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ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO EXECUTIVA DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO. . 2 

Em 18 de outubro de 2011, às 15 horas, reuniram-se a Comissão Executiva do Conselho 3 

Municipal de Saúde e Empresa Oftalmo Laser. 4 

1-Esclarecimentos sobre os questionamentos efetuados pela empresa Oftalmo LASER 5 

referente ao Serviço de Oftalmologia no HCSS e Edital de Licitação: 6 

Sra. Ana Cristina disponibilizou a palavra a Dra. Glaucia que explicou que o edital foi feito 7 

baseado na tabela SUS e no final do edital consta que o contrato será faturado no valor da tabela 8 

SUS. Dessa forma questionou como a empresa poderá apresentar um valor estipulado pela tabela 9 

caso o medicamento não faça parte da mesma. Informou que efetuou vários questionamentos a 10 

Secretaria da Saúde a respeito do edital e não teve respostas. Informou que o término do contrato 11 

ocorrerá em 02 de novembro/11 e gostaria de saber como ficará a situação dos pacientes que já 12 

estão sendo acompanhados. Sra. Ana Cristina considerou que, caso a Oftalmo Laser não tenha 13 

recebido esclarecimentos aos questionamentos efetuados referente ao edital, poderá procurar os 14 

seus direitos em órgãos competentes . Dra. Glauci informou que aguardará até a próxima quarta 15 

feira e caso não tenha respostas, impugnará o processo licitatório. Sra. Ana Cristina informou que 16 

o COMUS não tem ciência do processo licitatório, disse que até o momento não recebeu nenhuma 17 

documentação oficial.  Solicitou que a Oftalmo Laser organize a documentação para discussão em 18 

plenária para reunião extraordinária do dia 27 de outubro de 2011, com itens de pauta referente ao 19 

edital do processo licitatório e serviço de oftalmologia no HCSS 20 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 21 

presentes. São Sebastião, 18 de outubro de 2011.  22 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 23 

Membros:  Outros Participantes:  

Ana Cristina Rocha Soares  Ana Maria A. L. dos Santos  

Márcia de Souza G. Ferreira  Glauci E. de O. R. Gonçalves  

Gustavo Barboni de Freitas  *********************** **************** 

Estiveram presentes os convidados que assinam a lista de presença.  24 
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