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ATA DE JULGAMENTO l)OS RECURSOS APRESENTAM)OS PELAS EMPRESAS
PARTICIPANTES DA CONCORRÊNCIA N' OO1/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO N'
15.637/2018.

No vigésimo sétimo dia do mês de Fevereiro de dois mil e dezanove. às 09:00 horas, no Departamento
de l-imitações e Contratos reuniu-sc a Comissão Permanente de Licitação. com a presença de todos os
seus integrantes, parajulgamento dos recursos apresentados pelas empresas Safe - Sistema Educacional
ll;scnla Ltda, CNI'.J: 00.874.813/0001-00 e Pcarson Education do lirasil Lt(la, CNP.l:
O1.404.158/0001-90. As referidas empresas interpuseram tempestivailaente Recursos Administrativos
contra a decisão dt\ Comissão Técnica nomeada pela Portaria 1.555 dc 07 de dezembro dc 2018,
responsável pela avaliação das Propostas Técnicas, reqtietendo. as mesmas. revisão quanto às pontuações
que lhes foram atribuídas. Aberto o prazo para coiltiarrazõcs, a empresa I'cUrsoU E(Itication (lo Bi'ágil
Lida foi a única a apresenta-las. Isso posto, a Comissão Permanejate de Licitação, no dia 22/02/2019
solicitou parecer técnico à Comissão Especial da Secretaria de Educação, considerando as razões
tecursais, tendo as avaliações chegado à conclusão de t)arcial provimento para ambos os recursos,
resultando nas seguintes pontuiições técnicas finais: Sele - Sistema Educacional Escola Lida: fi50
(seiscentos c cinquenta) pontos, atingindo-se o IPT (Índice de Pontuação Técnica) de 6.69(seis vírgula
sessenta e nove); Pearson E(lucation do 13rasil Lida: 680(seiscentos c oitenta) pontos, atingindo-se
o IPT(Índice de Pontuação Técnica) de 7(sete). O Deparlamcnto de Assessoria .jurídica em Licitações.
Contratos e Parcerias, corroborando as avaliações técllícas realizadas. opinou pelo conhecimento dos
recursos e também pela parcial procedência de ambos nos termos já decididos pela Comissão da
Secretaria de Educação. Diante de todo o exposto, a Comissão Permanente de Licitação taillbém
CONHECE dos recursos dando-lhes PARCIAL PROVIR'TENTO. nos moldes .já acima mencionados
e col-n base nos fundamentos expostos pelos pareceres. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à
lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente procedeu i\ leitura da mestria. que foi achada
conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, enchi'rou-se a sessão. indo esta assinada pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação. O Senhor Presidente pede para que o Departamento de

Licitações e Contratos publique esta decisão, na forma da Lei, aprazando data para realização de sessão
preços e consequente prosseguimento do feito.
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