
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
 

CNPJ Nº 14.109.763/0001-80 

 
Julgamento e Decisão sobre Recurso Interposto  

 

CONCORRÊNCIA  nº 014/2018 
Fase de Propostas de Preços 

 

Objeto: contratação de empresa na execução das obras e serviços engenharia para a Construção 
de Loteamento com 56 casas na localidade Mutirão de Catu de Abrantes - Município de Camaçari. 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Central Permanente de Licitação – Compel,  
torna público aos interessados, que o recurso interposto por Santacruz Engenharia Ltda, quanto 
aos fatos e alegações que culminaram com à sua Desclassificação de proposta de preços; o 
referido recurso fora analisado, julgado e Negado Provimento; portanto, mantidas as decisões 
anteriores, quanto à Desclassificação de sua proposta de preços.================================== 

Camaçari - 05 de abril de 2019 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício 

 
 

Julgamento e Decisão sobre Recurso Interposto  
 

CONCORRÊNCIA  nº 014/2018 
Fase de Propostas de Preços 

 

Objeto: contratação de empresa na execução das obras e serviços engenharia para a Construção 
de Loteamento com 56 casas na localidade Mutirão de Catu de Abrantes - Município de Camaçari. 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Central Permanente de Licitação – Compel,  
torna público aos interessados, que o recurso interposto por DFG Construções Ltda - EPP, 
quanto aos fatos e alegações que culminaram com à classificação das propostas de preços da 
empresa C B S Construtora Bahiana de Saneamento Ltda; Nordeste Engenharia Ltda e AMF – 
Engenharia e Serviços Ltda  o referido recurso fora analisado, julgado e Negado Provimento; 
portanto, mantidas as decisões anteriores, quanto à classificação das propostas de preços, das 
Recorridas. Camaçari - 05 de abril de 2019 - Manoel Alves Carneiro – Presidente 

 

 

AVISO  DE  CONVOCAÇÃO 
Amparo legal da Lei Complementar 123/2006 

CONCORRÊNCIA  nº 014/2018 
 

Objeto: contratação de empresa na execução das obras e serviços engenharia para a Construção 
de Loteamento com 56 casas na localidade Mutirão de Catu de Abrantes - Município de Camaçari. 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Central Permanente de Licitação – Compel,  
torna público, que tendo em vista erro encontrado na análise da composição de custos unitários da 
1ª colocada CBS Construtora Bahiana de Saneamento Ltda concede à referida empresa prazo 
de 2 dias úteis para apresentação de nova composição de custos unitários em formato 
digital atribuindo a seus funcionários salário igual ou superior ao mínimo legal fixado pelo 
Decreto 9.661/2019, que regulamenta a Lei Federal 13.152/2015, sob pena de 
desclassificação. O não atendimento no prazo concedido, acarretará na sua automática 
desclassificação e convocação das demais remanescentes por ordem de classificação; até que 
sejam atendidas todas as regras editalicias.========================= 
 

Camaçari - 05 de abril de 2019 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício 

 

 

 

 

 

Publicar   no  D  O  E.................................. .............dia 06/abril/ 2019 
 


