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EDTTAL
DE LtcrnçÃo No096/200z
MODALIDADE:
TOMADADE PREçOS DO TIPO MENORPREçO GLOBAL
ASSUNTO:DESENVOLVIMENTO
E |MPLANTAçÃO
Oe SISTEMADE RECURSOS
HUMANOS.
PROCESSONo2278952t2007

ATA DE REUNIAOE JULGAMENTO

Aos í3 dias do mês de dezembrodo ano de dois mil e sete
(13.12.07),
na salade reuniãoda Comissãode Licitaçãono 1o(primeiro)andardo
anexo ll do Tribunalde Justiça,à rua 18, no 508, Setor Oeste,em Goiânia-GO,
reuniram-se
os membrosda ComissãoPermanente
de Licitaçãoparaaberturados
envelopescontendo documentação, referente à Licitação TOMADA DE
PREçOS DO TIPO MENOR PREçO GLOBAL,quetem por objetoa contratação
de empresFpara desenvolvimento
e implantação de sistema de Recursos
Humanos.
A horamarcada,foramrecebidos
os envelopes
das empresasSANKHYA

TEcNoLoGIAEM SISTEMALTDA, PASSoWoRDIruTonuÁTIcRLTDA,
cENTEc- ENsrNoTREINAMENTo
E coNSULToRtA
DErruroRvrÁtrcR
ttoR,

MPS INFORMÁTICA
LTDA.Deu-seinicioa aberturados envelopescontendoa
documenta@eshabilitatória,
sendo os mesmosverificadose rubricadospelos
membrosda ComissãoPermanente
presentes.
de Licitação
e licitantes
Apósanálise
da documentação
apresentada,
e verificados
os questionamentos
apontadospelos
representantesda empresas interessadaspresentes na reunião, a Comissão
Permanentede Licitaçãodecidiu,em atendimentoao princípioda vinculaçãoao
instrumentoconvocatório,estabelecidono art. 30, da Lei Federal no 8.666/93,
inabilitar.aêmpresaGENTEC- ENSINOTREINAMENTO
E CONSULTORTA
DE
INFORMATICALTDA, por deixar de cumprir o item 6.3 letra "a" do edital
(apresentouatestadode capacidadetécnica emitido pela empresa TelcoopCooperativa
de TrabalhoProfissional
de ApoioAdministrativo,
sem @mprovarque Z)
forneceusoluçõespertinentese compatíveisem característicacom o objetolicitado, (b
\-/que é o desenvolvimento
e implantação
de um sistemade RecursosHumanos).
Decidiu,também,a Comissãode Licitação,por considerá-las
em em consonância I
comas exigências
do Edital,habilitaras empresas SANKHYATECNOLOGIA
EM t .
SISTEMA LTDA, PASSOWORDINFORMÁNCI ITOI E MPS INFORMÁTICA ììii"
LTDA. Determinoutambém a ComissãoPermanentede Licitaçãoque sejam os i,
envelopes,
inviolados,contendoas propostas
de preçosdas empresasparticipantes t
acondicionados
(nico envelope,devidamentelacradoe rubricadopelos
em -1,rrn
presentes,permanêcêndo
sobrea guardada Secretária
da Comissãopermanente
de Licitaçãoaté a resoluçãoda fase habilitatóriae realizaçãoda reunião para_-
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que a decisão
aberturadas propostas.Nada mais a observar,determinou-se
e afixadano quadro
endereçowww.tj.go.gov.br/Departamento4icitacao/
de avisosda Licitaçãolocalizado
no térreodp edifíciodo Palácioda Justiça.E, para
constar,lavreia presente
ata,que lidae aprQvada
seráassinadapelosmembrosda
de Licitação,Eu, I:_l=:-.**---- (MauroJosé Fernandes),
ComissãoPermanente
quea subscrevi.
da Comissão,
Secretário

Presidente
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