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OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviço de locação e assessoria técnica do sistema GEMUS – Gestão 
Municipal de Saúde, a ser utilizado nos setores da farmácia e de agendamentos da Unidade 
Básica Municipal de Saúde do município de Peritiba-SC.  
 

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS 
 

No dia 27 de dezembro de 2022, às 15hs, na sala do Setor de Licitações, reuniram-se a comissão 

permanente, designada pelo Decreto nº 20/2022 de 31/01/2022, para julgamento das propostas de 

preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos na Licitação 

nº. DL03/2022, na modalidade de Dispensa por Justificativa. 
 
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e 
outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o 
parecer discriminando o vencedor, conforme segue abaixo: 
 
 4884 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI (00.867.301/0002-06) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 
(R$) 

Valor 
total (R$) 

1 20755 - Serviço de locação e 
assessoria técnica do sistema GEMUS 
– Gestão Municipal de Saúde, a ser 

utilizado nos setores da farmácia e de 
agendamentos da Unidade Municipal 
de Saúde do município de Peritiba-S 
Serviço de locação e assessoria técnica 
do sistema GEMUS – Gestão 
Municipal de Saúde, a ser utilizado 
nos setores da farmácia e de 
agendamentos da Unidade Municipal 
de Saúde do município de Peritiba-SC.  

UN  12 1.000,00 12.000,00 

Total (R$): 12.000,00 
 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente 

ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes. 

 

Peritiba-SC, 27 de dezembro de 2022. 
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