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RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICA APÓS REANÁLISE 
TOMADA DE PREÇOS N.º 0006/2018 – COMPEL 

PROCESSO N.º 00726.11.07.611.2018 
 

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta minutos, na sala da Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, 
situada na Avenida Francisco Drummond, s/nº, Centro Administrativo Camaçari, Bahia, reuniram-se os integrantes da comissão, designada pelo Decreto 
6.924/2018, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes à licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 006/2018, cujo objeto é 
a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atualização, suporte e manutenção do Sistema de Gestão de Educação - SGE, padrão 
WEB, software Público, incluindo Sistema Legado para Software Público de Gestão Municipal E-CIDADE, software livre, para a versão operacional mais recente 
desse sistema, disponibilizado pelo Ministério do Planejamento, através do Portal do Software Público Brasileiro, conforme licença GPL (General Public License), 
incluindo adaptações e customizações. 

 
A Presidente e a unanimidade dos seus membros, procederam com a leitura do Oficio nº 00003.15.2019 da Secretaria de Governo - SEGOV com o resultado da  
pontuação das propostas técnicas das empresas FACILITA TECNOLOGIA LTDA –ME e JCL – SMM TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – 
ME, apresentadas para a presente licitação e com base no parecer da Comissão Técnica designada pela Portaria de nº 011/2018 publicada no Diário Oficial nº 
22.529 de 26 de outubro de 2018, passa ao julgamento das propostas técnicas de acordo com a pontuação abaixo: 

 
LICITANTE SITUAÇÃO DA PROPOSTA 

FACILITA TECNOLOGIA LTDA –ME   DESCLASSIFICADA 

 JCL – SMM TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME  CLASSIFICADA 

 
A Presidente da Comissão informou que o inteiro teor do parecer de análise e julgamento das propostas técnicas está disponível no endereço: 
http://arquivos.camacari.ba.gov.br/compras/1101191201254668545.pdf  e que encontra-se acostado aos autos do processo.    
 

Diante do exposto, fica desde já aberto o prazo recursal previsto no Art. 109 da Lei n.º 8.666/93. A Presidente deu por encerrada a sessão e nada mais 
havendo digno de registro, lavrou-se a presente ata que vai por todos assinada.  Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari 
(www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se deu o aviso - campo <ANEXOS>. 
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