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Cruz Machado, 20 de setembro de 2021 

À 

EMPRESA 

NORTE E SUL SERVIÇOS DE SAÚDE 

Prezados: 

Encontra-se em andamento o credenciamento n° 16/2021, cujo objeto é o 

credenciamento de pessoas jurídicas para prestar serviços na área de saúde, sendo 

necessária a contratação de serviços especializados de 02 (dois) Médicos Clínico Geral 

para prestação de serviços no Centro de Saúde, 01 (um) Médico Clínico Geral ESF para 

prestação de serviços junto á UBS do Distrito de Santana, 01 (médico clínico 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. Sendo que a sessão pública de abertura dos envelopes ocorreu na data de 2010912021 

às 09:30 no Auditório da Prefeitura de Cruz Machado —PR. 

Em analise aos documentos de habilitação da empresa, os mesmos encontram-se em 

conformidade com o edital, no entanto, quanto ao item 5.5 do edital, a empresa apresentou 

documentos de três profissionais, sendo que no Anexo II constam 4 itens a qual a mesma tem 

interesse em participar, não ficando claro para quais itens os profissionais prestarão os 

serviços. Com  base no art.43 §30  da Lei 8.666/93, a Comissão de Licitação realizará diligencia 

para esclarecer essa situação, haja vista que não é possível realizar a pontuação e 

classificação dos profissionais/empresa sem essa informação. 

Solicitamos que no prazo de 4 (quatro) horas e empresa encaminhe por e-mail o Anexo 

II, especificando qual profissional prestará o serviço correspondente com os itens do 

credenciamento, para que possamos realizar a classificação geral. 

Atenciosamente 

(t15 
Vera Maria Benzak Krawczyk 

Setor de Licitações e Contratos 



)reamHost Webmail :: OFICIO 114/2021 	 htps://webmail.pmcm.pr.gov.br/?_taskmail&_safe=0&_uid=5422...  

000264 OFICIO 114/2021 

De 	<licitacaopmcm.pr.gov.br> 

Para norte sul <nortesulibaitifinanceirohotmailcom> 

Data 2021-09-2011:28 

210920113054.pdf(117 KB) 

Bom dia! 

Segue em anexo oficio número 114/2021 referente ao credenciamento n 1612021 

Desde já agradeço 

Atenciosamente, Evelyn 

Por gentileza confirmar recebimento ainda na parte da manhã 

,,refeituro Municipal de Cruz Machado - PR 

Setor de Compras e Licitações 

(42) 3554-1222 ramais 243 e 237 

fl 	 20/09/2021 11:28 
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RE: OFICIO 114/2021 
	 000265 

De 	norte sul <nortesuIibaitifinancejro@hotmaiI.com > 

Para Iicitacao@pmcm.pr.gov.br  <Iicitacaopmcm.pr.gov.br > 

Data 2021-09-20 13:24 

Oficio recebido. 

NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI 

Clemilton da Silva. 

De: Iicitacao@pmcm.pr.gov.br  <Iicitacao@pmcm.pr.gov.br > 

Enviado: segunda-feira, 20 de setembro de 2021 13:07 

Para: nortesuIibaitifinanceiro@hotmail.com  <nortesuIibaitifinanceiro@hotmaiI.com > 

Assunto: Fwd: OFICIO 114/2021 

Mensagem original -------- 

Assunto: OFICIO 114/2021 

Data: 2021-09-20 11:28 

De: Iicitacaopmcm.pr.govbr 

Para: norte sul <nortesuIibaitifinanceirohotmail.com > 

Bom dia! 

Segue em anexo oficio número 11412021 referente ao credenciamento n 

16/2021 

Desde já agradeço 

Atenciosamente. Evelyn 

Por gentileza confirmar recebimento ainda na parte da manhã 

1 	 20/09/2021 13:25 


