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ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 03/2020-SUPARC 

 

OBJETO: Contratação de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade concessão 

patrocinada, para concessão de prestação de serviços públicos de conservação, recuperação, 

construção, manutenção, implantação de melhorias e operação rodoviária dos trechos das 

Rodovias Transcerrados e Estrada Palestina. 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
O presente relatório tem por objetivo expor a análise da Comissão de Especial de 

Licitação sobre os documentos de habilitação apresentados pelo Consórcio Grãos do Piauí, 

que tem como líder do consórcio a Empresa CS BRASIL TRANSPORTES DE 

PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 10.965.693/0001-00, 

conjuntamente com as empresas B21 PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 31.100.299/0001-

80, MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 06.232.484/0001-80, SERVENG CIVILSAN 

S.A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA, CNPJ 48.540.421/0001-31, 

considerando o cumprimento do item 14 do Edital. 

 

2. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

2.1. Habilitação Jurídica  

 

Quanto a Qualificação Jurídica constante no item 14.2 do Edital, e respectivos 

subitens, o CONSÓRCIO GRÃOS DO PIAUÍ, apresentaram documentação exigida de 

todas as empresas participantes do Consórcio, conforme análise abaixo: 

 
ITEM DOCUMENTO SITUAÇÃO 

 

14.2.2.2 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado 

em vigor, conforme última alteração arquivada na Junta 

Comercial, ou em cartório de registro competente; caso a 

última alteração do estatuto social/contrato social não 

consolide as disposições do estatuto social/contrato 

social em vigor, deverão também ser apresentadas as 

alterações anteriores que contenham tais disposições; 

 

 ENTREGUE 

 VIGENTE 

 AUTÊNTICO 

 REGULAR 

 

14.2.2.3 

 

Prova de eleição/nomeação dos representantes legais da 

LICITANTE em exercício, arquivada na Junta 

Comercial ou em cartório competente. 

 

 ENTREGUE 

 VIGENTE 

 AUTÊNTICO 

 REGULAR 

 

 

14.2.2.4 

Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da 

comarca da LICITANTE. 
 

 ENTREGUE 
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 VIGENTE 

 AUTÊNTICO 

 REGULAR 

 

 

14.2.8.2 

 

Compromisso de Constituição de SPE, em caso de 

consórcio subscrito por todas as consorciadas, 

contemplando. 

 

 ENTREGUE 

 VIGENTE 

 AUTÊNTICO 

 REGULAR 

 

 

14.2.8.3 

 

Minutas dos documentos que pretendem formalizar para 

a constituição da SPE. 

 

 ENTREGUE 

 VIGENTE 

 AUTÊNTICO 

 REGULAR 

 

 
2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

Quanto aos documentos de Regularidade Cadastral e Fiscal constante no item 14.3 do 

edital, analisando as exigências das certidões, constata-se que as empresas participantes do 

CONSÓRCIO GRÃOS DO PIAUÍ, apresentaram:  

 
ITEM DOCUMENTO SITUAÇÃO 

 

14.3.2 

 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) 

 

 ENTREGUE 

 VIGENTE 

 AUTÊNTICO 

 REGULAR 

 

 

14.3.3 

 

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual 

e municipal, ou prova de não inscrição, relativo ao 

domicílio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual 

 

 ENTREGUE 

 VIGENTE 

 AUTÊNTICO 

 REGULAR 

 

 

14.3.4 

 

Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, 

de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à 

Dívida Ativa da União 

 

 ENTREGUE 

 VIGENTE 

 AUTÊNTICO 

 REGULAR 

 

 

14.3.5 

Certidão de regularidade de débito tributário perante a 

Fazenda estadual do domicílio ou sede da LICITANTE; 
 

 ENTREGUE 

 VIGENTE 

 AUTÊNTICO 

 REGULAR 

14.3.6 Certidão de regularidade de débito tributário mobiliário  
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perante a Fazenda municipal, relativo ao domicílio ou 

sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

 ENTREGUE 

 VIGENTE 

 AUTÊNTICO 

 REGULAR 

 

 

14.3.7 

 

Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS); 

 

 ENTREGUE 

 VIGENTE 

 AUTÊNTICO 

 REGULAR 

 

 

14.3.8 

 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa 

de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho; 

 

 ENTREGUE 

 VIGENTE 

 AUTÊNTICO 

 REGULAR 

 

 

2.3. Habilitação Econômico-Financeira 

 

Em relação aos documentos exigidos com base no item 14.4. Qualificação 

Econômico-Financeira do Edital da Concorrência Pública, seguem abaixo os itens 

relacionados com a descrição das documentações apresentadas pelas empresas participantes 

do CONSÓRCIO GRÃOS DO PIAUÍ. 

 
ITEM DOCUMENTO SITUAÇÃO 

 

14.4.2 

Nada consta em Certidão Civil de Falência, Concordata 

e Recuperação Judicial e Extrajudicial ou nada consta 

em Certidão de Insolvência Civil, emitida pelo 

distribuidor do domicílio da LICITANTE, no máximo 

em até 30 (trinta) dias a contar da data de sua emissão. 

 ENTREGUE 

 VIGENTE 

 AUTÊNTICO 

 REGULAR 

 

 

14.4.3 

 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios. 

 ENTREGUE 

 VIGENTE 

 AUTÊNTICO 

 REGULAR 

 

 

14.4.5 

 

Inscrição no Sistema Público de Escrituração Digital – 

SPED. 

 ENTREGUE 

 VIGENTE 

 AUTÊNTICO 

 REGULAR 

 

 

14.4.5.2 

 

Comprovante da entrega digital do livro contábil com o 

balanço patrimonial e as demonstrações financeiras 

exigíveis na forma da lei; 

 ENTREGUE 

 VIGENTE 

 AUTÊNTICO 

 REGULAR 

Observação: Segundo a instrução normativa RFB n° 2.023, de 28 de abril de 2021, o prazo para a 

entrega da Escrituração Contábil Digital referente ao ano-calendário de 2020 fica prorrogado para o 

último dia útil do mês de julho de 2021. Sendo assim, as empresas participantes do consorcio que 
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apresentaram a escrituração referente ao ano de 2019 se encontram dentro dos critérios do Edital. 

 

2.4. Habilitação Técnica Operacional 

 

Em relação aos documentos exigidos com base no item 14.5. Habilitação Técnica 

Operacional do Edital da Concorrência Pública, seguem abaixo os itens relacionados com a 

descrição das documentações apresentadas pelas empresas participantes do CONSÓRCIO 

GRÃOS DO PIAUÍ. 

 
ITEM DOCUMENTO SITUAÇÃO 

14.5.2.2 

Comprovante de experiência prévia da empresa, em 

atestado único, para o desenvolvimento das atividades 

de Administração, Gestão e Operação de Rodovias, com 

Volume de Tráfego Diário Médio (VDM) bidirecional 

superior a 1000 (um mil) veículos. 

 ENTREGUE 

 ATESTADO 

 AUTÊNTICO 

14.5.2.3 

Comprovação de experiência prévia da empresa, em um 

único atestado, de ter realizado obras de implantação e 

pavimentação de rodovias na extensão mínima de 59 

(cinquenta e nove) km. 

 ENTREGUE 

 ATESTADO 

 AUTÊNTICO 

14.5.3 

O atestado ou certidão de aptidão deverá conter, sem a 

elas se limitar, as seguintes informações: 

I - objeto; 

II - características das atividades e serviços 

desenvolvidos; 

III - valor total do empreendimento e percentual de 

participação da LICITANTE; 

IV - datas de início e de término da realização das 

atividades e serviços; 

V - datas de início e término da participação da empresa 

no consórcio, quando o atestado tiver sido emitido em 

nome de consórcio; 

VI - descrição das atividades exercidas no consórcio, 

quando o atestado tiver sido emitido em nome de 

consórcio; 

VII - local da realização das atividades e serviços; 

VIII - razão social do emitente; 

IX - nome e identificação do signatário. 

 ENTREGUE 

 CERTIFICADO 

 COMPROVADO 

14.5.4 

O atestado poderá referir-se a contrato em andamento, 

desde que os quantitativos e características técnicas do 

objeto já realizado sejam compatíveis com o objeto 

desta licitação e as exigências deste EDITAL. 

 COMPATÍVEL 

14.5.5 

O atestado ou certidão poderão ser emitidos por 

qualquer pessoa jurídica e deverão ser emitidos em 

papel timbrado do declarante, com identificação de seu 

representante legal e informações para eventual contato 

por parte da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

– CEL, as quais poderão acompanhar o atestado em 

apartado. 

 EMITIDO 

 IDENTIFICADO 
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14.5.11 e 

14.5.11.2 
Atestado Financeiro 

 ATESTADO 

 CERTIFICADO 

 COMPROVAÇÃO 

14.5.12 

Declaração de que se compromete a efetuar todos os 

investimentos e demais intervenções necessárias para 

permitir a OPERAÇÃO, RECUPERAÇÃO, 

MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO e MELHORIAS do 

SISTEMA RODOVIÁRIO, bem como que se 

compromete a arcar com as despesas, ônus, encargos, 

dispêndios e obrigações pecuniárias 

 ENTREGUE 

 ATESTADO 

 AUTÊNTICO 

 

3. CONCLUSÃO 

 
Diante da análise e verificação dos documentos apresentados pela Licitante 

CONSÓRCIO GRÃOS DO PIAUÍ, que tem como líder do consórcio a Empresa CS Brasil 

Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda., conjuntamente com as empresas 

B21 Participações Ltda., MTSUL Construções Ltda., Serveng Civilsan S.A. Empresas 

Associadas de Engenharia, assim como, a análise das Declarações exigidas no item 14.6 e 

subitens, e em atendimento a todas as exigências aos requisitos legais e editalícios, a 

Comissão Especial de Licitação declara habilitado o CONSÓRCIO GRÃOS DO PIAUÍ. 

 

 

Teresina, 10 de junho de 2021. 

 

Membros: 

 

 

Justina Vale de Almeida 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

 

 

Simone Borba Soares 

Secretária da Comissão Especial de Licitação 

 

 

Silvânia da Silva Carvalho 

Membro da Comissão Especial de Licitação 

 

 

APROVO 

 
 

Viviane Moura Bezerra 

Superintendência de Parcerias e Concessões- SUPARC 


