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ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA DE DILIGÊNCIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, 

PREVISTA NO ITEM 10 DO EDITAL Nº 003/2016 – CISNORDESTE/SC - PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 013/2016. 

 

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 08h00min, 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 de acordo com a Resolução 21/2015 do CISNORDESTE/SC 

juntamente com o assessor jurídico Dr. Guilherme Krieger e a equipe técnica composta pelos: Sras. 

Roslaine de Oliveira, Gerente de Controle e Avaliação e Ana Maria Groff Jansen, Diretora Executiva do 

CISNORDESTE/SC, Sras. Fabiana Conrado, Gerente de Auditoria e Natália Bursteinas, Administradora 

do Sistema, do município de Jaraguá do Sul/SC e Srs. Rodrigo Machado Prado, Gerente de Gestão 

Estratégica e Denis Albino de Oliveira, Coordenador do Núcleo de Gestão da Informação, do município 

de Joinville/SC, por requerimento da licitante Celk para a reapresentação dos itens que não atenderam 

o Termo de Referência, conforme Ata da Sessão de Licitação dos dias 01/12/2016 a 06/12/2016. A 

presente diligência se estendeu até às 16 horas do dia 16/12/2016. Após a reapresentação daqueles 

itens foram constatadas novamente as seguintes inadequações:  

 

15/12/2016 

1.1.4. não possibilita a obtenção de relatórios e listagens de apoio dos cadastros e  acessos do sistema, 

realizada apenas através de perfil e não por usuário; 

2.1.5. não apresenta funcionalidade em única tela, sendo que utiliza de mais de uma tela para as 

referidas tarefas; 

3.2.2. não apresenta a funcionalidade do item “d”, pois exibe a data mais antiga, e não a mais recente 

conforme determina o TR; 

3.2.3. não atende item “a”, não exibe agrupamento de pedidos, apenas por procedimento, exibindo 

em tela extra, sendo que o TR determina que seja exibido o agrupamento de pedidos;  

3.2.6. relatório não contem os procedimentos complementares;  

3.3.2. não apresentou a integração dos cadastros entre os sistemas do município e do consórcio; 

3.3.4. os itens “e”, “f” e “g” estão em desacordo com o TR, pois apresentam a data mais antiga, todavia 

deve exibir a mais recente;  
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4.1.3. não dispõe de criação de vagas sem hora marcada, bem como não cria vaga de demanda 

espontânea na agenda do evento; 

4.1.4. não permitiu o cancelamento do evento e do horário do evento, apenas cancelou a consulta, 

sendo que evento e consulta tem definições distintas; 

4.5.2. não dispõe na mesma tela se está na cobertura do ESF, sendo necessário buscar externamente 

no cadastro do usuário SUS; 

4.9.6. não pesquisa por código reduzido; 

5.1.1. não restringe o acesso à área do profissional responsável, bem como não dispõe de campo para 

identificar familiar responsável ou se a família recusa a visita; 

5.1.5. não possui filtro para pesquisar por lote exportado; 

5.1.6. não apresentou o log de exportação; 

5.1.7. não possibilita a consulta das fichas em aberto após gerar o relatório;  

5.1.10. não apresentou a funcionalidade; 

5.1.14. não gera relatório no padrão “Mais Médico”, apenas de todos os médicos da unidade de saúde; 

5.1.18. não apresentou a funcionalidade alegando que não é mais utilizado após a implantação do E-

SUS, todavia se faz necessário resgatar dados e informações gerados pelo SSA2, PMA2 e cadastros do 

SIAB; 

5.1.19. não apresentou a funcionalidade alegando que não é mais utilizado após a implantação do E-

SUS, todavia se faz necessário resgatar dados e informações gerados pelo SSA2, PMA2 e cadastros do 

SIAB; 

5.1.20. não apresentou a funcionalidade alegando que não é mais utilizado após a implantação do E-

SUS, todavia se faz necessário resgatar dados e informações gerados pelo SSA2, PMA2 e cadastros do 

SIAB; 

6.1.2. não apresentou a funcionalidade, tendo apenas realizado alterações pelo banco de dados; 

6.2.3. não apresentou a recepção diretamente da agenda do profissional; 

6.2.4. não apresentou o registro de ocorrências em saúde na pré-consulta, possibilitando apenas a 

inserção de observação geral; 

6.2.6. não apresentou o registro de ocorrências em saúde no atendimento de enfermagem, 

possibilitando apenas a inserção de observação geral; 

6.3.1. não apresentou a recepção diretamente da agenda do profissional; 

6.3.8. apresentou a possibilidade de inclusão de CID secundário, todavia a inclusão não ficou registrada 

para a obtenção em relatório; 
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6.3.9. não apresentou a funcionalidade; 

6.3.12. não apresentou a impressão das prescrições de medicamentos conforme determinado no TR; 

6.3.24. não consulta ficha A, pois o sistema não gera a mesma, apenas consulta o cadastro do paciente, 

o que inviabiliza a funcionalidade do item 4.5.2; 

6.7.1. não apresentou programação de procedimentos para boca; 

6.7.3. não realiza ação programada no odontograma, bem como não possui os ambientes com todos 

os códigos e procedimentos cadastrados;  

6.7.4. não realiza ação programada no odontograma, bem como não possui os ambientes com todos 

os códigos e procedimentos cadastrados; 

6.7.5. não realiza ação programada no odontograma, bem como foi possível verificar na demonstração 

que a funcionalidade não está parametrizada;  

6.7. Foi constatada a possibilidade de registrar procedimento de raspagem/restauração em dente 

ausente; 

6.8.10. não apresentou a funcionalidade conforme o solicitado no TR; 

6.8.12. não apresenta relatório por competência, apenas por período, estando em desacordo com o 

TR; 

6.8.14. não contem opção de filtro no relatório a vencer; 

6.8.16. Não permite o registro por competência, prejudicando assim toda a funcionalidade e 

necessidade de organização por competência de acordo com as normativas no Ministério da Saúde; 

7.1.3. não configura a exigência ou não do CNS; 

7.1.4. não executou a funcionalidade solicitada;  

7.1.8. não apresentou a funcionalidade de forma centralizada  e descentralizada conforme solicitado 

no TR;  

7.1.10. não apresentou o item integralmente; 

7.1.18. não realizou o bloqueio de cota do município, apenas bloqueia a agenda; 

7.1.20. não atendeu o item “b” e “c”; 

7.1.21. não configura regra geral; 

7.1.22. não realiza disparo automático conforme determinado no TR; 

7.2.6. não atende a funcionalidade solicitada; 

7.2.7. não atende a funcionalidade solicitada; 

7.3.5. não troca a unidade responsável pelo aviso, considerando a unidade responsável como unidade 

solicitante; 
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7.4.1. não atende o item ”b”; 

7.4.2. não destrói a vaga, ficando a vaga em aberto; 

7.4.3. não “e”, pois não realiza disparo automático; 

8.1.7. não concluiu a apresentação do item, bem como não classificou a requisição do procedimento 

na fila de espera; 

8.1.12. Foi definido, porém não reflete nas ações que estão integradas à referida definição;   

8.1.13. Foi definido, porém não reflete nas ações que estão integradas à referida definição;   

8.1.14. Foi definido, porém não reflete nas ações que estão integradas à referida definição;   

8.1.15. Foi definido, porém não reflete nas ações que estão integradas à referida definição;   

8.1.23. não apresentou por grupo de procedimento; 

8.1.28. não apresenta as opções informando a situação se o paciente aceitou ou não, não dispõe de 

relatório por nome do agente comunitário, apenas por micro-área; 

8.1.29. não apresentou o item; 

8.1.30. não possibilita a configuração por grupo de procedimento; 

8.2.7. não indica a unidade prestadora; 

8.2.10. não apresentou a funcionalidade novamente; 

8.3.4. não imprime no documento de autorização, apenas gera um anexo;  

8.3.10. não apresentou a funcionalidade; 

8.3.12. não apresentou a funcionalidade;  

8.4.1. não apresentou os itens “c”, “d”; 

8.4.2. O item “e”, não dispõe de disparo automático; 

8.5.2. não demonstrou o item; 

 

 

16/12/2016 

 

10.1.10. não apresentou registro de garantia de serviço, partes e peças; 

10.2.3. não realizou a substituição de acompanhante de paciente; 

10.2.7. não apresenta a patologia, trata como observação; 

10.4.5. não realiza a baixa incluindo os procedimentos SUS (transporte e ajuda de custo), não realiza 

dentro do ambiente de transporte (TFD); 

10.4.6. não permite gerar novo pedido ao baixar autorização de viagem;  
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11.1.2. não suporta múltiplos depósitos por almoxarifado;  

11.1.3. não apresentou controle de validade por fabricante;  

11.1.4. não realiza gerenciamento por numeração, apenas por quantidade;  

11.1.5. não realiza rastreabilidade entre almoxarifado, unidades de consumo e unidades de 

dispensação; 

11.2.1. não permite inclusão e manutenção de cadastro por atividades e fornecedores; 

11.2.2. não atende ao solicitado no TR; 

11.2.5. não dispõe de relatório por atividade; 

11.2.6. não dispõe de relatório administrativo para monitorar a situação geral de determinado 

material; 

11.3.1. não permite cadastrar e editar solicitação de compra de determinado material; 

11.3.3. não atende ao determinado pelo TR, pois trata todo processo de compra como pregão; 

11.3.5. não atende ao solicitado no TR; 

11.3.6. não atende ao solicitado no TR; 

11.3.8. não atende o solicitado no TR; 

11.4.2. a tela de pedido não apresenta campo para registro de inventário; 

11.5.2. não atende ao solicitado no TR; 

11.5.4. não reapresentou o item; 

11.5.5. não realizou o rastreio; 

12.1.4. não permite a estruturação de dispensários específicos; 

12.2.1. não suporta a estruturação de medicamentos compostos por múltiplas substancias;  

12.2.6. item em desacordo com o determinado pelo TR, pois realiza a estruturação apenas pelo tipo 

de receituário;  

12. na demonstração foi verificada a possibilidade dispensação de medicação com validade vencida; 

13.4.4. não dispõe de detalhamento do relatório por especialidade; 

13.4.5. não identifica consultas básicas e consultas especializadas no relatório, apresenta apenas de 

forma geral;  

13.6.2. subitem “c” não permite que novos registros possam ser incluídos em um malote aberto; 

13.9.1. não disponibiliza de lista de telefone em todas as áreas informatizadas;  

14.1.6. item em desacordo com o determinado pelo TR, pois não objetiva a localização do usuário SUS;  

14.2.4. não emite formulário totalmente em branco; 
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15. não foi apresentado um sistema exclusivo para registro de notificação e monitoramento de 

gestantes, sendo tratado igualmente ao sistema de agravos notificáveis, dessa forma em desacordo 

com o determinado pelo TR;  

16.1.1. realiza apenas um cadastro de estabelecimento, não atendendo às especificações do TR;  

16.1.2. realiza apenas um cadastro geral, não permite a personalização do formulário por unidade-

protocolo; 

16.1.3. não possui cadastro territorial; 

16.1.6. não permite que sejam feitas notificações de usuários SUS de outros municípios, apenas 

demonstrou no campo de prescrição livre; 

16.1.7. item não disponibiliza o determinado pelo TR; 

16.1.8. item em desacordo com determinado pelo TR; 

16.2.1. encaminha ao invés de notificar; 

16.2.2. encaminha ao invés de notificar; 

16.2.3. item em desacordo com determinado pelo TR; 

16.2.4. não possui ambiente de contrarreferência, em razão disso não realiza o agendamento direto; 

16.2.5. ferramenta apresentada não se aplica ao determinado pelo TR; 

16.3. não foi apresentando ambiente especifico da ferramenta determinada pelo TR, dessa forma em 

desacordo;  

17.1.1. não apresentou conforme o determinado no TR; 

17.1.10. não apresentou  funcionalidade de registro de cotações conforme o determinado no TR; 

17.1.13. não existe a função de baixa por devolução;  

18.1.5. não apresentou todos os tipos de notificações de agravos; 

18.1.13. item não reapresentado; 

18.1.14. item não reapresentado; 

18.1.15. item não reapresentado; 

18.2. não dispõe de ambiente-tela exclusiva de vigilância epidemiológica, sendo impossibilitado o 

gerenciamento de todas as unidades, dessa forma em desacordo com o determinado pelo TR, 

prejudicando assim todos os itens desse grupo; 

19.2.4. apresentou apenas o gráfico da curva ABC, porem sem abrir a planilha de geração dos dados; 

19.2.5. apresentou apenas o gráfico da curva ABC, porem sem abrir a planilha de geração dos dados; 

19.2.6. não atendeu ao solicitado no item, sendo apresentado apenas uma tabela com filtro, em 

desacordo com o determinado pelo TR. 
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Após a reapresentação dos itens não conformes da ultima sessão, retomaram os itens acima com as 

irregularidades relatadas, dessa forma a Equipe Técnica constatou que, diante do elevado numero de 

itens em desacordo com o determinado pelo Termo de Referencia, o sistema apresentado pela 

licitante Celk não possui os requisitos e itens obrigatórios elencados pelo Termo de Referencia. Assim 

sendo, resta desclassificada a licitante Celk Sistemas Ltda. EPP.. Deu-se por encerrada a sessão e 

lavrada esta ata que será assinada pelos presentes. 

 

 

    Deisi Adriane Schaefer Hilgenstieler 

            Pregoeira  

 

 

Equipe Técnica Avaliadora: 

 

 

Ana Maria Groff Jansen  Roslaine de Oliveira  Fabiana Conrado 

CISNORDESTE/SC  CISNORDESTE/SC  Mun. Jaraguá do Sul 

 

 

 

Natália Bursteinas  Rodrigo Machado Prado Denis Albino de Oliveira 

Mun. Jaraguá do Sul  Mun. Joinville   Mun. Joinville 

 
 
 


