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licitacao3@ilhota.sc.gov.br

De: clinica la vie ortopedia ortopedia <clinicalavie.ortopedia@yahoo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 21 de julho de 2021 15:49
Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br
Assunto: Re: RES: RES: Credenciamento 003/2021
Anexos: PDF CERTIFICADO.pdf

Segue a solicitação do sistema, protocolo 004150/2021. Já havia solicitado renovação diretamente com o CRM, 
me encaminharam o boleto tudo certinho, com vencimento p dia 31/07 , e hoje já consegui abrir a solicitação 
no sistema, porém esta pendente pois estamos no aguardo do Álvara sanitário para ser anexado junto, o qual 
também está em renovação. Mas o protocolo já esta em aberto.  
 
Att, 
Carla Katchor 
 

Clinica La Vie Ortopedia  
Rua 234 nº 425 Meia Praia - Itapema 

Tel - (47)  3246-2509  
 Whatsapp - (47) 99281-1107 

 
 
 
Em quarta-feira, 21 de julho de 2021 15:06:48 GMT-3, <licitacao3@ilhota.sc.gov.br> escreveu:  
 
 

Boa tarde! 

  

Favor encaminhar protocolo de dentro do sistema que marca que está em andamento, algo assim.  

  

  

Att. Francineide Pereira 

Pregoeira Oficial 

Coordenadora de Compras e Licitações 

  

  

  

De: clinica la vie ortopedia ortopedia <clinicalavie.ortopedia@yahoo.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 21 de julho de 2021 14:56 
Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br 
Assunto: Re: RES: Credenciamento 003/2021 
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Boa tarde 

Referente ao certificado vencido, que é apenas oque fala lá, já foi solicitado a renovação, qual boleto vence 
dia 31/07. Segue em anexo boleto comprovando.  A liberação do novo certificado pelo o que foi me 
informado junto ao CRM demora um pouco, mas já esta sendo renovado. Fico no aguardo. Obrigada 

  

Att, 

Carla Katchor 

  

Clinica La Vie Ortopedia  

Rua 234 nº 425 Meia Praia - Itapema 

Tel - (47)  3246-2509  

 Whatsapp - (47) 99281-1107 

  

  

  

Em quarta-feira, 21 de julho de 2021 14:39:39 GMT-3, <licitacao3@ilhota.sc.gov.br> escreveu:  

  

  

Favor entrar no link, ata de sessão que consta o que falta.  

  

  

  

De: clinica la vie ortopedia ortopedia <clinicalavie.ortopedia@yahoo.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 21 de julho de 2021 14:32 
Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br 
Assunto: Re: Credenciamento 003/2021 

  

Boa tarde 

Qual seria os documentos que estão faltando? Obrigada La Vie Ortopedia Eireli 

  

Att, 
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Carla Katchor 

  

Clinica La Vie Ortopedia  

Rua 234 nº 425 Meia Praia - Itapema 

Tel - (47)  3246-2509  

 Whatsapp - (47) 99281-1107 

  

  

  

Em quarta-feira, 21 de julho de 2021 14:29:29 GMT-3, <licitacao3@ilhota.sc.gov.br> escreveu:  

  

  

Boa tarde! 

  

Segue link de acesso ao credenciamento público 003/2021 – FMS.  

  

https://www.ilhota.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/41608/codLicitacao/187759  

  

No qual algumas empresas estão com pendências nas documentações.  

  

Att. Francineide Pereira 

Pregoeira Oficial 

Coordenadora de Compras e Licitações 

  


