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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 – COMPEL 

PROCESSO Nº 00726.11.07.611.2018 
 

 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro ano de dois mil e dezoito, às nove horas e quinze minutos, no Auditório da Coordenação de 

Materiais e Patrimônio – CMP da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, 

Centro, Camaçari, Bahia, reuniram-se os integrantes da comissão, designada pelo Decreto 6.924/2018, a sessão para dar prosseguimento aos 

procedimentos licitatórios concernentes a 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 abriu a sessão informando o resumo da Ata de 

Reunião realizada no dia 20/03/2018. 

 
 

Dando seguimento à sessão a Presidente da Comissão, informa que compareceu a sessão o representante legal da licitante: JCL – SMM 

TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME, pelo mesmo representante já credenciado na sessão anterior.  A presidente 

iniciou a sessão informando que decorrido o prazo recursal não houve manifestação por parte da empresa FACILITA TECNOLOGIA LTDA – 

ME.   

 
Diante do exposto, a Presidente e a unanimidade de seus membros passam a abertura e a análise da Proposta de Preço – Envelope nº 02, da 

empresa JCL – SMM TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME que apresentou o Valor Global de R$1.097.196,00 

(hum milhão, noventa e sete mil cento e noventa e seis reais), tendo sua proposta classificada por atender as exigências editalícias.  

 
Registrada a presença do representante da empresa participante do certame, a Comissão, amparada no art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 

8.666/93, intimou o mesmo acerca da decisão de julgamento da Proposta de Preços, tendo os mesmos declinado do prazo recursal. 

 

 



 

Ata de Reabertura – 02 - TP 006-2018 Página 2 de 2 

 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

A Presidente dando seguimento à sessão iniciou abertura do Envelope nº 03 – Documentos de Habilitação da empresa  JCL – SMM 

TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME.  Em seguida, a Presidente submeteu ao presente para rubrica e verificação 

da documentação apresentada.  

 

A Comissão procedeu com a verificação da autenticidade dos documentos emitidos via internet, bem como os demais documentos à luz do 

instrumento convocatório. Concluída a referida análise, a Presidente e a unanimidade de seus membros decidiram pela HABILITAÇÃO da 

licitante JCL – SMM TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME, por atender aos requisitos do Edital da Tomada de 

Preços nº 006/2018, sendo a mesma declarada vencedora do certame por atender aos requisitos do Edital com o valor global de 

R$1.097.196,00 (hum milhão, noventa e sete mil cento e noventa e seis reais). 

 
Registrada a presença do representante da empresa participante do certame, a Comissão, amparada no art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 

8.666/93, intimou o mesmo acerca da decisão da Comissão, tendo os mesmos declinado do prazo recursal. 

 
A Presidente deu por encerrada a sessão e nada mais havendo digno de registro, lavrou-se a presente ata que foi assinada pelos presentes.  

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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