
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
 

CNPJ Nº 14.109.763/0001-80 
 

 Convocação  em  atendimento  e  Amparo  Legal 
Lei 123 ( que reza sobre as micros & E P P)  

 

LOTE   I V  - Fase de Propostas de Preços -   
 

Concorrência Pública  nº 012/2019 
 
 

Objeto: contratação de empresa especializada para execução de serviços de melhorias habitacionais de interesse social 
do programa Casa Melhor no Município de Camaçari - Ba. (conforme Projeto Básico e Planilhas anexas ao processo) 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Permanente de Licitação – Compel, torna 
público aos interessados, que transcorrido a fase de prazo recursal - a CONVOCAÇÃO para a 
empresa F J J  Engenharia  Ltda - EPP que se autodeclarou como  “Micro ou EPP” – amparada 
pela Lei 123, no que tange ao LOTE  I V - caso queira se manifestar, deverá fazê-lo por escrito, se 
houver interesse, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentando nova proposta de preços global / 
planilhas e CD-r, aceitando cobrir o preço global da empresa C S Construções e 
Empreendimentos Ltda, melhor classificada neste lote===================================================== 
 

Camaçari, 12 de novembro de 2019 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício  
 
 
 
 
 
 

 
Da  Revalidação  de  Propostas 

 
Concorrência Pública  nº 012/2019 

 

Objeto: contratação de empresa especializada para execução de serviços de melhorias habitacionais de interesse social 
do programa Casa Melhor no Município de Camaçari - Ba. (conforme Projeto Básico e Planilhas anexas ao processo) 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Permanente de Licitação – Compel, torna 
público aos interessados, que transcorrido o prazo de validade de Propostas de Preços – faz-se 
necessário que TODOS os participantes deste certame deverão, se houver interesse, manifestar-
se no prazo de 02 (dois) dias úteis, apresentando correspondência aceitando ou não  RENOVAR 
a validade de vossa proposta de preços por igual período, contados do dia 03-11-2019,  
 
Serão aceitas as RENOVAÇÕES por  via  e-mail  compel.obras@gmail.com  -  devidamente 
datadas e assinadas pelos  proponentes / representantes. 
 
 

Camaçari, 12 de novembro de 2019 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício  
 

mailto:compel.obras@gmail.com

