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ATA DA 2ª SESSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA DE ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO DE 

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

CISNORDESTE/SC - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2016. 

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de 2017, às 10h00min, reuniram-se na sede do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC, 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 a Sra. Roslaine de Oliveira membro da equipe técnica, para a abertura dos 

documentos de habilitação do licitante detentor do segundo menor preço global: Olos 

Tecnologia Ltda. EPP, em razão da desclassificação e inabilitação da primeira colocada, tudo 

em conformidade com o que consta nos autos do processo em epígrafe. Inicialmente foi 

oportunizado a empresa Olos Tecnologia Ltda EPP a redução de seus preços, todavia a mesma 

manteve a sua ultima proposta, a qual consta na pagina 404 do processo administrativo 

013/2016. Após, foi constatado pelos presentes que o invólucro nº 2 da licitante Olos 

Tecnologia Ltda EPP apresentado em 08/09/2016 às 11h25m estava rubricado e lacrado, em 

seguida o referido foi aberto sendo circulado entre os presentes e rubricado pelos mesmos, 

sendo que a licitante Olos Tecnologia Ltda EPP. apresentou os seguintes documentos 

atualizados: Declaração do quadro dos funcionários; declaração de cumprimento pleno dos 

requisitos de habilitação; certidão simplificada da Jucesc; declaração do simples nacional; 

declaração de ME e EPP; cartão de CNPJ; certidão negativa de débitos da União; certidão 

negativa de débitos estaduais; certidão positiva de débitos municipais com efeitos de negativa; 

certificado de regularidade do FGTS; certidão negativa de débitos trabalhistas; analise de 

balanço patrimonial; certidão de falência; declaração do Anexo VIII.  A sessão foi suspensa para 

análise dos documentos.  As 11h05min a sessão foi retomada e após a análise da equipe de 

apoio, foi declarada habilitada a empresa Olos Tecnologia Ltda. EPP. Foi oportunizado a 

possibilidade de manifestar a intenção de interpor recurso, todavia, diante da ausência de 

demais licitantes, tal medida não produziu efeitos. Para cumprimento do determinado pelo 

item 10 do edital, designa-se para o dia 06/02/2017 às 08h30m o inicio da fase de diligencia, 

estendendo-se por quantos dias forem necessários para seu integral cumprimento. 

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

assinada pelos presentes. 

 

_________________________________ 

    Deisi Adriane Schaefer Hilgenstieler 
            Pregoeira  
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______________________________   ________________________________ 

     Bianca Menssaline de Souza     Roslaine de Oliveira 

     Membro da equipe de apoio            Membro da equipe técnica 

 

______________________________                                   
Guilherme Krieger 

Assessor Jurídico 

 

Empresas participantes: 

 

_________________________________   

Alfredo Roeder Junior       
Olos Tecnologia Ltda. EPP     
 


