
 

 

 
CONCORRÊNCIA nº 004/2019 

PROCESSO N.º 00101.11.07.611.2019 
SECRETARIA - SEINFRA 

 
 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução das obras de 
recuperação e duplicação do viaduto do trabalhador, localizado na cidade de Camaçari – Bahia. 

 
 

DA  ANÁLISE  SOBRE   HABILITAÇÃO 
 

Segue análise dos documentos de habilitação técnica: 
 
1. As propostas técnicas das licitantes: TOP ENGENHARIA LTDA; CONSTRUTORA ANDRADE 

MENDONÇA LTDA; AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA; CONSTRUTORA CELI LTDA; 
RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA, atenderam de forma satisfatória às exigências 
do Edital de convocação. 
 
 
Das Justificativas  
(informações complementares  Disponibilizadas  no  Portal) 

2. Quanto a proposta técnica da empresa AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA não atendeu à 
comprovação de composição do quadro técnico do Engenheiro de Segurança do Trabalho, como 
também não comprovou a execução de ponte ou viaduto utilizando concreto pretendido  no 
atestado de capacidade operacional conforme exigido no  item 7.1.5, alíneas "c.1" e "c.2" do 
Edital de convocação. 
 

c.1) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome 
da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho 
de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, 
comprovando a realização de pelo menos uma Obra D’ Arte Especial (OAE) em 
Rodovias/Vias Urbanas, em concreto protendido. 

 

c.2) Comprovação de capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 (um) atestado em nome do(s) 
profissional(is) indicado(s) para atuar como responsável(is) técnico(s), fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível em características 
com o objeto da licitação, devidamente registrado na entidade profissional competente, acompanhado 
da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, comprovando a realização de pelo menos uma Obra 
D’ Arte Especial (OAE) em Rodovias/Vias Urbanas, em concreto protendido. 

 
 

Camaçari, 30  de julho de 2019. 
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