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CHECK-LIST 
 
EMPRESA: SIMOES NETO CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ:  27.447.163/0001-73 

 

CONFERÊNCIAS GERAIS 

EXIGÊNCIA PREVISTAS NO EDITAL 
APRESENTADO 
PELA LICITANTE 

SUBSTITUÍDO 
POR CRC/SICAF 

ATENDIDO? 

Compatibilidade entre o ramo de atividade explorada pela 
licitante e o objeto licitado 

SIM - SIM 

Declaração de autenticidade documental SIM 
Não cabe 

substituição 
SIM 

Procuração para empresas que se fizerem representar na 
licitação através de procurador(a) 
Observação: para procuração particular, tem que haver apresentação 
de prova de legitimidade de quem outorgou os poderes 

SIM - SIM 

Documento comprobatório de poderes de representação, para 
empresas que se fizerem representar na licitação através de 
sócio(a), administrador(a) ou dirigente 

SIM - SIM 

IDONEIDADE NOS SITES 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL 
EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO? 

EMPRESA SÓCIOS 

CNJ - empresa e sócios NÃO NÃO 

CEIS - empresa e sócios NÃO NÃO 

TCU (Consolida TCU, CEIS, CNJ e CNEP) - empresa NÃO NÃO 

REGISTRO CADASTRAL 

POSSÍVEIS CADASTROS 
EMPRESA 

CADASTRADA? 
EXISTE IMPEDIMENTO À 

PARTICIPAÇÃO? 

CRC  NÃO NÃO SE APLICA 

SICAF SIM NÃO 

 
 

PARTE III – DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL 
APRESENTADO 
PELA LICITANTE 

ATENDIDO? 

Proposta de preços  SIM SIM 

Declaração de elaboração independente de proposta e de 
inexistência de impedimento à participação no certame 

SIM SIM 

Declaração de adequação à Resolução nº 37/2019 – CNMP 
(Conselho Nacional do Ministério Público) 

SIM SIM 

Declaração de enquadramento de ME e EPP (FACULTATIVO) SIM 
SIM 
(ME) 
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PARTE IV - HABILITAÇÃO 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL 

APRESENTOU? 

ATENDIDO? SIM / 
NÃO 

SAEB/ 
SICAF 

1) DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR SIM - 
NÃO, 

 pois ausente o conteúdo 
declaratório exigido 

2) HABILITAÇÃO JURÍDICA 

Contrato Social com alterações supervenientes ou consolidado SIM - SIM 

Registro na Junta Comercial SIM - SIM 

3) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ SIM - SIM 

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, 
relativo ao domicílio ou sede da licitante 

SIM - SIM 

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio 
ou sede da licitante 

SIM - SIM 

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do 
domicílio ou sede da licitante 

SIM - 

SIM 
(Obs.: Vencido no curso da 

licitação, sem ter sido possível 
atualizar junto à SEAFZ 

Municipal, a qual informa 
insuficiência de dados) 

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS SIM - SIM 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS)  

SIM - SIM 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho - CNDT 

SIM - SIM 

4) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Análise a cargo da área técnica solicitante) 

Declaração de ciência dos requisitos técnicos para o cumprimento 
das obrigações objeto da licitação 

SIM - SIM 

Certidão de Registro e Quitação válida da licitante (pessoa 
jurídica), emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

SIM - SIM 

Certidão de Registro e Quitação válida de seu(s) Responsável(is) 
Técnico(s) (pessoa física) emitidas pelo Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) 

SIM - SIM 

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Indicação formal de 
responsável(eis) técnico(s) pela futura execução contratual, o(a)(s) 
qual deverá(ão) ser profissional(ais) de nível superior nas áreas de 
engenharia e/ou arquitetura 
QUANTIDADE DE RESPONSÁVEIS INDICADOS: 02 
NOMES: Vinícius e Antonio 

SIM - SIM 
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CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Comprovação de que o(s) 
profissional(ais) indicado(s) acima, pertence(m) ao quadro 
permanente da licitante, na data prevista para a entrega da 
proposta. 

SIM - SIM 

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Um ou mais atestados de 
capacidade técnica emitido em nome do(a)(s) responsável(eis) 
técnico(s) indicado(a)(s), que comprove execução de serviços de: 

1) fundações em concreto armado;  
2) superestrutura em concreto armado (inclusive laje 

estruturalmente armada não apoiada em solo);  
3) piso industrial de alta resistência;  
4) instalações prediais;  
5) revestimentos argamassados; e  
6) revestimentos cerâmicos. 

Observação(1): Obrigatoriamente deve estar visado no CAU/CREA da 
Unidade Federativa da região onde a obra ou serviços tenham sido 
realizados. 
Observação(2): Só serão aceitos atestados acompanhados das 
respectivas CAT 
Observação(3): Admitido somatório de atestados 

SIM - 

SIM, 
 porém somente em relação ao 

responsável VINICIUS. 
 

Em relação ao responsável 
ANTONIO, não houve 

comprovação relativa às 
parcelas de maior relevância 

PISO INDUSTRIAL DE ALTA 
RESISTÊNCIA e REVESTIMENTOS 

ARGAMASSADOS. 

5) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida 
pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição ou 
revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da 
realização da licitação, prevista no Preâmbulo, caso o documento 
não consigne prazo de validade 

SIM - 
SIM 

(Vencido no curso da licitação. 
Atualizado CPL) 

Demonstração de patrimônio líquido ou capital social igual ou 
superior a 10% do valor da contratação (equivalente a 
R$ 441.648,94) 

SIM - 
SIM 

PL= R$ 540.892,66 

Declaração da relação de compromissos assumidos, da qual 
conste o valor total dos contratos firmados com a Administração 
Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão 
pública de abertura desta licitação 

SIM - 
SIM 

VA= R$ 1.741.821,37 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social exigível  

SIM - SIM 

Demonstração dos índices de: 
 
1) Liquidez Corrente (ILC), que deverá ser maior ou igual a 1,50; 
2) Endividamento Geral (IEG), que deverá ser menor ou igual a 
0,60; e  
3) Disponibilidade Financeira Líquida (DFL), que deverá ser maior 
ou igual ao orçamento oficial da obra (maior que R$ 4.416.489,38) 

SIM - 

 
NÃO 

 
ILC = 65,95 
IEG = 0,02 

DFL: R$ 3.667.105,23, logo 
insuficiente para atender à 

exigência editalícia. 
 

Oportunizada a palavra à 
representante da empresa 
presente em sessão, esta 

informou não haver 
manifestação. 
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CÁLCULO DFL 

FÓRMULA APLICAÇÃO RESULTADO 

DFL = (10 X Patrimônio Líquido) – VA* DFL = (10 X 540.892,66) - 1.741.821,37 R$ 3.667.105,23 

*VA: Somatórios dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados 

através da Declaração de compromissos assumidos 

mailto:licitacao@mpba.mp.br

