
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
 

CNPJ Nº 14.109.763/0001-80 
 

Julgamento de Recurso – Lote  I 
CONCORRÊNCIA   nº 001/2019 – Compel 

 

Objeto: contratação de empresa especializada na construção e requalificação das áreas de acessibilidades 
(Distritos de Abrantes / Monte Gordo / Parque Verde II ) no Município de Camaçari. 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Permanente de Licitação – Compel,  torna público aos 
interessados, que os recursos interpostos pelas empresas Medeiros Santos Engenharia e Constr. Proj. Ltda e Paixão 

Construções e Serviços – foram recebidos tempestivamente, analisados, julgados e considerados como “negado 
provimento” portanto, mantidas as decisões publicadas anteriores. 
 

E, como base nas regras editalicias e na Lei Complementar 123/2006, fica concedido o prazo de 02 (dois) dias 
úteis, para as empresas amparadas pela Lei,  manifestarem seu desejo por escrito, cobrindo o preço da proposta 
melhor classificada no lote; transcorrido este prazo e não havendo manifestação por parte dos interessados, fica 
mantida a classificação inicial já publicada. 
Camaçari, 15 de julho de 2019 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício 

 
 

Julgamento de Recurso – Lote  I I 
CONCORRÊNCIA  nº 001/2019 – Compel 

 

Objeto: contratação de empresa especializada na construção e requalificação das áreas de acessibilidades 
(Distritos de Abrantes / Monte Gordo / Parque Verde II ) no Município de Camaçari. 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Permanente de Licitação – Compel,  torna público aos 
interessados, que os recursos interpostos pelas empresas SanJuan Engenharia Ltda  e Sete Construções “Eirelli” 

EPP foram recebidos tempestivamente, analisados, julgados e considerados como “negado provimento” portanto, 
mantidas as decisões publicadas anteriores. 
 

Quanto ao recurso interposto pela empresa Mila  Construções Ltda pedindo/solicitando da Compel uma reanálise quanto a 
Classificação da proposta de preços da empresa Queiróz  Pimentel Serviços Ltda – Me;  seu pedido fora analisado, julgado e 
considerado como “dado provimento”, portanto, revista análise inicial, tornando a proposta de preços da empresa Queiróz  
Pimentel Serviços Ltda – Me, como desclassificada neste lote. 
 

E, como base nas regras editalicias e na Lei Complementar 123/2006, fica concedido o prazo de 02 (dois) dias 
úteis, para as empresas amparadas pela Lei,  manifestarem seu desejo por escrito, cobrindo o preço da proposta 
melhor classificada no lote e transcorrido este prazo e não havendo manifestação por parte dos interessados, fica 
mantida a classificação inicial já publicada. 
Camaçari, 15 de julho de 2019 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício 
 
 

Julgamento de Recurso – Lote  I I I 
CONCORRÊNCIA  nº 001/2019 – Compel 

 

Objeto: contratação de empresa especializada na construção e requalificação das áreas de acessibilidades 
(Distritos de Abrantes / Monte Gordo / Parque Verde II ) no Município de Camaçari. 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Permanente de Licitação – Compel,  torna público aos 
interessados, que os recursos interposto pela empresa Sete Construções “Eirelli” EPP fora recebido 
tempestivamente, analisado, julgado e considerado como “negado provimento” portanto, mantidas as decisões 
publicadas anteriores. 
 

E, como base nas regras editalicias e na Lei Complementar 123/2006, fica concedido o prazo de 02 (dois) dias 
úteis, para as empresas amparadas pela Lei,  manifestarem seu desejo por escrito, cobrindo o preço da proposta 
melhor classificada no lote; transcorrido este prazo e não havendo manifestação por parte dos interessados, fica 
mantida a classificação inicial já publicada. 
Camaçari, 15 de julho de 2019 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício 
 
 
 
 



 

Julgamento de Recurso – Lote  I  V 
CONCORRÊNCIA  nº 001/2019 – Compel 

 

Objeto: contratação de empresa especializada na construção e requalificação das áreas de acessibilidades 
(Distritos de Abrantes / Monte Gordo / Parque Verde II ) no Município de Camaçari. 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Permanente de Licitação – Compel,  torna público aos 
interessados, que os recursos interposto pela empresa Sete Construções “Eirelli” EPP fora recebido 
tempestivamente, analisado, julgado e considerado como “negado provimento” portanto, mantidas as decisões 
publicadas anteriores. 
 

E, como base nas regras editalicias e na Lei Complementar 123/2006, fica concedido o prazo de 02 (dois) dias 
úteis, para as empresas amparadas pela Lei,  manifestarem seu desejo por escrito, cobrindo o preço da proposta 
melhor classificada no lote; transcorrido este prazo e não havendo manifestação por parte dos interessados, fica 
mantida a classificação inicial já publicada. 
Camaçari, 15 de julho de 2019 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício 
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