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Concorrência Pública nº 004/2018 - Compel 
Julgamento e resultado  sobre Recurso Interposto 

 

Objeto: contratação de empresa para execução da manutenção corretiva, preventiva, ampliação, 
construção e recuperação de rede de drenagem e esgoto, no Município de Camaçari  - Bahia 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Central Permanente de Licitação – Compel,  

torna público, que o Recurso interposto pela empresa Construtora BSM Ltda fora analisado, 

julgado e dado provimento em seus fundamentos; no entanto, a empresa Construtora BSM Ltda 
não atendeu em conformidade com o edital à diligência realizada no dia 25/09/18, onde apresentou 
planilha de subcontratação em percentual inferior ao exigido no instrumento convocatório (11.2.3.3 e 
13.6), de acordo com resultado publicado em 01/10/18. Desta forma, mantida a decisão da Compel 
quanto a Desclassificação de sua Proposta de Preços.==================================== 

Maiores informações no Portal de Compras do Municipio – Fone xxx 3621 – 6879================ 
 

Camaçari, 02 de outubro de 2018 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício - Compel. 
 
 
 

Concorrência Pública nº 004/2018 - Compel 
Julgamento e resultado  sobre Recurso Interposto 

 

Objeto: contratação de empresa para execução da manutenção corretiva, preventiva, ampliação, 
construção e recuperação de rede de drenagem e esgoto, no Município de Camaçari  - Bahia 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Central Permanente de Licitação – Compel,  

torna público, que o Recurso interposto pela empresa Metro Engenharia e Consultoria Ltda fora 

analisado, julgado e dado provimento em seus fundamentos; no entanto, a empresa Metro 
Engenharia e Consultoria Ltda  não atendeu em conformidade com o edital à diligência realizada 
no dia 25/09/18, onde apresentou planilha de subcontratação em percentual inferior ao exigido no 
instrumento convocatório (11.2.3.3 e 13.6), de acordo com resultado publicado em 01/10/18. Desta 
forma, mantida a decisão da Compel quanto a Desclassificação de sua Proposta de Preços.======= 

Maiores informações no Portal de Compras do Municipio – Fone xxx 3621 – 6879================ 
 

Camaçari, 02 de outubro de 2018 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício - Compel. 
 
 
 

Concorrência Pública nº 004/2018 - Compel 
Julgamento e resultado  sobre Recurso Interposto 

 

Objeto: contratação de empresa para execução da manutenção corretiva, preventiva, ampliação, 
construção e recuperação de rede de drenagem e esgoto, no Município de Camaçari  - Bahia 

 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Central Permanente de Licitação – Compel,  

torna público, que o Recurso interposto pela empresa P J Construções e Terraplanagem Ltda 
fora analisado, julgado e dado provimento em seus fundamentos. Ademais, a empresa P J 

Construções e Terraplanagem Ltda atendeu em conformidade com o edital à diligência realizada 

no dia 25/09/18, onde apresentou planilha de subcontratação em percentual  exigido no instrumento 
convocatório (11.2.3.3 e 13.6), de acordo com resultado publicado em 01/10/18. Desta forma, a Compel 
decide rever seus ATOS e Classificar a Proposta de Preços da empresa em questão, estando apta a 
participar da próxima fase do certame================================================== 

Maiores informações no Portal de Compras do Municipio – Fone xxx 3621 – 6879================ 
 

Camaçari, 02 de outubro de 2018 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício - Compel. 
 
 
 



Concorrência Pública nº 004/2018 - Compel 
Aviso de Convocação  Abertura  
Do  Envelope  de  Habilitação 

 

Objeto: contratação de empresa para execução da manutenção corretiva, preventiva, ampliação, 
construção e recuperação de rede de drenagem e esgoto, no Município de Camaçari  - Bahia 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Central Permanente de Licitação – Compel,  
torna público, que em virtude do julgamento dos recursos interpostos, convoca os interessados para a 
abertura do Envelope de Habilitação, cuja sessão dar-se-á  no dia 04 de outubro de 2018 às 08:00 hs 
no auditório do Prédio da Secretaria de Saúde / Administração – Prédio “vermelho” – Centro 
Administrativo do Municipio.========================================================= 
Maiores informações no Portal de Compras do Municipio – Fone xxx 3621 – 6879================ 
 

Camaçari, 02 de outubro de 2018 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício - Compel. 


