
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

 

CNPJ Nº 14.109.763/0001-80 

 

Extrato Julgamento Recurso Interposto  
Fase de Propostas de Preços  e  Revisão dos Atos 

CONCORRÊNCIA  nº 005/2019 – Reedição 
 

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Engenharia 
para construção e/ou reforma de 120 casas populares no Município de Camaçari – Ba 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Permanente de Licitação – Compel, torna 
público, que o recurso interposto pela empresa 800 D Engenharia Eireli EPP, fora recebido 
“tempestivamente”, analisado, julgado e julgado procedente, portanto, DADO  PROVIMENTO – 
neste caso, revista a Decisão da Comissão de Licitação, tornando a proposta de preços da  
referida empresa como Classificada e apta a prosseguir no certame.===================================== 
 

Publique-se no Portal de Compras do Municipio e no D O E.============================================== 

Camaçari, 10 de setembro de 2019 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício 

 
 
 

Aviso de Convocação para as empresas “EPP / Me”  
amparo legal da Lei nº 123 

 

CONCORRÊNCIA  nº 005/2019 – Reedição 
Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Engenharia 
para construção e/ou reforma de 120 casas populares no Município de Camaçari – Ba 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Permanente de Licitação – COMPEL, torna 
público e para tanto, CONVOCA a empresa por ordem de classificação e denominada “EPP / Me” 
amparada pela Lei nº 123 – na qual lhes faculta, se houver interesse, manifestar-se por escrito, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, demonstrando ou não interesse em cobrir a proposta de preços da 
empresa que ofertou menor preço e classificada no Lote desejado.================+++==================== 
 

A empresa enquadrada e que aceitar as regras, deverá no prazo previsto, apresentar a Carta de 
aceitação, nova proposta, bem como, planilhas + CDr e anexos;  Transcorrido este prazo 
concedido e não havendo nenhuma manifestação ou interesse por parte das empresas; estas 
perderão o direito que a lei lhes faculta neste momento. ================================================= 
 

Camaçari, 10 de setembro de 2019 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicar   no  D  O  E...............................................Dia 11 / setembro / 2019 


