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ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA DE ABERTURA E ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020, A QUE SE REFERE O 

EDITAL Nº 011/2020 – CISNORDESTE/SC - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2020. 

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de 2020, às 15h10min, 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 20/2020 do CISNORDESTE/SC juntamente com o assessor jurídico e membro da 

equipe de apoio Dr. Guilherme Krieger, tudo em conformidade com o que consta nos autos do 

processo em epígrafe, para a abertura dos documentos de habilitação do licitante detentor do 

menor preço Olos Tecnologia Ltda. Inicialmente o invólucro foi aberto sendo circulado entre os 

presentes e rubricado pelos mesmos.  Os documentos foram verificados, a fim de confrontar com 

os requisitos editalícios, sendo após a análise pela equipe de apoio e pregoeira, verificou que 

todos os documentos exigidos para habilitação foram devidamente apresentados. Manifestou 

ainda a Pregoeira se o licitante poderia apresentar melhor e última proposta, este declinou. Fora 

oportunizado a manifestação de intenção de recorrer, não havendo qualquer manifestação dos 

presentes.  

Fica designado para o dia 18/11/2020 às 9:00 horas na sede do CISNORDESTE/SC a fase diligencial 

prevista no item 10 do Edital, estando o licitante detentor do melhor preço desde já cientificado 

para comparecer e demonstrar o objeto desta licitação.  

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão às 16h:08min, e lavrada esta ata que 

será assinada pelos presentes. 

_________________________________ 

    Deisi Adriane Schaefer Hilgenstieler 

            Pregoeira  

Equipe de Apoio 

 
 

______________________________   ________________________________ 
        Guilherme Krieger                          Alessandro Pereira Ramos 
     Membro da equipe de apoio  e         Membro da equipe de apoio 
          Assessor Jurídico e 
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