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CREDENCIAMENTO no. 16/2021 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às nove e trinta horas, 
reuniram-se na sala de Auditório Municipal, do prédio da Prefeitura Municipal, sito a Av. Vitória, 
n° 251, Bairro Centro, a Presidente da Comissão de Licitações, Sr(a) Vera Maria Benzak 
Krawczyk e membros da Equipe de Apoio, Sr(a) Lilian Maciel de Oliveira e o Sr(o) Luiz 
Fernando Soares Gabelini para a sessão pública do processo de credenciamento jurídica, para 

prestar serviços na área da saúde, sendo necessária a contratação de serviços 
especializados de 02 (dois) Médicos Clínico Geral para prestação e serviços no Centro 
de Saúde, 01 (um) Médico Clínico Geral ESF para prestação de serviços junto à UBS do 
distrito de Santana, 01 (um) Médico Clinico Geral ESF para prestação de serviços no 
Centro de Saúde e 01 (um) médico especialista em psiquiatria para atendimento no 
CAPS, suprindo assim as necessidades da Secretaria de Saúde. 

Aberta a sessão a presidente e a Comissão e membros da equipe de apoio, efetuaram 
o recebimento dos envelopes dos documentos habilitatórios exigidos para o credenciamento, 
verificou-se a documentação das seguintes empresas: 

Norte e Sul de Saúde, CNPJ: 19.850.311/0001-78 
KS Clinica Medica Ltda, CNPJ: 34.640.46510001-29 
Ecomed Emergências Médicas Ltda, CNPJ: 39.705.59010001-93 

A documentação apresentada foi conferida e rubricada pela presidente da CPL e 
membros da Comissão, sendo que a documentação de habilitação referente à regularidades 
fiscal/trabalhista encontra-se regular para todas as empresas. 

Verificando o Anexo II das empresas participantes, contatou-se que nenhuma empresa 
especificou neste anexo qual profissional estava indicado para cada item do credenciamento, 
não sendo possível realizar a classificação através da tabela disposta no item 7 do edital. 

Devido as inconsistências, a Comissão realizará diligência com base no art.43 §3 1  da 
Lei 8.666193 para que as empresas apontem qual é o profissional indicado a prestar os 
serviços para cada item correspondente. 

A princípio a pontuação de cada profissional ficou da seguinte forma: 

A Empresa Norte e Sul de Saúde apresentou os seguintes profissionais: Silvio 
Fernandes Tolentino com 30 pontos, Marcelo de Almeida Costa com 10 pontos, Luciana 
Buranelo Toral com 20 pontos. 

A Empresa KS Clinica Medica Ltda apresentou os seguintes profissionais: Karine da 
Silva com 60 pontos, Antônio Nilton Correa Junior com 40 pontos. 

A empresa Ecomed Emergências Médicas Ltda apresentou o seguinte profissional: 
Dano Sczimanski Junior com 60 pontos. 

O resultado será publicado no sitio da prefeitura municipal www.pmcm.pr.qov.br , e 
concedido prazo recursal somente após a realização das diligências necessárias. 
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Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo 
presidente membros da Equipe de Apoio e profissionais presentes. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 

Presidente da CPL 

Lilian Maciel de Oliveira 
	

Luiz Fernando Soares Gabelini 

Membro da CLP 	 Membro da CLP 


