
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
 

CNPJ Nº 14.109.763/0001-80 

 
 
 
 

Extrato do Julgamento Recurso Interposto 

R K  Engenharia e Consultoria Ltda 
 
 

TOMADA  DE  PREÇOS nº 008/2019  
  

Objeto: contratação de consultoria especializada para acompanhamento técnico de obras de arte 

especiais, ajustes de projeto e elaboração de “as built” no município de Camaçari, visando o 
atendimento aos requisitos relativos à capacidade resistente, segurança, desempenho em serviço 
e durabilidade, conforme previstos nas normas  da  ABNT, Projeto  Básico  e  Planilhas ========= 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Permanente de Licitação – Compel,  torna 
público aos interessados, que o Recurso Interposto pela empresa R K  Engenharia e Consultoria 
Ltda, fora interposto “tempestivamente”, submetido à análise jurídica, julgado e dado Provimento 
Parcial no que se refere ao item Elaboração de Projetos de Obras de Arte Especiais – portanto, 
procedente a correção da nota obtida de 0,00  passando para 10,00 – e sua pontuação final, 
passando de 80,00 pontos para  90,00 pontos  - Publique-se no Portal de Compras   e  D O E. 

Camaçari, 05 de setembro de 2019 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício - Compel. 
 
 
 
 
 
 
 

Extrato do Julgamento Recurso Interposto 

M B Engenharia e Projetos Sociedade Simples 
 

TOMADA  DE  PREÇOS nº 008/2019  
  

Objeto: contratação de consultoria especializada para acompanhamento técnico de obras de arte 

especiais, ajustes de projeto e elaboração de “as built” no município de Camaçari, visando o 
atendimento aos requisitos relativos à capacidade resistente, segurança, desempenho em serviço 
e durabilidade, conforme previstos nas normas  da  ABNT, Projeto  Básico  e  Planilhas ========= 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Permanente de Licitação – Compel,  torna 
público aos interessados, que o Recurso Interposto pela empresa M B Engenharia e Projetos 

Sociedade Simples, fora interposto “tempestivamente”, submetido à análise jurídica, julgado e 
Negado Provimento – portanto, mantida e inalterada a pontuação obtida pela referida empresa 
em 80 pontos - Publique-se no Portal de Compras do Municipio  e  D O E. 

Camaçari, 05 de setembro de 2019 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício - Compel. 
 
  



 

Da revisão  dos Atos e  a nova Pontuação / Reclassificação 

Fase de Propostas Técnicas 
 

TOMADA  DE  PREÇOS nº 008/2019  
  

Objeto: contratação de consultoria especializada para acompanhamento técnico de obras de arte 

especiais, ajustes de projeto e elaboração de “as built” no município de Camaçari, visando o 
atendimento aos requisitos relativos à capacidade resistente, segurança, desempenho em serviço 
e durabilidade, conforme previstos nas normas  da  ABNT, Projeto  Básico  e  Planilhas ========= 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Permanente de Licitação – Compel, tendo 
em vista os resultados do julgamento dos recursos interpostos,  torna público aos interessados, a 
reclassificação desta fase , passando a ser: 
R K  Engenharia e Consultoria Ltda..................................................... Pontos Obtidos = 90  pontos 
M B Engenharia e Projetos Sociedade Simples...................................    “            “        = 80      “ 
Projekt Engenharia Consult. em Engenharia Ltda...............................    “            “        = 50      “ 
 

Publique-se no Portal de Compras do Municipio e D O E 
Camaçari, 05 de setembro de 2019 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício - Compel. 

 
 
 

Aviso Convocação Abertura  

Envelopes de Habilitação 
 

TOMADA  DE  PREÇOS nº 008/2019  
  

Objeto: contratação de consultoria especializada para acompanhamento técnico de obras de arte 

especiais, ajustes de projeto e elaboração de “as built” no município de Camaçari, visando o 
atendimento aos requisitos relativos à capacidade resistente, segurança, desempenho em serviço 
e durabilidade, conforme previstos nas normas  da  ABNT, Projeto  Básico  e  Planilhas ========= 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Permanente de Licitação – Compel,  torna 
público  aos interessados, a CONVOCAÇÃO para abertura dos Envelopes de Habilitação das 
empresas classificadas – cuja sessão, dar-se-á no dia 09 de setembro de 2019 às 09:00 hs. no 

auditório do Prédio da SECAD / SEDUC – (cor vermelha) - Publique-se no Portal de Compras do 
Municipio e D O E.  

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

PUBLICAR   NOS   MEIOS  DE  COMUNICAÇÃO: 

 

 

 

 D O E............................................................... dia 05 /  setembro 

 

 

 


