
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
 

CNPJ Nº 14.109.763/0001-80 
 
 

Concorrência nº 011/2018 
 

Fase  de  Reapresentação de Propostas de Preços 
Julgamento e resultado sobre Recurso Interposto 

 

Objeto: contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação e drenagem em vias 
públicas dos bairros Parque das Mangabas, Parque Verde I, Parque Verde II, Recanto das Arvores e 
Verdes Horizontes, no Município de Camaçari – Ba============================================= 
 

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

público aos interessados, que o recurso interposto pela empresa Construtora  NM Lta fora recebido 
“tempestivamente”, analisado, julgado e negado provimento; portanto, mantidas as decisões anteriores 
quanto a Desclassificação de sua Proposta de Preços.==================================================== 
 

Camaçari, 27 de fevereiro  de 2019 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício. 

 

Concorrência nº 011/2018 
 

Fase  de  Reapresentação de Propostas de Preços 
Julgamento e resultado sobre Recurso Interposto 

 

Objeto: contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação e drenagem em vias 
públicas dos bairros Parque das Mangabas, Parque Verde I, Parque Verde II, Recanto das Arvores e 
Verdes Horizontes, no Município de Camaçari – Ba============================================= 
 

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

público aos interessados, que o recurso interposto pela empresa CBV  Construtora Ltda  fora 
recebido “tempestivamente”, analisado, julgado Dado provimento parcial;  e neste caso, reformular 
nossas decisões anteriores, decidindo neste momento por Classificar sua Proposta de Preços; e a 
empresa considerada apta a participar da próxima fase do certame.====================================== 
 

Camaçari, 27 de fevereiro  de 2019 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício. 

 

Aviso  de  Convocação  
Concorrência nº 011/2018 

Abertura Envelope de Habilitação 
 

 

Objeto: contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação e drenagem em vias 
públicas dos bairros Parque das Mangabas, Parque Verde I, Parque Verde II, Recanto das Arvores e 
Verdes Horizontes, no Município de Camaçari – Ba============================================= 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Central Permanente de Licitação – Compel, torna 
público CONVOCANDO os interessados para a sessão de Abertura do Envelope de Habilitação -  que 
se realizará no dia 01 de março de 2019 às 09:00 hs. - Local: auditório do Prédio (cor vermelha) da 
Secretaria de Educação / Saúde – Centro Administrativo do Municipio – maiores informações através 
do Fone: xxx 71 3621 – 6879 ou via e-mail: compel.obras@gmail.com============================= 
 
 

Da Revalidação de Proposta – tendo transcorrido 60 (sessenta) dias da abertura do certame, faz-se 
necessário se houver interesse, apresentar Carta de Revalidação de Proposta, por igual período, ou 
fazê-lo expressamente em ata no dia da sessão.================================================ 
 

Camaçari, 28 de fevereiro  de 2019 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício. 
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