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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 040-42.428/2019
CREDENCIAMENTO nº 03/2019
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de OFTALMOLOGIA, para atender a
demanda populacional de São Luís e municípios adscritos, obedecendo aos princípios e diretrizes da Lei nº 8.666/93,
considerando que compete ao município gerir e executar serviços públicos de atendimento à saúde da população,
podendo recorrer de maneira complementar, aos serviços ofertados pela iniciativa privada, quando os serviços de
saúde da rede pública forem insuficientes ou a demanda exigir serviço especializado não ofertado pela mesma, para
garantir a cobertura assistencial necessária para atender a demanda populacional de São Luís e municípios adscritos,
obedecendo aos princípios e diretrizes da Lei 8.666/93.

ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2020, reuniram-se os membros da Comissão Especial de
Credenciamento CPL/PMSL, designada pela Portaria nº 25/2019, de 12 de novembro de 2019, para
julgamento da documentação de habilitação apresentado pela UDI OFTALMO, interessado no
Credenciamento 03/2019. Foram analisados os documentos de habilitação apresentados, de acordo com os
critérios definidos no Edital, não sendo verificadas inconsistências. A visita técnica realizada pela equipe
da Secretaria Municipal de Saúde avaliou que o estabelecimento atende às condições mínimas exigidas para
instalações físicas, recursos humanos e recursos materiais referente aos serviços AMBULATORIAIS. No
tocante aos serviços hospitalares, foram detectadas as seguintes inconsistências: “...falta de acessibilidade
para os pacientes em razão do atendimento se concentrar no primeiro andar do edifício correspondendo ao
4° piso, pois o mesmo possui três andares de garagem entre o térreo e o primeiro andar. Os elevadores são
incompatíveis para assistência hospitalar, contrariando a norma NBR 9050, que se refere às adequações das
edificações e do mobiliário urbano a pessoa deficiente, da ABNT. Ainda em referencia à estrutura de
elevadores cabe o cumprimento ao que determina a RDC 50/2002, item 4.4 - Circulações Verticais – "EAS
localizado em edificação de multiuso com mais de dois pavimentos que desenvolva atividades de
internação, cirurgias não ambulatoriais, parto cirúrgico e procedimentos médicos com a utilização de
anestesia geral, localizadas em pavimentos diferentes do pavimento de acesso exterior - deve possuir
elevador de transporte de pacientes em macas.”.
A Comissão de Credenciamento, após análise da documentação apresentada e por cumprir com os
requisitos exigidos no edital, declara habilitado para prestação de serviços ambulatoriais a UDI
OFTALMO, CNPJ 12.848.643/0001-79. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Publique-se
o resultado no Diário Oficial do Município.
São Luis (MA), 26 de março de 2020.
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