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ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS DE 

PREÇOS, NA MODALIDADE DE PREGÃO, A QUE SE REFERE O EDITAL Nº 003/2016 – 

CISNORDESTE/SC - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2016. 

 

Aos oito dias do mês de setembro do ano de 2016, às 14h16min, reuniram-se na sede do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC, nos termos da convocação 

de aviso de licitação publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM) no dia 

25/08/2016, páginas 462 a 513, concomitante com a publicação no site www.cisamunesc.org.br, tendo 

como pregoeira a Sra. Deisi Adriane Schaefer Hilgenstieler e sua equipe de apoio de acordo com a 

Resolução 21/2015 do CISNORDESTE/SC juntamente com o assessor jurídico Dr. Guilherme Krieger e 

Roslaine de Oliveira membro da equipe técnica, tudo em conformidade com o que consta nos autos 

do processo em epígrafe, para o recebimento e abertura das propostas apresentadas.  Antes da 

abertura da sessão, realizou-se o credenciamento dos representantes, feito a partir da apresentação 

da cédula de identidade ou documento equivalente, procuração por instrumento público ou particular 

com firma reconhecida em cartório, declaração do Anexo IV do edital e ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social da pessoa jurídica ou registro individual. Em caso de licitante microempresa (ME) ou 

empresa de pequeno porte (EPP), a apresentação da certidão expedida pela Junta Comercial 

comprovando tal situação. Foram credenciadas as seguintes empresas: Celk Sistemas Ltda. EPP, CNPJ 

nº 03.434.978/0001-50, representado neste ato pelo Sr. Rafael Bittencourt Cabral, portador da cédula 

de identidade sob o nº 4356421 SSP/SC, CNPJ nº 85.260.354/0001-28, Olos Tecnologia Ltda. EPP, 

representado neste ato pelo Sr. Alfredo Roeder Junior portador da cédula de identidade sob o nº 

1041162 SSP/SC.  

A pregoeira comunicou aos presentes sobre:  

a) Objetivo do Pregão: registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica 

especializada para prestação de serviço de processamento de dados, de solução de gestão 

integrada de saúde pública, para atender ao CISNORDESTE/SC e aos municípios que o 

compõem, conforme especificações constantes no Anexo I, que integra o Edital, 

independentemente de transcrição. 

b) Vedação do uso de telefone celular, notebook ou qualquer outro meio de comunicação no 

momento da sessão, conforme item 2.9 do edital; 

c) Vedação a intervenção dos licitantes fora da ordem definida; 

d) A forma como serão feitos os lances; 

e) O tempo máximo para cada licitante oferecer o novo lance; 

f) Critério para declarar o detentor do menor preço; 

g) Momento para a manifestação de recursos. 

Dando início a sessão, os envelopes foram separados conforme item 3.1 do edital, aonde o envelope 

1 é a Proposta e o envelope 2 a documentação. Os invólucros foram circulados entre os presentes e 
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rubricados pelos mesmos. Procedeu-se a abertura dos envelopes das propostas, sendo que a pregoeira 

e os participantes rubricaram todas as vias. Todas as empresas apresentaram as propostas, 

protocoladas no setor responsável até a data e horário determinados no edital. Realizou-se a 

classificação das empresas, tomando como referência os preços totais cotados por item. Foram 

classificadas para a fase de lances, as seguintes empresas: Celk Sistemas Ltda. EPP e Olos Tecnologia 

Ltda. EPP, que foram convidadas a fazerem seus lances, conforme a ordem. Após a fase de lances, os 

resultados foram os seguintes: 

LICITANTE: Celk Sistemas Ltda. EPP 

Item Descrição Unidade 
Valor Unitário 

(3 dígitos) 
Valor 12 meses 

(2 dígitos) 

1 
Serviços de implantação e 
treinamento consórcio 
CISNORDESTE. 

Valor por habitante 

0,005  5.596,54 

2 

Serviço opcional de migração 
de dados do CISNORDESTE 
conforme item do Projeto 
Básico. 

Parcela Única 

300,000 300,00 

3 

Disponibilização do sistema de 
gestão de saúde pública, na 
forma de processamento de 
dados, incluindo suporte 
técnico, para o consórcio 
CISNORDESTE. 

Valor por habitante 
por mês 

0,001 13.431,68 

4 

Serviços de implantação e 
treinamento para os 
municípios consorciados do 
CISNORDESTE. 

Valor por habitante 

0,090 100.737,63 

5 

Serviço opcional de migração 
de dados para municípios 
consorciados do CISNORDESTE 
conforme item do Projeto 
Básico. 

Parcela Única 

1.000,000 17.000,00 

6 

Disponibilização do sistema de 
gestão de saúde pública, na 
forma de processamento de 
dados, incluindo suporte 
técnico, para os municípios 
consorciados do CISNORDESTE. 

Valor por habitante 
por mês 

0,090 1.208.851,56 

  Total Global 12 meses   1.345.917,41 
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LICITANTE: Olos Tecnologia Ltda. EPP 

Item Descrição Unidade 
Valor Unitário 

(3 dígitos) 
Valor 12 meses 

(2 dígitos) 

1 
Serviços de implantação e 
treinamento consórcio 
CISNORDESTE. 

Valor por habitante 

0,001  1.119,31 

2 

Serviço opcional de migração 
de dados do CISNORDESTE 
conforme item do Projeto 
Básico. 

Parcela Única 

300,00  300,00   

3 

Disponibilização do sistema de 
gestão de saúde pública, na 
forma de processamento de 
dados, incluindo suporte 
técnico, para o consórcio 
CISNORDESTE. 

Valor por habitante 
por mês 

0,001  13.431,68 

4 

Serviços de implantação e 
treinamento para os 
municípios consorciados do 
CISNORDESTE. 

Valor por habitante 

0,010  11.193,07 

5 

Serviço opcional de migração 
de dados para municípios 
consorciados do CISNORDESTE 
conforme item do Projeto 
Básico. 

Parcela Única 

150,000  2.550,00 

6 

Disponibilização do sistema de 
gestão de saúde pública, na 
forma de processamento de 
dados, incluindo suporte 
técnico, para os municípios 
consorciados do CISNORDESTE. 

Valor por habitante 
por mês 

0,100  1.343.168,40 

  Total Global 12 meses   1.371.762,46 

 

Dando continuidade ao certame, o detentor do menor preço global foi a empresa Celk Sistemas Ltda. 

EPP.  

A etapa de lances se encerrou as 16h35min, desta forma a abertura do envelope de habilitação da 

licitante detentora do menor preço global será no dia 09/09/2016 às 10h00min, estando as licitantes 

presentes desde já cientificas de tal ato, restando suspensa a presente sessão, sendo a mesma 

retomada na data e horário supra citados. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão e lavrada esta ata que será assinada pelos 

presentes. 
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_________________________________ 

    Deisi Adriane Schaefer Hilgenstieler 

            Pregoeira  

 

______________________________   ________________________________ 

     Bianca Menssaline de Souza              Patrícia Daura de Souza 

     Membro da equipe de apoio            Membro da equipe de apoio 

 

______________________________   ________________________________ 

         Guilherme Krieger      Roslaine de Oliveira 

          Assessor Jurídico            Membro da equipe técnica 

 

Empresas participantes: 

 

_________________________________  ________________________________ 

Rafael Bittencourt Cabral    Alfredo Roeder Junior    
Celk Sistemas Ltda. EPP     Olos Tecnologia Ltda. EPP 
 

 

 


