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ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 026/2016 (PRESENCIAL) – COSEL/EDUCAÇÃO 

PROCESSO Nº 00083.11.07.611.2016 
 
Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às quatorze 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, foi 
realizada a reabertura para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios do Pregão n.º 026/2016 , sob a condução da Pregoeira, Christian Moraes 
Pinheiro e Equipe de Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6630/2017, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em serviços 
gráficos de material encadernado e cartonado para atender as atividades e demandas pedagógicas das Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino. No dia e horário marcado a ARTES GRAFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA - EPP não compareceu ao certame. A Pregoeira realizou 
sessão interna informando o resumo sessão do dia 28/12/2016. 
 

........................................................................ INÍCIO DO RESUMO DA REUNIÃO DO DIA 28/12/2016................................................................................. 
 

(…) 
 

A Pregoeira informa que para o Lote 01 - item 01, lote 02 para os itens 01 e 03 e lote 03 para o item 03, única proposta apresentada foi 

desclassificada pelos motivos acima exposto, portanto com base na Lei Municipal 803/2017 Art. 28 que diz “se todas as propostas forem 
desclassificadas ou todos os licitantes classificados forem inabilitados, poderá a Administração fixar um prazo de 8 (oito) dias úteis aos licitantes para 
apresentação de nova proposta ou nova documentação, após sanadas as causas que motivaram a desclassificação ou inabilitação, facultada, nos casos 
de convite e pregão, a redução deste prazo para 3 (três) dias úteis”, concedeu prazo de 03 (três) dias uteis para que a licitante ARTES GRAFICAS E 
EDITORA DO NORDESTE LTDA - EPP apresente novas amostras para os lotes  e seus itens expostos acima, sanado as causas da desclassificação. 
 

Fica desde já, marcada a sessão de reabertura para o dia 09/01/2017 às 14h00min no mesmo local. 
 

(...) 
....................................................................... FIM DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 28/12/2016.............................................................................. 
 
A licitante ARTES GRAFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA - EPP atendeu a diligencia em 02/01/2017 solicitada na sessão de reunião, 
apresentando novas amostras para os lotes 01,02, sendo as mesmas encaminhadas para o setor responsável (Secretaria de Educação) para uma nova 
avaliação, no entanto a Secretaria de Educação até o presente momento não retornou com a nova analise.  
 

Diante do exposto  a Comissão ira suspender a sessão e aguardar a Secretaria de Educação com o parecer das amostras para marcar uma nova data 
de reabertura.   
 

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>. 
 

Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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