CONCORRÊNCIA 02/2022
CHECK-LIST – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
EMPRESA: ERO ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 17.714.424/0001-10
RESULTADO: HABILITADA
PARTE IV - HABILITAÇÃO
APRESENTOU?
SUBSTITUÍDO
SIM / NÃO
POR
SAEB/SICAF

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL

1) DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR

ATENDIDO?

SIM

--

SIM

SIM

--

SIM

SIM

--

SIM

SIM

--

SIM

SIM

--

SIM

SIM

--

SIM

SIM

--

SIM

SIM

--

SIM

SIM

--

SIM

SIM

--

SIM

SIM

--

SIM
(conforme análise técnica)

SIM

--

SIM
(conforme análise técnica)

SIM

--

SIM
(conforme análise técnica)

SIM

--

SIM
(conforme análise técnica)

2) HABILITAÇÃO JURÍDICA
Contrato Social
consolidado

com

alterações

supervenientes

ou

Registro na Junta Comercial
3) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica –
CNPJ
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do
domicílio ou sede da licitante
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do
domicílio ou sede da licitante
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive
INSS
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS)
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho - CNDT
4) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Declaração de ciência dos requisitos técnicos para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação
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)
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)
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 E ACEITOS: 01
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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.
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.

SIM

--

SIM
(conforme análise técnica)

SIM

--

SIM
(conforme análise técnica)

SIM

--

SIM

SIM

--

SIM
PL = R$1.043.055,50

SIM

--

SIM
R$ 578.231,97

SIM

--

SIM

5) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Certidão negativa de falência ou recuperação judicial
expedida pelo distribuidor da sede da licitante
Demonstração de patrimônio líquido ou capital social igual
ou superior a 10% do valor da contratação (equivalente a
R$ 391.363,46)
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
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social exigível
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$ 3.913.634,56)

SIM
SIM

--

ILC = 6,15
IEG = 0,25
DFL= R$ 9.852.325,53

CÁLCULO DFL
FÓRMULA
DFL = (10 X Patrimônio Líquido) – VA*

APLICAÇÃO

RESULTADO

DFL = (10x1.043.055,50) - 578.231,97

R$ 9.852.352,53

*VA: Somatórios dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados
através da Declaração de compromissos assumidos

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Coordenação de Licitação do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br
Página 2 de 2

