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ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA DE CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO E 

ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, 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 14h00min, reuniram-se na sede do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC, nos 

termos da convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM) no 

dia 22/10/2020, Edição 3298, concomitante com a publicação no site: 

http://www.cisnordeste.sc.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/Edital-11.2020-Preg%C3%A3o-

Presencial-10.2020-RP-10.2020-PA-01.2020-Sistema-Integrado-Sa%C3%BAde.pdf, tendo como 

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

Resolução 20/2020  do CISNORDESTE/SC, tudo em conformidade com o que consta nos autos 

do processo em epígrafe, para o recebimento e abertura da proposta apresentada.  Antes da 

abertura da sessão, realizou-se o credenciamento da representante presente, feito a partir da 

apresentação de RG, declaração do Anexo IV do edital e ato constitutivo (contrato social). Foi 

credenciada a seguinte empresa: Olos Tecnologia Ltda., 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) Portaria 02/2020 do CISNORDESTE/SC, que atribui as medidas sanitárias necessárias a 

segurança dos participantes do Pregão, ante a Pandemia de COVID-19; 

b) O objeto desta licitação, escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preços 

para eventual e futura contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de 

serviços de fornecimento de software com interfaces web, na modalidade de SaaS, 

acessível via Internet, para atender ao CISNORDESTE/SC e as secretarias de saúde dos 

municípios que o compõem, conforme especificações constantes no Anexo I, 

independentemente de transcrição. 

c) Vedação do uso de telefone celular, notebook ou qualquer outro meio de comunicação 

no momento da sessão, conforme item 2.9 do edital; 

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

e) A forma como serão feitos os lances; 

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

g) Critério para declarar o detentor do menor preço; 

h) 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 rubricados pelos mesmos. Procedeu-se a abertura do envelope da proposta, 



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DO NORDESTE DE SANTA CATARINA 

Rua : Max Colin, 1843 - América - 89.204-635 - Joinville/SC 
Fone: (47) 3422-9838 - CNPJ: 03.222.337/0001-31 

www.cisnordeste.sc.gov.br 

 

Página 2 de 6 

sendo que a pregoeira e os participantes rubricaram todas as vias. A empresa credenciada 

apresentou a proposta, protocolada no setor responsável até a data e horário determinados 

no edital. Realizou-se a classificação da única empresa participante, tomando como referência 

os preços totais cotados no item. Foi classificada para a etapa de lances a Olos Tecnologia 

Ltda, que foi convidada a realizar lance. Após a fase de lances, o resultado: 

LICITANTE: Olos Tecnologia Ltda                                          LANCE 01 

ITEM DESCRIÇÃO ITEM UN. 

VALOR 

UNITÁRIO (ATÉ 

3 DÍGITOS) 

VOLUMETRIA 

(MULTIPLICAD

OR) 

VALOR 

MENSAL 

(2 DÍGITOS) 

QTDE

. 

PARC

ELAS 

VALOR 12 MESES 

(2 DÍGITOS) 

SERVIÇOS PRINCIPAIS PARA O CISNORDESTE 

1 

Serviços de 

implantação e 

treinamento para 

o consórcio 

CISNORDESTE/SC. 

Serviço 

Unitário 
R$ 0,00 -- -- 1 

R$ 0,00 

 

2  

Serviço opcional 

de migração de 

dados do 

consórcio 

CISNORDESTE/SC. 

Serviço 

Unitário 
R$ 0,00 -- -- 1 R$ 0,00 

3 

Disponibilização 

do sistema de 

gestão de saúde 

pública, na forma 

de 

processamento 

de dados (SaaS), 

incluindo suporte 

técnico, para o 

consórcio 

CISNORDESTE/SC. 

Serviço 

Mensal 
-- -- R$ 4.900,00 12 

R$  

58.800,00 

SERVIÇOS PRINCIPAIS PARA MUNICÍPIOS CONSORCIADOS 
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4 

Serviços de 

implantação e 

treinamento para 

os municípios 

consorciados do 

CISNORDESTE/SC. 

Valor 

proporcional à 

população de 

cada município 

aderente à Ata. 

Serviço 

Unitário 

Proporcio-

nal 

R$ 0,100 

/ habitante 

1.211.233 

habitantes 

IBGE/2020 

- 1 R$ 121.123,30 

5 

Serviço opcional 

de migração de 

dados para os 

municípios 

consorciados do 

CISNORDESTE/SC. 

Valor fixo por 

município 

optante pelo 

serviço. 

Serviço 

Unitário 

R$ 2.000,00 

/ Município 
-- -- 17 R$ 34.000,00 

6 

Prestação de 

Serviços de 

sistema de 

gestão de saúde 

pública, na forma 

de 

processamento 

de dados, 

incluindo suporte 

técnico, para os 

municípios 

consorciados do 

CISNORDESTE/SC. 

Valor 

proporcional à 

população de 

cada município 

aderente à Ata. 

 

Serviço 

Mensal 

Proporcio-

nal 

R$ 0,217 

/ Habitante / 

Mês 

1.211.233 

habitantes 

IBGE/2020 

R$ 

262.837,56 
12 R$ 3.154.050,73 

MANUTENÇÃO EVOLUTIVA FUNCIONAL 
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7 

Serviço opcional 

de horas para 

melhorias 

evolutivas do 

sistema. 

Hora 

Técnica 

R$ 90,00 

/ Hora 

5.000 

horas/ano 

(estimativo) 

-- 1 

 

 

 

R$ 450.000,00 

 

 

ASSINATURA DIGITAL 

8 

Serviço opcional 

de assinatura 

digital para 

prontuários e 

documentos da 

saúde, incluindo 

suporte técnico, 

para os 

municípios 

consorciados do 

CISNORDESTE/SC. 

Valor 

proporcional a 

população de 

cada município 

aderente à Ata. 

 

Serviço 

Mensal 

Proporcio-

nal 

R$ 0,057 

/ habitante / 

Mês 

 

1.211.233 

habitantes 

IBGE/2020 

R$ 69.040,28 12 R$ 828.483,37 
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9 

Serviço opcional 

de guarda de 

Certificados 

Digitais em 

Dispositivo tipo 

HSM, incluindo 

suporte técnico, 

para os 

municípios 

consorciados do 

CISNORDESTE/SC. 

Valor 

proporcional a 

população de 

cada município 

aderente à Ata. 

Serviço 

Mensal 

Proporcio-

nal 

R$ 0,012 

/ habitante / 

Mês 

1.211.233 

habitantes 

IBGE/2020 

R$ 14.534,80 12 R$174.417,55 

10 

Serviço opcional 

de Arquivamento 

de documentos 

digitais assinados 

digitalmente por 

Certificados 

Digitais, incluindo 

suporte técnico, 

para os 

municípios 

consorciados e 

para o 

CISNORDESTE/SC.  

Serviço 

Mensal 

Proporcio-

nal 

R$ 0,010 

/ habitante / 

Mês 

1.211.233 

habitantes 

IBGE/2020 

R$ 12.112,33 12 R$ 145.347,78 

 

 
 

  
Total Global 

12 meses 
R$ 4.966.222,92 

 

Dando continuidade ao certame, o detentor do menor preço global foi a empresa Olos Tecnologia 

Ltda. 

A etapa de lances se encerrou as 15h07min, desta forma a abertura do envelope de habilitação da 

licitante detentora do menor preço global será neste dia 05/11/2020 às 15h:10min, estando a licitante 

presente desde já cientifica de tal ato, restando suspensa a presente sessão, sendo a mesma retomada 

no horário supra citado. 
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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  

 

______________________________   ________________________________ 

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

Empresa participante:   

            

 

Olos Tecnologia Ltda.          


