
ATA DE JULGAMENTO

Processo n° 984/2021.

Seleção Pública n° 035/2022.

No dia 18 do mês de outubro do ano de 2022, às 09h30min, na Fundação de Apoio ao Hospital das

Clínicas, com sede na Primeira Avenida, Nº 545, Setor Leste Universitário, CEP: 74.605-020. Eu,

Eliene Costa Santos, compradora, portador da matrícula 8176, nesta data dei abertura ao julgamento

dos documentos habilitatórios e propostas apresentadas pelos interessados que enviaram

documentação via e-mail para participação da seleção pública de n° 035/2022 que tem por objeto a

Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Apoio a Governança de

Informação e Tecnologia , pelo o período de 12 (doze) meses, destinados ao DEMAS

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS E

INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAUDE. O modo adotado na presente seleção pública é

o fechado conforme disposição expressa do ART. 11, § 2° do Regulamento de Compras e

Contratações da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG . O critério de julgamento das

propostas apresentadas é o de menor preço observado o item 5.2 do instrumento convocatório da

seleção pública 084/2021 e ART. 12 do já mencionado regulamento de compras e contratações.

Respeitando o parecer técnico expedido pelo Dr. Alexandre Chater Taleb , coordenador do projeto

DEMAS ; passo a análise da documentação e proposta recebida pela única proponente : Empresa

EXPERTS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ:

40.156.092/0001-18 apresentou proposta no valor estimado mensal de R$ 15.000,00 (Quinze mil

reais), perfazendo do valor estimado total de R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), sendo

habilitada, julgo favorável a contratação da empresa EXPERTS CONSULTORIA EM

TECNOLOGIA LTDA de nº 40.156.092/0001-18, perfazendo o valor estimado total Anual de

180.000,00 (Cento e oitenta mil reais) pelo período de 12 (doze) meses, bem como atendeu aos

requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, sendo esta a proposta mais vantajosa para

a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG declaro encerrada a seção de julgamento e

determino que seja imediatamente dada publicidade desta ata no site da FUNDAHC, para que

querendo os interessados manifestem a intenção de recorrer via e-mail no endereço eletrônico:



eliene.santos@fundahc.com.br, e caso queiram interpõem recurso no prazo máximo de 03 (três)

dias úteis contados a partir da publicação desta ata, sob pena de preclusão. Eu, Eliene Costa Santos,

encerro a lavratura da presente ata.

Eliene Costa Santos

Setor de Compras

FUNDAHC / UFG
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