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Concorrência Pública nº 006/2017 - Reedição 
Resultado do Julgamento de Interposição de Recurso  

 

Objeto é: a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e complementares 

de infraestrutura, contemplando: Geometria; Plani-altimétrica; Terraplenagem; Sinalização; Pavimentação; 
Drenagem; Paisagismo; Contenção das obras de reconstrução e pavimentação do sistema viário nos distritos 
de Monte Gordo, Abrantes e Sede no Município de Camaçari/Bahia.================================ 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Central Permanente de Licitação – Compel,  

torna público o resultado do julgamento do recurso interposto pela empresa VIATEC 

ENGENHARIA LTDA cuja análise e resultado foi pela improcedência do recurso interposto; 
portanto, mantidas as decisões proferidas anteriores =================================== 

Camaçari, 17 de maio  de 2018 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício 
 

 
 
 

 
 
 

 

Concorrência Pública nº 006/2017 - Reedição 

Convocação  da  empresa  melhor  classificada  e amparada  pelas  prerrogativas  do  
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores 

 
 

Objeto é: a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e complementares 

de infraestrutura, contemplando: Geometria; Plani-altimétrica; Terraplenagem; Sinalização; Pavimentação; 
Drenagem; Paisagismo; Contenção das obras de reconstrução e pavimentação do sistema viário nos distritos 
de Monte Gordo, Abrantes e Sede no Município de Camaçari/Bahia.================================ 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Central Permanente de Licitação – Compel,  
torna público, que tendo em vista os fatos acima narrados e aplicando-se o que determina as 
regras previstas na Lei nr. 123/06, concede à empresa TERRA PROJETOS TOPOGRAFIA E 

CONTRUÇÃO CIVIL LTDA, o tratamento diferenciado, para em sessão pública, manifestar-se e 
apresentar proposta de preços, cobrindo o valor global da proposta OESTE- ORGANIZAÇÃO, 

ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA;  
Neste momento, fica marcada a sessão que se dará no dia 18 de maio de2018 às 09:00 hs . no  
auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado 
na Av. Francisco Drummond, s/nº, Prédio da Secretaria de Saúde, térreo, Centro Administrativo, 
Camaçari, Bahia.===================================================================== 
 

Salientamos que a referida empresa deverá se manifestar, trazendo sua nova proposta de preços 
com valor global, novas planilhas de preços unitários; inclusive já trazendo também a Composição 
dos Preços Unitários (via impressa e em CDr); constando inclusive todos os dados da empresa, 
seu representante legal, dados bancários e demais informações, para serem analisados pela 
Comissão Permanente de Licitação - Compel========================================= 
 

Camaçari, 17 de maio  de 2018 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício 
 


