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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 29 (vinte e nove) dias do mês de abril 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 PIZARRO HOSPITAL DIA LTDA,
interessado no Credenciamento 03/2019. Em análise aos seus documentos, verificou-se que a requerente
em sua “Declaração de Disponibilidade das Instalações” informa que caso seja credenciada disporá de
instalação e equipamentos para a execução dos serviços. Ocorre que o edital do presente chamamento
público exige que a unidade que será disponibilizada, seja vistoriada para aferir sua capacidade instalada,
bem como suas condições de atendimento, inclusive para determinar se a mesma apresenta condições de
prestação dos serviços ambulatoriaos e/ou hospitalares (o que já foi observado nesse mesmo processo que
algumas empresas não conseguem atender aos dois tipos de serviços). Ainda, a equipe informada é toda
de profissionais que trabalham na sede da empresa no estado de São Paulo.
A Comissão de Credenciamento, após análise da documentação apresentada e por considerar ser a
Vistoria uma etapa essencial para a habilitação no presente credenciamento, declara agora inabilitada
para prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares a PIZARRO HOSPITAL DIA LTDA, CNPJ
02.506.535/0001-64. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Publique-se o resultado no
Diário Oficial do Município.
São Luis (MA), 29 de abril de 2020.
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