
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -BA 
Secretaria de Administração  
Comissão Central Permanente de Licitação - Compel 
 

 

CONCORRÊNCIA nº 003/2018  
 

Data de Abertura: dia 09 de abril  de  2018, às 09:00hs. 
 

Objeto  Contratação de empresa para a confecção de redutor de velocidade, manutenção, conservação, 

recuperação de pavimentação em C.B.U.Q (concreto betuminoso usinado a quente), e capeamen-
to sobre pavimentação em paralelepípedos com C.B.U.Q na Sede e na Orla do Município de Ca-
maçari, Bahia 

 

 

COMUNICADO   /   ORIENTAÇÃO 
 
 
A Comissão Permanente de Licitação – Compel, torna  público que, tendo em vista dúvidas 
existentes dos possíveis licitantes, esclarece: 
 
 

Da Garantia de Participação (deverá ser feita por Lote pretendido) 
 

A GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO deverá ser prestada até o penúltimo dia da abertura 
do certame, na Tesouraria – Prédio da Secretaria da Fazenda do Municipio, (de 2ª a 5ª. 
feira no horário das 08:00 às 12:00hs  e  das 13:30 às 16:00 hs)  e  (excepcionalmente na 
6ª. feira até as 14:00 hs),fones: xxx 71 - 3621-6826 ou 3621-6764 cujas garantias, 
deverá(ão) permanecer válidas por no mínimo 60 (sessenta) dias, podendo a empresa 
optar por qualquer das modalidades previstas no §1° do  artigo 31 da Lei Federal n° 
8.666/93, nos seguintes valores: 
Lote I – Sede- R$ 202.053,29    e    Lote II – Orla– R$ 159.505,87  

 
 

A  redação do texto passa  a  ser:  
 
 

A GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO deverá ser prestada até o dia 05/abril/2018, na 
Tesouraria – Prédio da Secretaria da Fazenda do Municipio, (de 2ª  a  5ª. feira no horário 
das 08:00 às 12:00hs  e  das 13:30 às 16:00 hs)   e   (excepcionalmente  na  6ª. feira  até 
as 14:00 hs),fones: xxx 71 - 3621-6826 ou 3621-6764 cujas garantias, deverá(ão) 
permanecer válidas por no mínimo 60 (sessenta) dias, podendo a empresa optar por 
qualquer das modalidades previstas no §1° do  artigo 31 da Lei Federal n° 8.666/93, nos 
seguintes valores: 
Lote I – Sede- R$ 202.053,29    e    Lote II – Orla– R$ 159.505,87  

 
 

Camaçari, 28 de março  de 2018 
 
 

Comissão Permanente de Licitação - Compel 
Manoel Alves Carneiro 

Presidente em exercício. 


