SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO ESPECIAL DE OUTORGA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 022/2018

DATA DE ABERTURA: 19/07/2018

OBJETO: Delegação por meio de parceria público-privada na modalidade de concessão
patrocinada, para a Operação, Manutenção e Revitalização do Sistema Viário BA-052, e a
Construção de Ponte-Travessia sobre o Rio São Francisco entre os Municípios de XiqueXique e Barra.

DATA DO RELATÓRIO: 27/07/2018

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA FASE DE HABILITAÇÃO - VOLUME 3
Os documentos de Habilitação do Consórcio Estrada do Feijão Bahia, formado pelas empresas SVC Construções Ltda e Paviservice Serviços
de Pavimentação Ltda, foram analisados em conjunto com a B3/BM&FBOVESPA.
EXIGÊNCIA DOCUMENTAL
VII - PRESSUPOSTOS PARA PARTICIPAÇÃO
CRC

PAVISERVICE
Presente

SVC
Ausente

13.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA

PAVISERVICE

SVC

Atendido
(Pag. 39 e 49)

Atendido
(Pag. 06 a 38)

Atendido
(Pag. 49 e 50)

Atendido
(Pag.32 e 33)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

(i)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social da Concorrente em vigor, ou o respectivo
instrum. Consolidação estatutária ou contratual em vigor com posteriores alterações, se
houver, devidamente registrados no órgão de registro do comércio local de sua sede.

prova de eleição/nomeação dos administradores do Concorrente em exercício, arquivada na
Junta Comercial ou em cartório competente
decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
(iii) fincionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente;
quando a Concorrente for instituição finaceira, deverá apresentar a comprovação da
(iv) autorização de funcionamento como instituição financeira, emitida pelo Banco Central do
Brasil (BACEN);
(ii)

(v)

tratando de entidade aberta ou fechada de previdência complementar, deverá apresentar
comprovante de autorização expressa e especifica quanto à constituição e funcionamento
da entidade de previdência complementar, concedida pelo órgão fiscalizador competente,
bem como declaração de que os planos e benefícios por ela administrados não se
encontram sob liquidação ou intervenção de referido órgão fiscalizador.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO ESPECIAL DE OUTORGA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 022/2018

DATA DE ABERTURA: 19/07/2018

OBJETO: Delegação por meio de parceria público-privada na modalidade de concessão
patrocinada, para a Operação, Manutenção e Revitalização do Sistema Viário BA-052, e a
Construção de Ponte-Travessia sobre o Rio São Francisco entre os Municípios de XiqueXique e Barra.

DATA DO RELATÓRIO: 27/07/2018

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA FASE DE HABILITAÇÃO - VOLUME 3
13.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA
no caso de fundo de investimento, este deverá apresentar os seguintes documentos:
(vi)
(VERIFICAR ALÍNEAS "a" a "i" do subitem 13.2.1)
OBSERVAÇÕES: Não há registro a considerar.

PAVISERVICE

SVC

N/A

N/A

13.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

PAVISERVICE

SVC

Atendido
(Pag.53)

Atendido
(Pag. 52)

(i)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ

Atendido
Atendido
(Pag. 57)
(Pag. 56)
Atendido
Atendido
Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
(Pag. 57, 61, 63, 66, (Pag. 60, 62, 64,
(iii)
sede da Concorrente, ou outra equivalente, na forma da lei:
e 67)
e 65)
Atendido
Atendido
(iv) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);
(Pag. 61)
(Pag. 60 )
Prova de regularidade relativa ao FGTS, mediante a apresentação de certidão de
Atendido
Atendido
(iv)
regularidade emitida pela Caixa Econômica Federal;
(Pag. 69)
(Pag. 68)
Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, por meio de Certdão Negativa de
Atendido
Atendido
(v)
Débitos Trablhistas - CNDT, instituída pela Lei nº 12.440/2011
(Pag. 71)
(Pag. 70)
OBSERVAÇÕES:
Não há registro a considerar.
(ii)

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual e Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede da Concorrente, pertinente ao seu ramo de atividade ;
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO ESPECIAL DE OUTORGA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 022/2018

DATA DE ABERTURA: 19/07/2018

OBJETO: Delegação por meio de parceria público-privada na modalidade de concessão
patrocinada, para a Operação, Manutenção e Revitalização do Sistema Viário BA-052, e a
Construção de Ponte-Travessia sobre o Rio São Francisco entre os Municípios de XiqueXique e Barra.

DATA DO RELATÓRIO: 27/07/2018

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA FASE DE HABILITAÇÃO - VOLUME 3
13.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Atividade sujeita a fiscalização profissional
Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da Concorrência, por meio da
apresentação de atestados, certidões ou declarações, fornecidas por pessoa jurídica de
13.4.1 direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, na restauração e manutenção de rodovias com volume de tráfego médio
diário anual (VDMA) bidirecional superior a 1300 (mil e trezentos) veículo e extensão
de, pelo menos, 100 km (cem quilômetros), bem como apresentação da(s) certidão(ões)
de Acervo Técnico - CAT
o quantitativo indicado no item 13.4.1, deverá ser comprovado por meio de um único
13.4.2
atestado.
13.4.3

Os atestados ou certidões de aptidão deverão conter, sem a elas se limitar, as seguintes
informaões: (i a ix)

PAVISERVICE

SVC

Atendido
(73/84)

Atendido
(73/84)

Atendido
(73/84)

Atendido
(73/84)
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO ESPECIAL DE OUTORGA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 022/2018

DATA DE ABERTURA: 19/07/2018

OBJETO: Delegação por meio de parceria público-privada na modalidade de concessão
patrocinada, para a Operação, Manutenção e Revitalização do Sistema Viário BA-052, e a
Construção de Ponte-Travessia sobre o Rio São Francisco entre os Municípios de XiqueXique e Barra.

DATA DO RELATÓRIO: 27/07/2018

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA FASE DE HABILITAÇÃO - VOLUME 3
13.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
PAVISERVICE
13.5.1 Os documentos relativos à qualificação econômico-financeira da Concorrente serão constituídos por:
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigiveis e
apresentados na forma da lei, auditados por empresa de auditoria independente
Atendido
13.5.1.1
devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), vedada a apresentação (Pag. 156 à 184)
exclusiva de balancetes ou balanços provisórios.
Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor
Atendido
13.5.1.2 da sede da Concorrente, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90
(Pag.186)
(noventa) dias anteriores à data da realização da licitação.
Em se tratando de sociedade não empresária ou outra forma de pessoa jurídica, certidão
a) negativa expedida pelo distribuidor judicial das varas cíveis em geral (processo de
N/A
execução) da comarca do Município onde a Concorrente está sediada
As Concorrentes sediadas em outros Estados deverão apresentar, juntamente com as
Atendido
certidões negativas exigidas, declaração passada pelo foro de sua sede, indicando quais os
b)
(Pag.188)
Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falências ou recuperação
judicial ou extrajudicial e de interdições e Tutelas
c)

Não serão aceitas certidões com validade expirada ou expedida com mais de 90 (noventa)
dias contados da efetiva pesquisa no Cartório em relação à data de entrega dos envelopes.

Demonstração, com dados do seu último balanço já exigível na forma da lei, de que possui
Disponibilidade Financeira Líquida igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥
13.5.1.2
orçamento oficial da obra), a qual mede a capacidade que a licitante possui de contratar
com a Administração Pública Estadual.

SVC

Atendido
(Pag. 149 a 155)
Atendido
(Pag.185)
N/A

Atendido
(Pag.187)

N/A

N/A

Atendido
(Pag.183)

Atendido
(Pag.154)

OBSERVAÇÕES: Nenhum registro a considerar.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO ESPECIAL DE OUTORGA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 022/2018

DATA DE ABERTURA: 19/07/2018

OBJETO: Delegação por meio de parceria público-privada na modalidade de concessão
patrocinada, para a Operação, Manutenção e Revitalização do Sistema Viário BA-052, e a
Construção de Ponte-Travessia sobre o Rio São Francisco entre os Municípios de XiqueXique e Barra.

DATA DO RELATÓRIO: 27/07/2018

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA FASE DE HABILITAÇÃO - VOLUME 3
OUTROS
PAVISERVICE
SVC
N/A
N/A
XII-5. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor
RESULTADO:
Realizada a análise da Habilitação apresentada, de acordo com o estabelecido no Instrumento Convocatório e Diploma Legal, concluímos pela
Habilitação da Concorrente: Consórcio estrada do feijão, formado pelas empresas SVC Construções Ltda e Paviservice, Serviços de
Pavimentação Ltda, tendo em vista o atendimento integral às exigências do Edital.
Assinam o presente Relatório o Presidente e os membros da Comissão Especial de Outorga:

ALEXINALDO NEGREIROS DA SILVA
Presidente da Comissão Especial de Outorga

LAINNA CAMILA SOARES DIAS
Membro da Comissão

LUIZ CARLOS MACIEL CALMON DE ALMEIDA
Membro da Comissão
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