
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
 

CNPJ Nº 14.109.763/0001-80 

 
TOMADA  DE  PREÇOS nº 002/2017 – Compel 

Aviso  de  Interposição de Recurso 
Objeto é: contratação de empresa para a execução das obras remanescentes da pavimentação e 
drenagem na rua Ilha do Meio no bairro de Itacimirim, Município de Camaçari – Bahia===========  
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Central Permanente de Licitação – Compel,  
torna público aos interessados, que a empresa CS Construções e Empreendimentos Ltda, 
irresignada com as decisões da Comissão de Licitação, quanto à sua Inabilitação no certame; 
bem como, quanto à habilitação das empresas Metro Engenharia e Consultoria Ltda e DFG 
Construções e Projetos Ltda,  protocolou  nesta  data 30/01/2018, sua  interposição  de  recurso.  
O referido recurso e demais peças, encontram-se à disposição dos interessados para as contra-
razões, se assim o desejarem. Tel.: xxx (71) 3621 - 6879 / 3621 - 6713 – Camaçari, 30 de janeiro 
de 2018 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício - Compel. 
 

 
TOMADA  DE  PREÇOS nº 002/2017 – Compel 

Aviso  de  Interposição de Recurso 
Objeto é: contratação de empresa para a execução das obras remanescentes da pavimentação e 
drenagem na rua Ilha do Meio no bairro de Itacimirim, Município de Camaçari – Bahia===========  
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Central Permanente de Licitação – Compel,  
torna público aos interessados, que a empresa Construções e Transportes GS2 Ltda, irresignada 
com as decisões da Comissão de Licitação, quanto à sua Inabilitação no certame; protocolou  
nesta  data 30/01/2018, sua  interposição  de  recurso “tempestivo”=========================== 
O referido recurso e demais peças, encontram-se à disposição dos interessados para as contra-
razões, se assim o desejarem. Tel.: xxx (71) 3621 - 6879 / 3621 - 6713 – Camaçari, 30 de janeiro 
de 2018 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício - Compel. 

 

 
TOMADA  DE  PREÇOS nº 002/2017 – Compel 

Aviso  de Adiamento “sine-die” 
 Abertura dos Envelopes de Preços 

 

Objeto é: contratação de empresa para a execução das obras remanescentes da pavimentação e 
drenagem na rua Ilha do Meio no bairro de Itacimirim, Município de Camaçari – Bahia===========  
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Central Permanente de Licitação – Compel,  
torna público aos interessados, que tendo em vista a interposição de recurso por parte da 
empresa CS Construções e Empreendimentos Ltda,  portanto, fica ADIADA “sine-die” a data de 
abertura dos envelopes de preços, que aconteceria dia 01 de fevereiro de 2018. 

Camaçari, 30 de janeiro de 2018 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício - Compel. 

 

 


