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Concorrência Pública nr. 006 - Reedição 
Fase de Julgamento das Propostas de Preços “Composição de Preços Unitários” 

 
Aviso 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 aos interessados, que a empresa Oeste – Organização, Estradas, Topografia e 
Engenharia Ltda, insatisfeita / irresignada quanto ao resultado da Análise e Julgamento que 
classificou a empresa Terra Projetos – Topografia e Constr. Civil Ltda – Me, conforme o 
constante da ATA realizada no dia 23/maio/2018; impetrou e protocolou sua interposição de 
recurso nesta data 30/maio/2018 ================================================ 
 

Salientamos que as peças que compõem o citado recurso, encontram-se a disposição dos 
interessados para as contra-razões, se assim o desejarem=============================== 
 

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

Concorrência Pública nr. 006 - Reedição 
 

Aviso Adiamento da Sessão do dia 05/06/2018 
 

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 aos interessados, que em virtude do recurso acima mencionado, decide ADIAR  
“sine-die” a abertura da Sessão que iria acontecer no dia 05 de junho de 2018.============== 
 

E, quando do julgamento e das decisões futuras, divulgaremos no Portal de Compras do Municipio 
os fatos e as decisões tomadas.=================================================== 
 

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


