
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
 

CNPJ Nº 14.109.763/0001-80 
 

 

DA  NÃO  REVALIDAÇÃO  DE  PROPOSTAS 
 

Concorrência Pública  nº 009/2019 
 

 Objeto: contratação de empresa especializada na execução das obras e serviços de pavimentação asfáltica 

em CBUQ, contemplando execução de camada de base em solo-brita, execução de sistema de drenagem de 

águas pluviais com tubos de concreto, em vias urbanas da sede e costa, no município de Camaçari – Bahia.  

 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Permanente de Licitação – Compel, torna 
público,  que transcorrido o prazo concedido para a REVALIDAÇÃO DE PRAZO DE PROPOSTAS 

-   as empresas  

SVC CONSTRUÇÕES LTDA  Não se manifestou e  não  revalidou 
C R L ENGENHARIA LTDA  Não se manifestou e  não  revalidou 
COMTECH ENGENHARIA LTDA  Não se manifestou e  não  revalidou 
SETEL CONSTRUTORA LTDA  Enviou Correspondência - não  Aceitando Revalidar 

 

Publique-se  no Portal de Compras do Municipio. 
 

Camaçari, 20 de novembro de 2019 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

LOTE   I  - Fase de Propostas de Preços -   
 

Concorrência Pública  nº 009/2019 
 

Objeto: contratação de empresa especializada na execução das obras e serviços de pavimentação 

asfáltica em CBUQ, contemplando execução de camada de base em solo-brita, execução de sistema de 

drenagem de águas pluviais com tubos de concreto, em vias urbanas da sede e costa, no município de 

Camaçari – Ba.======================================================================== 

 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Permanente de Licitação – Compel, torna 
público,  que em função dos fatos acima narrados e  da  NÃO REVALIDAÇÃO DE PROPOSTAS 
por parte das empresas SETEL CONSTRUTORA LTDA, SVC CONSTRUÇÕES LTDA, C R L 
ENGENHARIA LTDA e COMTECH ENGENHARIA LTDA,   CONVOCAMOS  neste  momento, a 
empresa CONSTRUTORA JOTAELE LTDA que se autodeclarou como  “Micro / EPP” – 
amparada pela Lei 123, no LOTE  I - 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 SANJUAN ENGENHARIA LTDA – 
no valor de R$ 14.524.223,65 
 

Publique-se  no Portal de Compras do Municipio. 
 

Camaçari, 20 de novembro de 2019 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício  
 


