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CNPJ 14.109.763/0001-80 

 
 

CONCORRÊNCIA nº 009/2018 – Compel 

Do  Julgamento  das Impugnações 
 

Objeto: a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de Levantamento 

Topográficos no Municipio de Camaçari – Bahia (conforme projeto básico e demais anexos do edital)======= 
 

 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI através da Comissão Permanente de Licitação – Compel, torna público, 
que após ser submetida à análise da Equipe Técnica da Seinfra e com base no julgamento interno, 
decide, julga e divulga que a impugnação interposta pela empresa PASSOS RAVEDUTTI  COMÉRCIO 

E SERVIÇOS, “tempestiva” no entanto, considerada “improcedente”.  Portanto, diante desta decisão, a 
Compel do Municipio, mantém a data de abertura do certame do dia 17/09/2018, no mesmo 
local/auditório e horário.====================================================================== 

Maiores informações no portal de compras do Municipio ou através do Tel: xxx (71) 3621-6879 – 
Camaçari, 14 de setembro de 2018 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercicio. 

 
 

CONCORRÊNCIA nº 009/2018 – Compel 

Do  Julgamento  das Impugnações 
 

Objeto: a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de Levantamento 

Topográficos no Municipio de Camaçari – Bahia (conforme projeto básico e demais anexos do edital)======= 
 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI através da Comissão Permanente de Licitação – Compel, torna público, 
que após ser submetida à análise da Equipe Técnica da Seinfra e com base no julgamento interno, 
decide, julga e divulga que a impugnação interposta pela empresa D. DOS SANTOS PEREIRA “Eirelli”, 

“tempestiva” no entanto, considerada “improcedente”.  Portanto, diante desta decisão, a Compel do 
Municipio, mantém a data de abertura do certame do dia 17/09/2018, no mesmo local/auditório e 
horário.======================================================================================= 

Maiores informações no portal de compras do Municipio ou através do Tel: xxx (71) 3621-6879 – 
Camaçari, 14 de setembro de 2018 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercicio. 

 
 

CONCORRÊNCIA nº 009/2018 – Compel 

Do  Julgamento  das Impugnações 
 

Objeto: a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de Levantamento 

Topográficos no Municipio de Camaçari – Bahia (conforme projeto básico e demais anexos do edital)======= 
 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI através da Comissão Permanente de Licitação – Compel, torna público, 
que após ser submetida à análise da Equipe Técnica da Seinfra e com base no julgamento interno, 
decide, julga e divulga que a impugnação interposta pela empresa URBENER – URBANIZAÇÃO E 

ENERGIA S/A, “tempestiva” no entanto, considerada “improcedente”.  Portanto, diante desta decisão, a 
Compel do Municipio, mantém a data de abertura do certame do dia 17/09/2018, no mesmo 
local/auditório e horário.====================================================================== 

Maiores informações no portal de compras do Municipio ou através do Tel: xxx (71) 3621-6879 – 
Camaçari, 14 de setembro de 2018 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercicio. 

 


