
PREGÃO ELETRÔNICO 03/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2021 

 

ANÁLISE E RESULTADO DA PROVA DE CONCEITO – POC 

Dando encaminhamento ao trâmite do pregão eletrônico 03/2021 do CIS-AMFRI, cujo 

objeto é a contratação de Sistema Informatizado de Gestão de Consórcios Intermunicipais 

de Saúde, reuniram-se aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um as oito 

horas e trinta minutos na sala de reunião da AMFRI a comissão de avaliação designada 

pela portaria 07/2021 do CIS-AMFRI formada pelos colaboradores Rodrigo Giácomo 

Guesser – Contador, Felipe Fernando de Oliveira – Assistente Administrativo, Jacqueline 

Mirtes Alves Zatera – Gerente de Saúde juntamente com a empresa CELK Sistemas, que 

que teve a apresentação de seu sistema feita por seus colaboradores Reginaldo da Silva, 

Coordenador de Pré Venda e Everton Dagostin Dias, Analista de Sistemas. 

A prova de Conceito avaliou 118 (cento e dezoito) itens que foram especificados no termo 

de referência do pregão eletrônico. 

 

Dos itens atendidos: 

Dos 118 (cento e dezoito) itens o sistema atendeu por completo 116 (cento e dezesseis), 

correspondendo a 98,30% (novena e oito inteiros e trinta centésimos por cento) e atendeu 

parcialmente 2 (dois) que correspondem a 1,70% (um inteiro e setenta centésimos por 

cento).  

Para a entrega completa dos itens que foram classificados com atendimentos parcial, a 

comissão concede a empresa o prazo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do 

contrato, podendo este ser prorrogado uma única vez por mais 30 (trinta dias). 

 

Conforme definido no Edital do Pregão Eletrônico 02/2021 do CIS-AMFRI o sistema 

deve atender 90% (noventa inteiros por cento) da prova de conceito o que, conforme 

apresentado nos itens atendidos foi alcançado. Desta forma, a comissão de avaliação 

conclui o presente relatório aprovando o sistema apresentado pela empresa CELK 

Sistemas. 

 

Em anexo apresentamos a prova de conceito com o detalhamento dos itens solicitados. 

 

Itajaí, 01 de outubro de 2021. 
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