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ANEXO I
MODELO DE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Memo nº      /

Ao Senhor

Dr. .................................

Secretário de Finanças

Assunto: Solicitação de adiantamento.

Pelo presente, solicito a Vossa Senhoria a conces-
são de Adiantamento no valor de R$........................, RG nº 
...................... e CPF...................., o qual será realizado em 
nome de ........................................., ocupante do cargo de 
................................., tendo como co–responsáveis os(as) 
senhores (as):

Nome, cargo, RG e CPF.

O referido adiantamento deverá ser depositado na 
conta adiantamento nº.................. do Banco XXX, agência 
.............. e será destinado à cobrir  despesas com:...............
...........................

Na oportunidade, apresento protesto de estima e 
consideração.

Local e data

Nome

Cargo

• Em caso de inexistência de conta de adiantamento, 
incluir na solicitação o pedido de abertura de conta.

ANEXO II 
MODELO DE DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA 

Número CA Exercício Folha 
20__ 1/1 

Órgão/Entidade Unidade Requisitante

Nome do Responsável Cadastro

Endereço Carteira de Identidade

Cargo Função Lotação C.P.F.

Crédito Orçamentário
Unid. Orçamentária Função Programática Projeto/Atividade Natureza da Despesa Fonte Valor 

                             
                            

                             

Total

Nº N.E.    Prazo de Aplicação Vencimento Aplicação Venc da Comprovação

Item Histórico (informando, inclusive, o número da Nota fiscal) Débito Crédito 
01    
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11  

TOTAL A TRANSPORTAR 
Responsável             
Data                               Ass./Nº Cadastro 
                                        /   

Ordenador de Despesas             
Data                               Ass./Nº Cadastro 

Examinada a Comprovação             
Data                               Ass./Nº Cadastro 

Liquidada a Despesa 
Data                               Ass./Nº Cadastro 

R$

R  E   C   I   B   O

     Valor do Serviço  R$    XXXX 
     INSS (11%)        R$      XXX 
     ISS                       R$     XXX
     Valor Líquido       R$   XXXX 

Recebi da Prefeitura Municipal de Petrolina - PE a importância supra de R$ XXX,00 
(XXXXX) referente ao serviço de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Petrolina - PE, XX de xxxxxx de  XXXX. 

Assinatura 

ANEXO IV 

MODELO DE RECIBO DE RETENÇÃO NA FONTE - INSS 

N.º  

01    DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO 
________________________________________________________________________ 

NOME: XXXX 
ENDEREÇO  xxxx
ÓRGÃO  xxxxx
CNPJ   

02    DO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO 

NOME DO PRESTADOR DO SERVIÇO: 

NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO: 

ENDEREÇO: 

PIS/PASEP/NIT: 

03    DA RETENÇÃO EM GERAL 

FATURAMENTO NF/RECIBO ............................................................. 

 VALOR BRUTO  R$........................................................................................              

BASE DE CÁLCULO PARA RETENÇÃO R$..........................................................   

VALOR RETIDO E CALCULADO À ALÍQUOTA DE 11% (ONZE POR CENTO)...      R$ 

04    DA AUTENTICAÇÃO 

DECLARAMOS QUE EM,     /       /      ,  FOI EFETUADA A RETENÇÃO NA FONTE DO 
INSS,  NO  VALOR DE  R$      (                                    ) A SER INCLUÍDO NA GFIP DO 
MÊS SEGUINTE.                 
                                                                                                                                                      

Petrolina – PE,      de                    de 20XX 

Assinatura do responsável 

ANEXO III 

MODELO DE RECIBO PARA PAGAMENTO DE  
PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA 

Instrução Normativa 003/2010-SCI, 
de 14 de abril de 2010

Dispõe sobre o procedimento para a 
aquisição de bens e serviços mediante lici-
tação, inclusive dispensa e inexigibilidade, 
estabelecendo rotinas no âmbito da Admi-
nistração Direta e Indireta do Município.

O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE PE-
TROLINA, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE:

Estabelecer rotinas no âmbito da Prefeitura Municipal 
de Petrolina no que concerne à aquisição de bens e contra-
tação de serviços mediante licitação, dispensa e inexigibi-
lidade, abrangendo todas as Unidades do Poder Executivo 
do Município.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Para os fi ns desta Instrução Normativa considera-se:

I – Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou 
ampliação, realizada por execução direta ou indireta;

II – Serviço - toda atividade destinada a obter determinada 
utilidade de interesse para a administração, tais como: 
demolição, conserto, instalação, montagem, operação, 
conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 
locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-
profi ssionais;

III – Compra - toda aquisição remunerada de bens para 
fornecimento de uma só vez ou parceladamente;

IV – Obras, serviços e compras de grande vulto - aquelas cujo 
valor estimado seja superior a 25 (vinte e cinco) vezes o limite 
estabelecido na alínea "c", do inciso I, do art. 23 da lei 8.666/93.

V – Imprensa oficial - veículo oficial de divulgação da 
administração pública;
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VI – Contratante - é o órgão ou entidade signatária do 
instrumento contratual;

VII – Contratado - a pessoa física ou jurídica signatária de 
contrato com a administração pública;

VIII – Comissão - comissão, permanente ou especial, criada 
pela administração com a função de receber, examinar e julgar 
todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e 
ao cadastramento de licitantes.

IX – Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração 
Pública responsável pela condução do conjunto de 
procedimentos do certame para registro de preços e 
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente;

X – Termo de referência - documento que deverá conter 
elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela 
administração diante de orçamento detalhado, estratégia de 
suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço 
de mercado, cronograma físico-fi nanceiro, se for o caso, critério 
de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, 
prazo de execução, de forma clara, concisa e objetiva.

XI – Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e 
sufi cientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar 
a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto 
da licitação, elaborado com base nas indicações dos 
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra 
e a defi nição dos métodos e do prazo de execução, devendo 
conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a forne-
cer visão global da obra e identifi car todos os seus elementos 
constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, sufi cientemente 
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de refor-
mulação ou de variantes durante as fases de elaboração do 
projeto executivo e de realização das obras e montagem;

c) identifi cação dos tipos de serviços a executar e de mate-
riais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas 
especifi cações que assegurem os melhores resultados para 
o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para 
a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de 
métodos construtivos, instalações provisórias e condições 
organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter compe-
titivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão 
da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia 
de suprimentos, as normas de fi scalização e outros dados 
necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra, funda-
mentado em quantitativos de serviços e fornecimentos 
propriamente avaliados;

CAPÍTULO II

DA BASE LEGAL

Art. 2º A fundamentação jurídica encontra-se principalmente nas Leis 
8.666/93 e 10.520/02.

CAPÍTULO III

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 3° É necessária a padronização das solicitações de compras e 
contratações no âmbito do Poder Executivo Municipal, devendo, ainda, 
cada órgão da Administração Pública planejar, com antecipação, suas 
compras para o ano vigente.

Art. 4° A coleta de preços, cuja realização é de responsabilidade do 
solicitante, constitui uma peça fundamental de todo processo, por 
isso deverá ser bem elaborado, uma vez que poderá prejudicar todo 
o resultado do certame.

§ 1º A solicitação do orçamento deverá ser apresentada de forma 
organizada, ou seja, em uma planilha contendo o item, quantidade, 

unidade, especifi cação detalhada do objeto, espaço para o preço 
unitário e para o preço total do item, tornando ao fornecedor um 
processo fácil para o retorno do orçamento.

§2º Também deverão ser prestadas todas as informações que 
serão exigidas do futuro fornecedor, como prazo de pagamento, 
local de entrega, forma de entrega, responsabilidade por 
montagem, funcionamento, testes, treinamento, garantia e demais 
necessidades à confecção de um bom orçamento.

§ 3º Nos casos em que a cotação for realizada por telefone, o 
servidor responsável deverá constar o nome da empresa, a hora, a 
pessoa de contato, o telefone, além dos demais dados necessários 
para a identifi cação do fornecedor.

§ 4º Em virtude da resistência em cotar preço no mercado, 
caso não seja possível a obtenção dos três orçamentos, deverá 
constar Declaração de impossibilidade de apresentação dos 
orçamentos, devidamente justifi cada e fi rmada pelo responsável, 
comprometendo-se que o preço praticado é de mercado.

§ 5º A Administração Pública Municipal não pode pagar frete em 
separado, de modo que o seu valor já deve estar computado no 
total da proposta.

Art. 5° O pedido para aquisição de bens e serviços poderá ter origem 
em qualquer Secretaria, devendo o solicitante:

I – elaborar o projeto básico, para o caso de obras ou serviços de 
engenharia, ou o termo de referência com indicação do objeto 
de forma precisa, sufi ciente e clara, vedadas especifi cações 
que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem 
ou frustrem a competição ou sua realização;

b) Separar os produtos em requisições de compras diferen-
tes para cada grupo de materiais de consumo: (limpeza, 
gêneros alimentícios, peças para veículos, material de 
construção, material de pintura etc.) ou material permanente 
(móveis, equipamentos diversos, computadores), ou seja, 
separar os materiais para cada um dos grupos acima citado;

c) apresentar justifi cativa da necessidade da contratação;

d) estabelecer o prazo mínimo para entrega do bem ou 
realização do serviço;

e) encaminhar o pedido escrito e por meio digital, após ter 
sido aprovado pelo Ordenador de Despesa, à Secretaria 
de Finanças.

§1º O requisitante deverá, necessariamente, observar os prazos 
médios de entrega previstos no quadro abaixo:

ITENS Compra 
direta* 

Compra por 
licitação* 

Material de consumo Papelaria e escritório, informática, 
Alimentos e Limpeza, Materiais de 
saúde e odontologia, Reagentes, 
Vidraria, Elétricos, Hidráulicos, Tintas, 
Peças de reposição de 
equipamentos. 

40 dias 60 dias 

Móveis e equipamentos de escritório; 
Equipamentos de informática; 
Equipamentos de laboratório; 
Eletro-eletrônicos. 

60 dias 90 dias 

Material Permanente 

Veículos 180 dias 180 dias 
Confecção de faixas, colocação de 
moldura, confecção de banner. 
Recarga de cartucho; 
Confecção de carimbo. 

20 dias 40 dias 

Outros serviços 

Conserto e manutenção de 
equipamentos 

30 dias 60 dias 

* Prazos médios passíveis de variação em razão da complexidade do item a ser 
comprado, disponibilidade de recursos ou falta de cumprimento dos prazos de entrega 
pelo fornecedor. 

§2º Além dos prazos previstos no parágrafo anterior, o Requisitante 
atentará para os prazos correspondentes a cada modalidade 
de licitação, de modo que, para o atendimento tempestivo da 
requisição, eles deverão estar computados para o adequado 
planejamento.

Art. 6° A Secretaria de Finanças, após análise do Termo de Referência, 
verifi cando, inclusive, a dotação orçamentária, tomará as seguintes 
providências:

I – Se o Termo de Referência estiver corretamente preenchido, 
será realizado o bloqueio, encaminhando-se o processo, no 
prazo de até 3 (três) dias, à Coordenadoria de Licitações, 
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Contratos e Convênios;

II – Havendo incorreções no Termo de Referência, este será 
devolvido, no prazo de até 3 (três), com as devidas justifi cativas, 
à Secretaria solicitante.

§1º Na hipótese de registro de preço e em se tratando de 
contratações comuns às demais Secretarias, o processo, antes 
de ser encaminhado para a Coordenadoria de Licitações, 
Contratos e Convênios, deverá ser remetido para a Secretaria de 
Administração, a fi m de que ela adote todos os atos relacionados 
ao Órgão Gerenciador.

§2º Para o Registro de preços será dispensada a realização do 
bloqueio prevista no inciso I, tendo em vista que, nesta sistemática, 
é obrigatória a previsão de dotação orçamentária.

SEÇÃO I

DA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO

Art. 7° Tratando-se de licitação, compete:

I – À Coordenadoria de Licitação e Compras, no prazo de até 
5 (cinco) dias:

a) expedir as solicitações pertinentes;

b) defi nir data e hora para abertura do certame;

c) elaborar minuta do edital e contrato;

d) encaminhar as minutas à Assessoria Jurídica;

e) alimentar os dados no sistema informatizado;

f) Solicitar a publicação do extrato do contrato, na forma da lei

II – À Assessoria Jurídica, no prazo de até 5 (cinco) dias:

a) originalmente proceder às correções e o encaminhamento 
do edital e contrato à Comissão de Licitação;

b) receber o feito na fase prevista no art. 7°, III, “e”, “8”, 
situação em que procederá:

1. à emissão de parecer;

2. ao encaminhamento ao Ordenador de Despesas para 
homologação e adjudicação;

3. ao encaminhamento do contrato à contabilidade para 
empenho, segundo os trâmites preconizados no art. 7°, IV, “a”;

c) receber o feito na fase prevista no art. 7°, III, “f”, “1”, 
situação em que procederá:

1. à análise e emissão de parecer;

2. ao encaminhamento do feito à Comissão de Licitação, de 
acordo com o art. 7°, III, “f”, “2”;

III – À Comissão de Licitação:

a) Solicitar a publicação do edital na forma da lei;

b) fornecer o edital e seus anexos aos interessados;

c) cadastrar os interessados em participar dos processos 
licitatórios;

d) aguardar o prazo para impugnação;

e) Não havendo impugnação:

1. receber e rubricar, juntamente com todos os presentes, 
todos os documentos, inclusive os envelopes contendo a 
documentação e as propostas;

2. conferir a documentação;

3.  lavrar a ata;

4. proferir o julgamento, que poderá ser pela desclassifi cação 
das proponentes no caso da documentação estar incorreta, 
situação em que os envelopes serão devolvidos, estando 
os envelopes de propostas ainda lacrados, e o edital será 
republicado, retornando o procedimento na fase do art. 7°, 
III, “a”;

5. estando correta a documentação, a Comissão passará à fase 
de abertura das propostas, visando todos os documentos dos 
envelopes de propostas;

6.  emitir mapa comparativo, verifi cando os requisitos editalícios 
e preços fi xados;

7. classifi car as propostas e defi nir o vencedor, lavrando a 
respectiva ata;

8. publicar o resultado e encaminhar o processo à Assessoria 
Jurídica, segundo os trâmites preconizados no art. 7°, II, “b”;

f) Havendo impugnação:

1. encaminhar o feito à Assessoria Jurídica, de acordo com o 
art. 7°, II, “c”, “2”;

2. receber o feito na fase prevista no art. 7°, II, “c”, “1”;

3. prorrogar, republicar ou cancelar o certame se o parecer da 
Assessoria Jurídica for favorável à impugnação;

4. prosseguir com o feito se o parecer da Assessoria Jurídica 
for contrário à impugnação, retornando o procedimento na fase 
do art. 7°, III, “e”;

e) Preencher e assinar o check list correspondente à mo-
dalidade de licitação (modelos anexos) e juntar aos autos.

IV – A Contabilidade deverá, no prazo de 5 (cinco) dias:

a) Receber o feito na fase prevista no art. 7°, II, “b”, “3”, 
situação em que procederá:

1. ao empenho da despesa e aguardo do recebimento da nota 
fi scal, que poderá advir da Coordenadoria de Patrimônio e 
Almoxarifado ou do Setor de Engenharia;

b) Receber o feito nas fases previstas no art. 7°, II, “b”, 
situação em que procederá:

1. ao recebimento da nota fi scal e encaminhamento da mesma 
à Tesouraria, de acordo com o art. 7°, VI, “a”, “1”.

V – A Coordenadoria de Patrimônio e Almoxarifado e o Setor 
de Engenharia deverão conferir os bens, serviços e obras a 
serem entregues:

a) Ao Setor de Engenharia caberá:

1. receber as obras/serviços;

2. realizar as medições;

3. emitir laudo técnico que possibilite ao fornecedor a emissão 
da nota fi scal junto ao Setor de Contabilidade, tendo como 
anexo o respectivo laudo, a fi m de cumprir as fi nalidades do 
art. 7°, IV, “b”;

b) À Coordenadoria de Patrimônio e Almoxarifado caberá:

1. não estando de acordo, a mercadoria não será recebida e 
a nota fi scal encaminhada ao fornecedor, estabelecendo novo 
prazo para entrega;

2. se tudo estiver correto, a mercadoria deverá ser recebida e 
a nota fi scal devidamente atestada e encaminhada ao Setor 
de Contabilidade, a fi m de ser empenhada, de acordo com o 
art. 7°, IV, “b”.

VI – A Tesouraria deverá:

a) receber o feito na fase prevista no art. 7°, IV, “b”, “1”, 
situação em que procederá:

1. à preparação do pagamento, mediante transferência 
eletrônica e encaminhamento à Secretaria de Fazenda, de 
acordo com o art. 7°, VII;

2. Salvo em casos excepcionais e devidamente justifi cados, 
será permitido o pagamento através de DOC ou cheque;

b) recebidos os autos da Secretaria de Fazenda, segundo 
a fase preconizada no art. 7°, VII, realizar o pagamento ao 
fornecedor;

VII - À Secretaria de Fazenda deverá, observadas as 
formalidades precedentes, assinar o documento de pagamento, 
em conjunto com o Ordenador de Despesas e encaminhá-lo à 
Tesouraria, de acordo com o art. 7°, VI, “b”.

Parágrafo único. Ter-se-á o prazo de 90 (noventa) dias para se 
adaptar à determinação prevista neste artigo, no inciso VI, “a”, “1”.
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SEÇÃO V

DA CONTRATAÇÃO DIRETA

Art. 8º A contratação para prestação de serviços ou fornecimento de 
bens, quando não precisar de licitação, deverá respeitar os seguintes 
procedimentos:

I – Justifi car a necessidade do serviço ou material;

II – Apontar o motivo que torna sem necessidade a realização 
da licitação, conforme preceituam os artigos 24 e 25 da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993;

III – Informar a empresa ou organização que será contratada;

IV – Determinar o período da contratação;

V – Determinar o valor da contratação, informando a dotação 
e a reserva de saldo;

VI – Solicitar a seguinte documentação à empresa:

a) Identifi cação do responsável pela assinatura do contrato 
(proprietário da empresa, diretor, gerente ou qualquer outra 
pessoa com procuração especial);

b) carteira de identidade e CPF do proprietário da empresa 
ou qualquer outra pessoa com procuração especial;

c) comprovante de residência;

d) Contrato ou estatuto social da empresa ou organização, 
juntando se for o caso a última alteração;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, 
ou outra equivalente, na forma da lei;

f) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), de-
monstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei;

Art. 9º A contratação de pessoa física para prestação de serviços 
ou fornecimento de bens, quando não precisar de licitação, deverá 
respeitar os seguintes procedimentos:

I - Justifi car a necessidade do serviço ou material;

II - Apontar o motivo que torna sem necessidade a realização 
da licitação, conforme preceituam os artigos 24 e 25 da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993;

III - Informar a pessoa física que será contratada (carteira de 
identidade, CPF, comprovante de residência);

IV - Determinar o período da contratação;

VI - Determinar o valor da contratação, informando a dotação 
e a reserva de saldo;

VII - Solicitar a seguinte documentação devidamente 
autenticada à pessoa física:

a) Identifi cação do responsável pela assinatura do contrato.

b) carteira de identidade e CPF do responsável;

c) comprovante de residência;

Art. 10. As referidas informações deverão, obrigatoriamente, ser 
anexadas ao memorando assinado pelo Secretário da Secretaria 
solicitante, devendo, ainda, ser encaminhado o arquivo em forma 
digital (disquete, CD, e-mail etc).

Parágrafo único. O envio de processo licitatório sem os devidos 
documentos acarretará a sua devolução para a Secretaria 
interessada para instrução do processo.

Art. 11. Para locação de imóvel, dever-se-á observar o art. 6º, enca-
minhando um memorando, devidamente assinado pelo Ordenador 
de Despesa, com os seguintes termos:

a) Solicitar a locação do imóvel escolhido, com o seu devido 
endereço completo;

b) Justifi car a escolha daquele imóvel e justifi car o motivo 
pelo qual estão efetuando a locação do imóvel;

c) Informar a pessoa que irá assinar o contrato, proprietário 
do imóvel ou, no caso de empresa, responsável pela assi-

natura do contrato (proprietário da empresa, diretor, gerente 
ou qualquer outra pessoa com procuração especial), com 
carteira de identidade, CPF, comprovante de residência;

d) Identifi car a dotação orçamentária com a devida reserva 
de saldo no valor total do contrato;

e) Identifi car o período em que será realizada a locação;

Parágrafo único: Caso haja qualquer informação a ser adicionada 
para a elaboração do contrato, esta deverá constar também na 
comunicação interna.

Art. 12. O procedimento de locação de imóveis, além da previsão do 
art. 11, deverá respeitar, no que couber, os seguintes procedimentos:

I – Selecionar o imóvel pretendido, especifi cando o endereço 
completo, justifi cando o motivo da escolha do imóvel e da 
locação;

II – Acertar o valor do aluguel e período de locação;

III – Solicitar laudo da Secretaria de Planejamento e Urbanismo 
sobre o referido imóvel;

IV – Solicitar 3 (três) laudos com o devido orçamento de 
imobiliárias ou engenheiros devidamente registrados no CREA;

V – Solicitar a cópia da seguinte documentação descrita nos 
artigos 26 ou 27, devidamente autenticada ao proprietário;

VI – Identifi car dotação orçamentária e encaminhar a devida 
reserva de saldo no valor do contrato.

§1º Na hipótese de se precisar fazer reforma no imóvel, a fi m de 
adequá-lo às suas necessidades, dever-se-á estipular de forma 
clara a cláusula por meio da qual o locador autoriza expressamente 
a realização de benfeitorias úteis a fi m de que o erário seja 
ressarcido quando do término da locação.

§2º Caso sejam feitas benfeitorias voluptuárias, isto é, para mero 
deleite ou recreio do locatário, que não aumentam o uso habitual 
do bem, deve-se atentar para a possibilidade de sua realização 
sem que a estrutura do imóvel seja modifi cada com vistas ao 
necessário ressarcimento ao erário.

Art. 13. No caso do proprietário do Imóvel ser pessoa física, exigir-
se-ão os seguintes documentos:

I – Identificação do responsável pelo imóvel (carteira de 
identidade, CPF, comprovante de residência);

II – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, ou 
outra equivalente, na forma da lei;

III – Matrícula atualizada do imóvel.

Art. 14. No caso do proprietário do Imóvel ser pessoa jurídica, exigir-
se-ão os seguintes documentos:

I – Identifi cação do responsável pela organização (carteira de 
identidade, CPF, comprovante de residência);

II – Estatuto ou Contrato Social da organização, se for o caso 
juntando a última Alteração;

III – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou 
outra equivalente, na forma da lei;

IV – Prova de regularidade relativa à Seguridade Social 
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei;

V – Matrícula atualizada do imóvel.

CAPÍTULO VII

DO TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS

Art. 15. A solicitação de Termo Aditivo ao Contrato deverá ser pre-
cedida de Memorando assinado pelo Ordenador de Despesa da 
Secretaria solicitante e endereçado à Coordenação de Licitações, 
Contratos e Convênios, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, salvo 
situações excepcionais e devidamente justifi cadas, com as seguintes 
informações gerais:

I – Justifi cativa da necessidade da realização do aditivo;

II – Informar o período para prorrogação do contrato ou data 



25Pernambuco • Quarta-feira • 07 de Julho de 2010 • Ano I • No 005

Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL.

para sua rescisão;

III – Cópia da emissão de Ordem de Serviço, quando houver;

IV – Informação do valor que será acrescentado ou suprimido 
ao contrato com a realização do aditivo;

V – Informação da dotação orçamentária e a reserva de saldo 
no valor total do acréscimo referente ao aditivo, se for o caso;

VI – Solicitação da seguinte documentação devidamente 
autenticada ao contratado quando pessoa jurídica:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, 
ou outra equivalente, na forma da lei;

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), de-
monstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei;

VII – Solicitação da seguinte documentação devidamente 
autenticada ao contratado quando pessoa física:

a) Identifi cação do responsável pela assinatura do contrato.

b) carteira de identidade e CPF do responsável;

c) comprovante de residência;

Parágrafo único. Caso haja qualquer informação a ser adicionada 
para a elaboração do contrato, esta deverá constar também no 
Memorando.

Art. 16. A Administração Indireta deverá observar a sua estrutura e 
adaptar as atribuições previstas nesta Instrução aos seus setores 
correspondentes.

Art. 17. Enquanto não houver regulamentação própria sobre redação 
ofi cial, a Administração Direta e Indireta deverá observar o Manual 
de Redação da Presidência da República (http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/manual/manual.htm).

Art. 18. Quando forem disponibilizados sistemas informatizados para 
os setores, tornar-se-á obrigatório o seu uso, sob pena de respon-
sabilização.

Art. 19. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de 
sua publicação.

Petrolina- PE, 14 de abril de 2010.

Nadielson Barbosa da França

Controlador-Geral do Município

Anexo I – Instruções para preenchimento do Termo de Referência  

TERMO DE REFERÊNCIA (Simplificado) 

 O Termo de Referência deve ser preenchido para toda aquisição a ser efetivada pela 
SECRETARIA. 

 Toda necessidade de aquisição e prestação de serviços deve estar expressa no corpo 
deste instrumento. 

 Considera-se necessidade de aquisição, os materiais permanentes, materiais de 
consumo ou de expediente, materiais e insumos hospitalares e laboratoriais, 
medicamentos, serviços de terceiros, obras e reformas, serviços continuados e 
consultoria. 

 O Termo de Referência terá como fundamentação legal as Leis 8666/93, 10.520/02 e 
Decretos Municipais. 

 O Termo de Referência com todos os seus anexos deverão ser encaminhados por 
meio eletrônico (e-mail ou CD) no formato pdf (exigência do Tribunal de Contas) e 
impresso. 

 O Termo de Referência poderá ser assinado pelo secretário ou pelo funcionário 
responsável pelas informações, sendo que será obrigatório (exigência do Tribunal de 
Contas) informar o CPF, cargo e matricula de quem assinou. 

  O orçamento que deverá acompanhar o Termo de Referência deve vir datado e 
assinado por quem fez a pesquisa informando o CPF, matricula e cargo, no caso de 
obras ou serviço de engenharia a planilha deverá conter o CREA do responsável. 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

IDENTIFICAÇÃO DO DEMANDANTE/SOLICITANTE: - Memorando  

 Unidade: preencher o nome da unidade que está demandando/solicitando a aquisição 
(por exemplo: Gerência, Coordenadoria, Superintendência). 

 Interessado/Responsável: preencher o nome da responsável pela unidade 
demandante 

 Contato: meios para comunicação com o demandante: e-mail, telefone, fax. 

01 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

A justificativa deverá: 

Apresentar a importância e como o objeto/serviço suprirá a necessidade na 
consecução das atividades do demandante/solicitante, citando as vantagens; 

 Descrever os resultados a serem alcançados através de economicidade e melhor 
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis. 

Na lição de Hely Lopes Meirelles, “Denomina-se motivação a exposição ou a 

indicação por       escrito dos fatos e fundamentos jurídicos do ato (cf. art. 50, caput, 

da Lei 9.784/99).“ 

“... o agente da Administração, ao praticar o ato, fica na obrigação de justificar a 

existência do motivo, sem o quê o ato será inválido ou, pelo menos, invalidável, por 

ausência de motivação.” 

EX: Faz-se necessário tal medida para que os servidores desfrutem de água, potável e 

cristalina, para seu consumo, pois não dispomos de filtros suficientes para a filtragem do 

líquido fornecido pela COMPESA e de café para usuários e funcionários dos órgãos e 

secretarias da Prefeitura. 

02 – OBJETO

O objeto deverá: 

 Obedecer ao disposto no art. 9º, I, do Decreto 5.450/05;  

 Ser descrito com clareza e objetividade, de forma concisa e que possibilite o 
entendimento imediato da solicitação expressa;  

 Conter as informações básicas e complementares, caso haja necessidade diante da 
espécie do material/serviço a ser contratado. 

 Se for utilizado o Sistema de Registro de Preços, fazer esta observação. 

EX: Selecionar propostas para obtenção de REGISTRO DE PREÇOS, para eventual 
fornecimento de água mineral natural sem gás, café e açúcar para atender aos órgãos e 
secretarias da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Petrolina. 

03 – QUANTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 Descrição detalhada e precisa de todos os elementos que constituem o objeto, 
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem 
ou frustrem a competição ou sua realização. 

 Aqui deverão estar expressos, por exemplo, a medida, a capacidade, a potência, o 
consumo, a composição, a resistência, a precisão, a quantidade, a qualidade, o 
modelo, a forma, a embalagem, os requisitos de garantia, os de segurança, os 
acessórios, enfim, as características que propiciem tanto a formulação de propostas 
de preços pelas empresas como também o julgamento objetivo da melhor proposta e 
a conferência na entrega da mesma, tarefas realizadas por parte da Administração.  

 Listar as respectivas normas técnicas (ex: ABNT/INMETRO) e padrões de qualidade 
obrigatórias para o bem/serviço a ser comprado/contratado.  

 O solicitante poderá utilizar tabelas, bem como juntar anexos ao termo de referência, 
se isto ajudar a melhor descrever o objeto. 

 Todo material que serviu de base para a elaboração das especificações – tais como 
por exemplo, catálogos, desenhos, protótipos, fotos, etc – deverá ser juntado ao 
termo de referência. 

 Consultar sites especializados em compras, caso haja qualquer dúvida quanto às 
especificações do que deseja adquirir, sem direcionamentos e/ou estipulações de 
marcas.    

Decididas as especificações, as áreas responsáveis pela sua aprovação deverão 
enviar o objeto  para a  realização da cotação, enviando esta última para a 
Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios, até 02 (dois) dias úteis antes da 
realização da licitação, caso o procedimento seja mediante Pregão Presencial. 

EX:

Descrição do produto Und Qtd 
1- AGUA, mineral, natural, acondicionada em embalagem retornável 
(garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, com protetor na parte 
superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante. O 
produto devera ter registro no Ministério da Saúde e atender a 
Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da 
Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos. 

Garrafão 4.000 

04 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

 Preencher as informações de acordo com a previsão do Plano de Trabalho Anual. 

 Deve-se consultar o setor de Programação e Orçamento para quantificar o saldo e a 
classificação da despesa. 

 No campo Natureza de despesa informar até o subgrupo Elemento de Despesa 
(categoria.grupo de despesa.modalidade de aplicação.elemento de despesa).  

 Considera-se classificação de despesa: materiais permanentes, materiais de 
consumo ou de expediente, materiais e insumos hospitalares e laboratoriais, 
medicamentos, serviços de terceiros, obras e reformas, serviços continuados.

EX: 

Unidade Orçamentária: 11203
Projeto Atividade: 4014
Elemento de Despesa: 33.90.39
Fonte: 41

05 – PAGAMENTO 

 FORMA DO PAGAMENTO: Especificar se o pagamento será parcelado ou total, no 
ato da entrega ou por medição dos serviços/produtos efetivamente 
realizados/entregues. 

EX: O pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia do mês subseqüente a entrega do 

material. 

06 – VALOR ESTIMADO/BLOQUEIO 

 O valor estimado deverá ser informado com base no pesquisa de mercado atualizada. 

 Deverá ser observada a dotação orçamentária prevista no PTA. 

 Considerando as especificações e quantitativos estabelecidos para o objeto. 

 Juntar ao termo de referência o orçamento feito no mercado. 

EX: O valor estimado para a contratação é de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 

07 –  PRAZO PARA ENTREGA/EXECUÇÃO 

 Informar com detalhes sobre o prazo da execução dos serviços ou entrega do 
material; 

 Informar a forma: se a entrega será integral ou parcial (determinar a quantidade exata 
da parcela, cronograma de entrega) 

 Informar, quando for o caso, os documentos obrigatórios que deverão acompanhar os 
materiais no ato de sua entrega (Boas Práticas, ANVISA, etc.). 

EX: O material deverá ser entregue em até 02 (dois) dias após solicitação oficial da 
secretaria. 
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08 –  LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÃO/INSTALAÇÃO 

 Informar o local de entrega do produto/serviço; 

 Em regra, todos os objetos deverão ser entregues no Almoxarifado. Exceções 
deverão ser autorizadas e informadas por autoridade competente. 

 Quando necessário, indicar o responsável (profissional) pelo acompanhamento da 
entrega/fiscalização.  

 Toda entrega deverá ser realizada, atestada e aprovada pelo servidor designado para 
este acompanhamento, sendo pelo mesmo providenciado a imediata devolução 
daquele objeto que não atenda às especificações solicitadas.  

09 –  VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 Estipular o prazo de vigência contratual para a prestação dos serviços e/ou 
fornecimento de produtos/materiais e informar sua possibilidade de prorrogação. 

EX: O prazo para a contratação objeto da presente licitação será de 90 (noventa) dias 
contados da data de assinatura do contrato, podendo tal prazo ser prorrogado, se assim for 
a vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

10 –  CONDIÇÕES GERAIS 

 Especificar, se houver, demais informações que não foram citadas nos campos acima, 
que irão subsidiar a elaboração do Edital. 

 Necessidade de solicitação de amostras, ficha técnica descritiva, ensaio químico do 
produto, certificação do INMETRO, ANVISA etc. 

 Especificar condições (se houver) de garantia do objeto – como um todo ou dos seus 
componentes, conforme o caso. 

 Em se tratando de objeto previsto em convênio, informar número/nome. 

11 –  LOCAL E DATA 

 Preencher o local (cidade) da Unidade Demandante e data de preenchimento.

12 - REAJUSTE DE PREÇOS 

 Na hipótese de renovação do contrato, o reajuste ocorrerá com base na variação do 
IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado, medido pela Fundação Getúlio Vargas), 
tendo como base o mês anterior ao da assinatura do contrato.

13 – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA 
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 
atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte 
fórmula: 

EM = I x N x VP 

Onde:  

EM = Encargos moratórios; 
N    = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP  =  Valor da parcela a ser paga. 
I      = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

 I = (TX/100)        I = (6/100)  I = 0,0001644 
 365 365 

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%. 

 A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota 
fiscal seguinte ao da ocorrência. 

14 – ASSINATURAS DA UNIDADE DEMANDANTE 

 Deverá conter as assinaturas e o CPF do Demandante/Solicitante, bem como o 
despacho de aprovação dos seus superiores. 

Anexo II – Chek-list
(Atentar para a modalidade) 

CHECK-LIST PARA PREGÃO ELETRÔNICO
LEGENDA:    S – SIM       N – NÃO     NA – NÃO APLICÁVEL    Resposta desejável: Sim em todos os quesitos 

DESCRIÇÃO DISPOSITIVO LEGAL S N NA
FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

A licitação foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente 
autuado, protocolado e numerado? 
obs: Notar que nos termos do Decreto nº 5.450/05, art. 30, § 1.º, o processo pode 
ser realizado por meio de sistema eletrônico e os atos e documentos constantes 
dos arquivos e registros digitais serão válidos
para todos os efetivos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas

Lei nº 8.666/93, art. 38, caput

   

A autorização (emitida pela autoridade competente) para realização da licitação 
consta do processo? 

Decreto nº 5.450/05, art. 30, IV    

A justificativa para contratação (emitida pela autoridade competente) consta do 
processo?

Lei nº 10.520/02, art. 3.º, I e III, 
e Decreto nº 5.450/05, art. 9.º, 
III, e art. 30, I 

   

Consta do processo a indicação do recurso próprio para a despesa e comprovação 
da existência de previsão de recursos orçamentários (com a indicação das 
respectivas rubricas) que assegurem o pagamento das obrigações a serem 
assumidas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo 
cronograma? 

Decreto nº 5.450/05, art. 30, IV 
e Lei nº 8.666/93, art. 7° , § 2° 
, III (para serviços) ou art.14, 
caput (para compras) 

   

Foi elaborado termo de referência com a indicação do objeto de forma precisa, 
suficiente e clara? 

Decreto nº 5.450/05, art. 9.º, I    

O termo de referência contém elementos capazes de propiciar a avaliação do 
custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, 
estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de 
mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do 
objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e 
gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa 
e objetiva? 

Decreto nº 5.450/05, art. 9.º, § 
2º 

   

O termo de referência foi aprovado pela autoridade competente? Decreto nº 5.450/05, art. 9.º, II    
O termo de referência consta do processo? Decreto nº 5.450/05, art. 30, II    
A designação do pregoeiro e da equipe de apoio consta do processo? Decreto nº 5.450/05, art. 30, VI    

O edital e respectivos anexos (quando for o caso) constam do processo? Decreto nº 5.450/05, art. 30, 
VII e Lei nº 8.666/93, art. 38, I 

   

O edital e respectivos anexos (quando for o caso) foi concebido de acordo com os 
ditames da legislação (vide check-list do edital)? 

Lei nº 10.520/02, art. 4.º, III e 
Lei nº 8.666/93, art. 40 

   

A minuta do contrato, se for o caso, consta do processo? Decreto nº 5.450/05, art. 30, 
VII 

   

O parecer jurídico aprovando as minutas do edital e do contrato consta do 
processo?

Decreto nº 5.450/05, art. 30, IX 
e Lei nº 8.666/93, art. 38, 
parágrafo único 

   

Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo? 
Decreto nº 5.450/05, art. 
30,XII, “a” e Lei nº 8.666/93, 
art.38, II 

   

Foi respeitado o prazo de 8 dias úteis entre a divulgação da licitação (publicação 
do aviso do edital) e a realização do evento? 

Lei nº 10.520/02, art. 4.º, V e 
Decreto nº 5.450/05, art. 17, § 
4.º 

   

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela 
legislação?
Para a Administração Pública Federal: 
- até R$ 650 mil (Imprensa Oficial e internet) 
- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (Imprensa Oficial, internet e jornal de grande 
circulação local) 
- acima de R$ 1,3 milhão (Imprensa Oficial, internet e jornal de grande circulação 
regional ou nacional) 

Decreto nº 5.450/05, art. 17 

   

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por 
cartórios competentes ou por servidores da  administração ou publicação em órgão 
da imprensa oficial)  constam do processo? 

Decreto nº 5.450/05, art. 30, X 
e Lei nº 8.666/93, art. 38, II 
combinado com o art. 32 

   

A ata consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das Decreto nº 5.450/05, art. 30,    

proposta apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da 
aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos recursos porventura 
interpostos,  perspectivas análises e decisões? 

XI, alíneas “a” até “f” 

Os pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação constam do 
processo? Lei nº 8.666/93, art. 38, VI 

   

Os atos de adjudicação do objeto da licitação constam do processo? Lei nº 8.666/93, art. 38, VII    
Os atos de homologação do objeto da licitação constam do processo? Lei nº 8.666/93, art. 38, VII    

O comprovante da divulgação do resultado da licitação consta do processo? Decreto nº 5.450/05, art. 30, 
XII, “b” 

   

O termo de contrato ou instrumento equivalente (conforme o caso) consta do 
processo? Lei nº 8.666/93, art. 38, X 

   

Os comprovante da publicação do extrato do contrato consta do processo? Decreto nº 5.450/05, art. 30, 
XII, “c” 

   

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na 
imprensa oficial foi providenciada pela administração até o 5.º dia útil do mês 
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data? 

Lei nº 8.666/93, art. 61 
parágrafo único 

   

Se for o caso, constam do processo recursos eventualmente apresentados pelos 
licitantes e respectivas manifestações e decisões Lei nº 8.666/93, art. 38, VIII 

   

Se for o caso, consta do processo despacho de anulação ou de revogação da 
licitação?

Lei nº 8.666/93, art. 38, IX    

EDITAL
Preâmbulo     

No preâmbulo do edital consta o seu número de ordem em série anual? Lei nº 8.666/93, art. 40, Caput    
No preâmbulo do edital consta o nome da repartição interessada? Lei nº 8.666/93, art. 40, Caput    
No preâmbulo edital consta a modalidade de licitação utilizada? Lei nº 8.666/93, art. 40, Caput    
Caso o objeto envolva a prestação de serviços, no preâmbulo edital consta o 
regime de execução escolhido? (empreitada por preço unitário, por preço global, 
integral ou tarefa)

Lei nº 8.666/93, art. 40, caput    

No preâmbulo edital consta que o tipo de licitação escolhido é o menor preço? 
Lei nº 10.520, art. 4.º, X e 
Decreto nº 5.450/05, art. 2.º e 
Lei nº 8.666/93, art. 40, caput

   

Está claro se o julgamento será feito por item ou pelo menor preço global? 
Lei nº 8.666/93, art. 40, Caput 
combinado com o art. 40, VII 

   

O aviso do edital contem a definição precisa, suficiente e clara do objeto, a 
indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do 
edital, bem como o endereço eletrônico onde ocorrerá a sessão pública, a data e 
hora de sua realização e a indicação de que o pregão, na forma eletrônica, será 
realizado por meio da internet? 

Decreto nº 5.450/05, art. 17, § 
2.º 

   

Todos os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública 
observaram, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame? 

Decreto nº 5.450/05, art. 17, § 
5.º 

   

Objeto     
O edital define o objeto da licitação, em descrição sucinta e clara? Lei nº 8.666/93, art. 40, I    

O objeto é um bem ou serviço comum? Lei nº 10.520/02, art. 1.º e 
Decreto nº 5.450/05, art. 1.º 

   

Foi definido objeto sem citação de características que direcionem a licitação para 
determinada marca ou a inclusão de bens e serviços sem similaridade ou de 
marcas características e especificações exclusivas, a exceção dos casos em que 
for tecnicamente justificável? 

Lei nº 8.666/93, art. 15, § 7º 
combinado com o art. 7º, § 5º, 
I

   

edital estabeleceu o fornecimento de materiais e serviços com previsão de 
quantidades?

Lei nº 8.666/93, art. 7º, § 4º    

Habilitação     
O edital define condições para participação na licitação habilitação) e a forma de 
apresentação das propostas? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, VI    

Não foi solicitada documentação que extrapola aquela relativa à habilitação 
jurídica, a regularidade fiscal, a qualificação técnica, qualificação econômico 
financeira e a declaração de que não emprega menores nas condições vedadas 
pela Constituição Federal? 

Lei nº 8.666/93, art. 27, I, II, III, 
IV e V 

   

Não foi exigida garantia de proposta? Lei nº 10.520, art. 5.º, I    
Não foi exigida a aquisição do edital pelos licitantes como condição para 
participação no certame? 

Lei nº 10.520, art. 5.º, II    

Não houve o prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a Lei nº 10.520, art. 5.º, III    
fornecimento do edital, quando solicitado, com os seus elementos constitutivos, 
limitados ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação 
fornecida?
Foi solicitado o documento de identidade, no caso de pessoa física? Lei nº 8.666/93, art. 28, I    
Foi solicitado o registro comercial, no caso de empresa individual? Lei nº 8.666/93, art. 28, II    
Foi solicitado o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores? 

Lei nº 8.666/93, art. 28, III    

Foi solicitada a inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício? 

Lei nº 8.666/93, art. 28, IV    

Foi solicitado o decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir? 

Lei nº 8.666/93, art. 28, V 
   

Regularidade Fiscal     
Foi solicitada a prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)?

Lei nº 8.666/93, art. 29, I    

Foi solicitada prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal 
, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual? 

Lei nº 8.666/93, art. 29, II 
   

Foi solicitada, conforme o caso, prova de regularidade para com a Fazenda 
Federal (Certidões Negativas – Dívida Ativa/PFN e Tributos Administrados pela 
Receita Federal), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei? 

Lei nº 8.666/93, art. 29, III 
   

Foi solicitada prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) Lei nº 8.666/93, art. 29, IV e 
CF, art. 195, § 2.º 

   

Foi solicitada prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) 

Lei nº 8.666/93, art. 29, IV    

Qualificação técnica     
A documentação para qualificação técnica ficou limitada a: 
a) registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
b) comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis 
para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
c)  comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, 
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

Lei nº 8.666/93, art. 30, I, II, 
III  e IV 

   

Não houve a fixação de quantidades mínimas e prazos máximos para a 
capacitação técnico-profissional? 

Lei nº 8.666/93, art. 30, § 1.º, I    

Não houve a exigência de itens irrelevantes e sem valor significativo em relação ao 
objeto em licitação para efeito de capacitação técnico-profissional? 

Lei nº 8.666/93, art. 30, § 1.º, 
I

   

Não houve a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações 
de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não 
previstas na legislação, que inibam a participação na licitação. 

Lei nº 8.666/93, art. 30, § 5.º 
   

Qualificação Econômico-Financeira     
A documentação para qualificação técnica ficou limitada a: 
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da 3.º, 4.º e 5.º do mesmo artigo lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3  meses da data de apresentação da proposta; 
b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física;
d) relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da 
capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em 
função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação. 
e) índices contábeis que comprovem a boa situação financeira do licitante

Lei nº 8.666/93, art. 31, I, II e 
III, combinado com os §§ 2.º, 

   

Os índices contábeis e seus valores, se exigidos, são os usualmente adotados 
para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das 
obrigações decorrentes da licitação? 

Lei nº 8.666/93, art. 31, § 5.º 
   

Há justificativa para a exigência de índices contábeis, porventura exigidos, que Lei nº 8.666/93, art. 31, § 5.º    
comprovem a boa situação financeira dos licitantes?  

Julgamento     
O edital define o critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros 
objetivos?

Lei nº 8.666/93, art. 40, VII    

Condições de Pagamento     
O edital fixa condições de pagamento? Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV    
O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê que o prazo de pagamento não 
será superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de 
adimplemento de cada parcela?

Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV, 
“a” 

   

O edital, ao fixar condições de pagamento, estabelece cronograma de desembolso 
máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos 
financeiros?

Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV, 
“b” 

   

O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê o critério de atualização 
financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de 
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento (dispensável em 
caso de compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de 
entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta)? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV, “c” 

   

O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê compensações financeiras e 
penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de 
pagamentos? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV, 
“d” 

   

O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê exigência de seguros, quando for 
o caso? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV, 
“e” 

   

O edital fixa limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de 
serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, 
etapas ou tarefas? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, XIII 
   

O edital define condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e 
estrangeiras, no caso de licitações internacionais? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, IX    

O edital fixa o critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo 
de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data 
prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se 
referir, até a data do adimplemento de cada parcela (dispensável em caso de 
compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega 
até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta)? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, XI 
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O edital estabelece instruções e normas para os recursos? Lei nº 8.666/93, art. 40, XV    
O edital fixa condições de recebimento do objeto da licitação? Lei nº 8.666/93, art. 40, XVI    
O edital, se for o caso, fixa outras indicações específicas ou peculiares da 
licitação?

Lei nº 8.666/93, art. 40, XVII    

A minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor é 
um dos anexos do edital? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, § 2.º, 
III 

   

O edital define o prazo e condições para execução do contrato e para entrega do 
objeto da licitação? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, II    

O edital define o prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos 
instrumentos? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, II    

O edital define sanções para o caso de inadimplemento? Lei nº 8.666/93, art. 40, III    
O edital fixa os locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à 
distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos 
relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias 
ao cumprimento de seu objeto? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, VIII 

   

O edital não prevê condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter 
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato? 

Lei nº 8.666/93, art. 3.º, I 

   

CONTRATOS
Formalização do termo     

O contrato possui cláusulas que estabeleçam objeto e seus elementos 
característicos? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, I    

O contrato possui cláusulas que estabeleçam o regime de execução ou a forma de 
fornecimento? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, II    

O contrato possui cláusulas que estabeleçam o preço e as condições de 
pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os 
critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e 
a do efetivo pagamento? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, III 

   

O contrato possui cláusulas que estabeleçam os prazos de início de etapas de Lei nº 8.666/93, art. 55, IV    
execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, 
conforme o caso? 
O contrato possui cláusulas que estabeleçam o crédito pelo qual correrá a 
despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria 
econômica? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, V 
   

O contrato possui cláusulas que estabeleçam as garantias oferecidas para 
assegurar sua plena execução, quando exigidas? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, VI    

O contrato possui cláusulas que estabeleçam os direitos e as responsabilidades 
das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, VII    

O contrato possui cláusulas que estabeleçam os casos de rescisão? Lei nº 8.666/93, art. 55, VIII    
O contrato possui cláusulas que estabeleçam o reconhecimento dos direitos da 
Administração, em caso de rescisão administrativa? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, IX    

O contrato possui cláusulas que estabeleçam a vinculação ao edital de licitação ou 
ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante 
vencedor?

Lei nº 8.666/93, art. 55, XI 
   

O contrato possui cláusulas que estabeleçam a legislação aplicável à execução do 
contrato e especialmente aos casos omissos? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, XII    

O contrato possui cláusulas que estabeleçam a obrigação do contratado de 
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, XIII 
   

O contrato possui cláusulas que determinem o seu prazo de vigência? Lei nº 8.666/93,art. 57§ 3º    
O contrato menciona os nomes das partes e os de seus representantes, a 
finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, 
da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às legislação e às 
cláusulas contratuais 

Lei nº 8.666/93, art. 61 

   

As garantias exigidas limitaram-se a 5% do valor contratado? (Se não, ver 
exceções) 

Lei nº 8.666/93, art. 56, § 2.º    

A duração do contrato (excetuando-se aqueles cujos produtos estão previstos no 
PPA, aos serviços de natureza contínua e a locação de equipamentos e utilização 
de programas de informática) ficou adstrita a vigência dos respectivos créditos 
orçamentários? 

Lei nº 8.666/93, art. 57 
   

Não há cláusulas que permitam o reajustamento do contrato (correção monetária) 
em prazo inferior a um ano? 

Lei nº 9.069/95, art. 28, § 1.º    

Execução contratual     
A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na 
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, foi providenciada 
pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data? 

Lei nº 8.666/93, art. 61, 
parágrafo único 

   

As alterações contratuais em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa 
de seu objeto respeitaram o limite de 25% (serviços ou compras) do valor inicial 
atualizado do contrato? 

Lei nº 8.666/93, art. 65, I, “b” 
combinado com o § 1.º do 
mesmo artigo 

   

Havendo necessidade de recomposição dos preços contratados (manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro) há comprovação da existência de fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual 

Lei nº 8.666/93, art. 65, II, “d” 

   

Não houve reajustamento de preços (correção monetária) em prazo inferior a um 
ano.

Lei nº 9.069/95, art. 28, § 1.º 
   

Houve acompanhamento e fiscalização da execução contratual por parte de 
representante da Administração especialmente designado? 

Lei nº 8.666/93, art. 67    

Há comprovação de recolhimento, por parte da contratada, das obrigações 
trabalhistas e previdenciárias? 

Lei nº 8.666/93, art. 71, § 2.º e 
Enunciado 331 - TST 

   

Em se tratando de serviços com valor superior a R$ 80 mil, o objeto foi recebido 
provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do contratado? 

Lei nº 8.666/93, art. 73, I, “a” 
combinado com o art. 74, III 

   

Em se tratando de serviços, o objeto foi recebido definitivamente, por servidor ou 
comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? 

Lei nº 8.666/93, art. 73, I, “b” 
   

Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos, o objeto foi recebido 
provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material 

Lei nº 8.666/93, art. 73, II, “a”    
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DESCRIÇÃO  DISPOSITIVO LEGAL S N NA 
FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS

A licitação foi formalizada por meio de processos administrativo, devidamente 
atuado, protocolo e numerado? 

 Lei n˚ 8.666/93, art.38, 
caput

   

A autorização (emitida pela autoridade competente) para realização da licitação 
consta do processo? 

Lei nº 8.666/93, art. 38, 
caput

   

Consta do processo a indicação do recurso próprio para a despesa e 
comprovação da existência de previsão de recursos orçamentários que 
assegurem o pagamento das obrigações caput a serem assumidas no exercício 
financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma?  

Lei nº 8.666/93, art. 7o, § 
2˚ III, art. 14, caput e art. 
38 caput 

   

O edital/convite e respectivos anexos (quando for o caso) constam do processo?   Lei nº 8.666/93, art. 38, I         
O edital/convite e respectivos anexos (quando for o caso) foi concebido de acordo 
com os ditames da legislação (vide check-list do edital)?  

Lei nº 8.666/93, art. 40    

Os comprovantes das publicações do edital resumido ou da entrega do convite 
constam do processo?  

Lei nº 8.666/93, art. 38, II    

Foi respeitado o prazo de publicação entre a divulgação da licitação e a realização 
do evento?
 •Concurso ou Concorrência para: empreitada integral ou do tipo técnica ou 
técnica e preço – 45 dias
• TP tipo técnica ou técnica e preço/ Concorr. se não for: empreit. integral ou do 
tipo técnica ou técnica e preço – 30 d
 •Leilão ou TP quando não for do tipo técnica ou técnica e preço – 15 dias  
 • Convite – 5 dias úteis

Lei nº 8.666/93, art. 21, 
seus incisos e §§. 

   

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela 
legislação?
 • Concurso, Concorrência, Tomada de Preços e Leilão: 
  Jornal diário de circul. estadual / Jornal de circul. municipal (se houver) / 
Imprensa Oficial (quando se tratar de licitação feita pela Admin. Públ. Federal 
ou por outro, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com 
recursos federais ou garantidos por instituições federais) 
 • Convite: (Fixação em local apropriado e convite aos interessados)  

Lei nº 8.666/93, art. 21, 
seus incisos e §§. 

   

O ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou 
oficial, ou do responsável pelo convite consta do processo?  

Lei nº 8.666/93, art. 38, III    

O projeto básico, se existente (necessário para obras e serviços), possui 
elementos que permitam a caracterização do objeto licitado?  

Lei nº 8.666/93, art. 6.º, IX    

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por 
cartórios competentes ou por servidores da administração ou publicação em 
órgão da imprensa oficial) constam do processo?  

Lei nº 8.666/93, art. 38, 
XII combinado com o art. 
32

   

Os originais das propostas e dos documentos que as instruírem constam do 
processo?

Lei nº 8.666/93, art. 38, IV      

As atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora constam do processo?   Lei nº 8.666/93, art. 38, V        
Os pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação constam do 
processo?

Lei nº 8.666/93, art. 38, VI      

Os atos de homologação do objeto da licitação constam do processo?  Lei nº 8.666/93, art. 38, 
VII        

   

Os atos de adjudicação do objeto da licitação constam do processo?  Lei nº 8.666/93, art. 38, 
VII        

   

As minutas de editais de licitação foram previamente examinadas e aprovadas 
pela assessoria jurídica da Administração?  

Lei nº 8.666/93, art. 39, 
parágrafo único 

   

As minutas dos contratos foram previamente examinadas e aprovadas pela 
assessoria jurídica da Administração?  

Lei nº 8.666/93, art. 38     

A Administração não descumpriu as normas e condições do edital, ao qual se 
acha vinculada?

Lei nº 8.666/93, art. 41           

Entre as etapas da habilitação e de julgamento das propostas foi aberto o prazo 
para interposição de recursos ou houve expressa declaração de todos os 
licitantes renunciando a esse direito (exceto no pregão)?  

Lei nº 8.666/93, art. 109, 
§ 1.º 

   

Os recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas 
manifestações e decisões constam do processo?  

Lei nº 8.666/93, art. 38, 
VIII 

   

O termo de contrato ou instrumento equivalente (conforme o caso) consta do 
processo?

Lei nº 8.666/93, art. 38, X    

Se for o caso, consta do processo o despacho de anulação ou de revogação da 
licitação?

Lei nº 8.666/93, art. 38, IX       

EDITAL 
PREÂMBULO     

No preâmbulo do edital consta o seu número de ordem em série anual? Lei nº 8.666/93, art. 40, 
caput

   

No preâmbulo do edital consta o nome da repartição interessada? Lei nº 8.666/93, art. 40, 
caput

   

No preâmbulo edital consta a modalidade de licitação utilizada? (convite, tomada 
de preços, concorrência, leilão ou pregão) 

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
caput

   

DESCRIÇÃO DISPOSITIVO LEGAL     
Caso o objeto envolva a prestação de serviços (inclusive obras), no preâmbulo 
edital consta o regime de execução escolhido? (empreitada por preço unitário, por 
preço global, integral ou tarefa) 

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
caput

   

No preâmbulo edital consta o tipo de licitação escolhido? (menor preço, técnica e 
preço, melhor técnica ou maior lance ou oferta) 

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
caput

   

Em caso de licitações do tipo menor preço está claro se o julgamento será feito 
por item ou pelo menor preço global? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
caput combinado com o 
art. 40, VII 

   

Há no preâmbulo do edital menção que a licitação será regida pela Lei nº 
8.666/93?

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
caput

   

O preâmbulo do edital define local, dia e hora para recebimento da documentação 
e proposta? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
caput

   

O preâmbulo do edital define o local, dia e hora para início da abertura dos 
envelopes?

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
caput

   

OBJETO     
O edital define o objeto da licitação, em descrição sucinta e clara? Lei nº 8.666/93, art. 40, I    
Foi definido objeto sem citação de características que direcionem a licitação para 
determinada marca ou a inclusão de bens e serviços sem similaridade ou de 
marcas características e especificações exclusivas, a exceção dos casos em que 
for tecnicamente justificável? 

Lei nº 8.666/93, art. 15, § 
7º combinado com o art. 
7º, § 5º, I 

   

O edital estabeleceu o fornecimento de materiais e serviços com previsão de 
quantidades ou houve correspondência entre os quantitativos e as previsões reais 
do projeto básico ou executivo? 

Lei nº 8.666/93, art. 7º, § 
4º 

   

HABILITAÇÃO     
O edital define condições para participação na licitação (habilitação) e a forma de 
apresentação das propostas? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, VI     

Não foi solicitada documentação que extrapola aquela relativa à habilitação 
jurídica, a regularidade fiscal, a qualificação técnica, qualificação econômico 
financeira e a declaração de que não emprega menores nas condições vedadas 
pela Constituição Federal? 

Lei nº 8.666/93, art. 27, I, 
II, III, IV e V  

   

Nos casos de Convite, caso a Administração tenha suprimido a da documentação 
para habilitação (faculdade fixada pela Lei nº 8.666/93, art. 32, § 1.º), houve a 
exigência de comprovação de regularidade perante a Seguridade Social 
(exigência da CF)? 

Lei nº 8.666/93, art. 32, § 
1.º combinado com a 
Constituição Federal, art. 
195, § 3.º 

   

Não houve o prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a 
fornecimento do edital, quando solicitado, com os seus elementos constitutivos, 
limitados ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação 
fornecida?

Lei nº 8.666/93, art. 2º, § 
5.º  

   

Habilitação Jurídica Lei nº 8.666/93, art. 28, I    
Foi solicitado o documento de identidade, no caso de pessoa física?     
Foi solicitado o registro comercial, no caso de empresa individual? Lei nº 8.666/93, art. 28, II    
Foi solicitado o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores? 

Lei nº 8.666/93, art. 28, III     

Foi solicitada a inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício? 

Lei nº 8.666/93, art. 28, IV    

Foi solicitado o decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir? 

Lei nº 8.666/93, art. 28, V    

Regularidade Fiscal     

Foi solicitada a prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)? 

Lei nº 8.666/93, art. 29, I    

Foi solicitada prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal , se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual? 

Lei nº 8.666/93, art. 29, II    

Foi solicitada, conforme o caso, prova de regularidade para com a Fazenda 
Federal (Certidões Negativas – Dívida Ativa/PFN e Tributos Administrados pela 
Receita Federal), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei? 

Lei nº 8.666/93, art. 29, III 
   

Foi solicitada prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) Lei nº 8.666/93, art. 29, IV 
e CF, art. 195, § 2º 

   

Foi solicitada prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) 

Lei nº 8.666/93, art. 29, 
IV  

   

Qualificação técnica     

A documentação para qualificação técnica ficou limitada a:  

a) registro ou inscrição na entidade profissional competente;  

b) comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 
indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;  

c) comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, 
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;  

d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 
caso.

Lei nº 8.666/93, art. 30, I, 
II, III e IV  

   

Não houve a fixação de quantidades mínimas e prazos máximos para a 
capacitação técnico-profissional? 

Lei nº 8.666/93, art. 30, § 
1.º, I 

   

Não houve a exigência de itens irrelevantes e sem valor significativo em relação 
ao objeto em licitação para efeito de capacitação técnico-profissional? 

Lei nº 8.666/93, art. 30, 
§1º, I 

   

Não houve a exigência de itens irrelevantes e sem valor significativo em relação 
ao objeto em licitação para efeito de capacitação técnico-profissional? 

Lei nº 8.666/93, art. 30, § 
1º, I 

   

Não houve a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 
limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer 
outras não previstas na legislação, que inibam a participação na licitação. 

Lei nº 8.666/93, art. 30, § 
5º 

   

Qualificação Econômico-Financeira     

A documentação para qualificação técnica ficou limitada a:  

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 
mais de 3 meses da data de apresentação da proposta;  
b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física;

c) garantia limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 
contratação ou capital mínimo/valor do patrimônio líquido inferior a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação.  

d) relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição a 
capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta 
em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.  

e) índices contábeis que comprovem a boa situação financeira do licitante. 

Lei nº 8.666/93, art. 31, I, 
II e III, combinado com os 
§§ 2º, 3º, 4º e 5º do 
mesmo artigo 

   

Não houve a exigência cumulativa de garantia de proposta com valor de capital 
mínimo/patrimônio líquido (item c anterior)? 

Lei nº 8.666/93, art. 31, § 
2º 

   

Os índices contábeis e seus valores, se exigidos, são os usualmente adotados 
para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das 
obrigações decorrentes da licitação? 

Lei nº 8.666/93, art. 31, § 
5º 

   

Há justificativa para a exigência de índices contábeis, porventura exigidos, que 
comprovem a boa situação financeira dos licitantes? 

Lei nº 8.666/93, art. 31, § 
5º 

   

Julgamento     
O edital define o critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros 
objetivos?

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
VII 

   

O edital fixa o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o 
caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços 
mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de 
referência?

Lei nº 8.666/93, art. 40, X    

Condições de Pagamento     
O edital fixa condições de pagamento? Lei nº 8.666/93, art. 40, 

XIV 
   

O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê que o prazo de pagamento não 
será superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de 
adimplemento de cada parcela? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
XIV, “a” 
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projeto básico? 

O edital define se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital 
de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido (se for o caso)? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, V    

O edital fixa os locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à 
distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos 
relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias 
ao cumprimento de seu objeto? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
VIII 

   

O edital não prevê condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter 
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, 
da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente 
ou irrelevante para o específico objeto do contrato? 

Lei nº 8.666/93, art. 3.º, I 
   

CONTRATOS
Formalização do termo     

O contrato possui cláusulas que estabeleçam objeto e seus elementos 
característicos?

Lei nº 8.666/93, art. 55, I    

O contrato possui cláusulas que estabeleçam o regime de execução ou a forma 
de fornecimento? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, II    

O contrato possui cláusulas que estabeleçam o preço e as condições de 
pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, 
os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das 
obrigações e a do efetivo pagamento? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, III    

O contrato possui cláusulas que estabeleçam os prazos de início de etapas de 
execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, 
conforme o caso? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, IV    

O contrato possui cláusulas que estabeleçam o crédito pelo qual correrá a 
despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria 
econômica? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, V    

O contrato possui cláusulas que estabeleçam as garantias oferecidas para 
assegurar sua plena execução, quando exigidas? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, VI    

O contrato possui cláusulas que estabeleçam os direitos e as responsabilidades 
das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, 
VII 

   

O contrato possui cláusulas que estabeleçam os casos de rescisão? Lei nº 8.666/93, art. 55, 
VIII 

   

O contrato possui cláusulas que estabeleçam o reconhecimento dos direitos da 
Administração, em caso de rescisão administrativa? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, IX    

O contrato possui cláusulas que estabeleçam a vinculação ao edital de licitação 
ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante 
vencedor?

Lei nº 8.666/93, art. 55, XI    

O contrato possui cláusulas que estabeleçam a legislação aplicável à execução 
do contrato e especialmente aos casos omissos? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, 
XII 

   

O contrato possui cláusulas que estabeleçam a obrigação do contratado de 
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, 
XIII 

   

O contrato possui cláusulas que determinem o seu prazo de vigência? Lei nº 8.666/93,art. 57§ 3º    

O contrato menciona os nomes das partes e os de seus representantes, a 
finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, 
da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às legislação e às 
cláusulas contratuais. 

Lei nº 8.666/93, art. 61    

As garantias exigidas limitaram-se a 5% do valor contratado? (Se não, ver 
exceções) 

Lei nº 8.666/93, art. 56, § 
2.º 

   

A duração do contrato (excetuando-se aqueles cujos produtos estão previstos no 
PPA, aos serviços de natureza contínua e a locação de equipamentos e utilização 
de programas de informática) ficou adstrita a vigência dos respectivos créditos 
orçamentários? 

Lei nº 8.666/93, art. 57    

Não há cláusulas que permitam o reajustamento do contrato (correção monetária) 
em prazo inferior a um ano? 

Lei nº 9.069/95, art. 28, § 
1.º 

   

Execução contratual     
A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na 
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, foi providenciada 
pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 
para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data? 

Lei nº 8.666/93, art. 61, 
parágrafo único 

   

As alterações contratuais em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa 
de seu objeto respeitaram o limite de 25% (nas obras, serviços ou compras) e 
50% (reforma de edifício ou equipamento) do valor inicial atualizado do contrato? 

Lei nº 8.666/93, art. 65, I, 
“b” combinado com o § 1.º 
do mesmo artigo 

   

Havendo necessidade de recomposição dos preços contratados (manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro) há comprovação da existência de fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual 

Lei nº 8.666/93, art. 65, II, 
“d” 

   

Não houve reajustamento de preços (correção monetária) em prazo inferior a um 
ano.

Lei nº 9.069/95, art. 28, § 
1.º 

   

Houve acompanhamento e fiscalização da execução contratual por parte de 
representante da Administração especialmente designado? 

Lei nº 8.666/93, art. 67    

Há comprovação de recolhimento, por parte da contratada, das obrigações 
trabalhistas e previdenciárias? 

Lei nº 8.666/93, art. 71, § 
2.º e Enunciado 331 - TST 

   

Em se tratando de obras e serviços com valor superior a R$ 80 mil, o objeto foi 
recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 
(quinze) dias da comunicação escrita do contratado ? 

Lei nº 8.666/93, art. 73, I, 
“a” combinado com o art. 
74, III 

   

Em se tratando de obras e serviços, o objeto foi recebido definitivamente, por 
servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? 

Lei nº 8.666/93, art. 73, I, 
“b” 

   

Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos, o objeto foi recebido 
provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material 
com a especificação e definitivamente, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e conseqüente aceitação? 

Lei nº 8.666/93, art. 73, II, 
“a” 

   

Petrolina – PE, XX de XXXXX de 20XX 

Servidor
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DESCRIÇÃO DISPOSITIVO LEGAL S N NA 
FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS

A licitação foi formalizada por meio de processos administrativo, devidamente 
atuado, protocolo e numerado? 

 Lei n˚ 8.666/93, art.38, 
caput

   

A autorização (emitida pela autoridade competente) para realização da licitação 
consta do processo? 

Decreto n˚ 3.555/00, 
Anexo I, art. 7˚, I e art. 21, 
V

   

A justificativa para a contratação (emitida pela autoridade competente) consta do 
processo)?

Lei n° 10.520/02, art 3°, I 
e II, e Decreto n° 
3.555/00, Anexo I, art. 8°, 
III, “b” e art. 21, I 

   

Consta do processo a indicação do recurso próprio para a despesa e 
comprovação da  existência de previsão de recursos orçamentários (com a 
indicação das respectivas rubricas) que assegurem o pagamento das obrigações 
a serem assumidas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo 
cronograma?  

Decreto n˚ 3.555/00, 
Anexo I, art. 21, IV e Lei 
n°8.666/93, art. 7°, § 2, III 
(para serviços) ou art. 14, 
caput (para compras) 

   

Foi elaborada termo de referencia com a indicação do objeto de forma precisa, 
suficiente e clara? 

Decreto n.˚ 3.555/00, 
Anexo I, art . 8°, I. 

   

O termo de referencia contém elementos capazes de propiciar a avaliação do 
custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços 
praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o 
prazo de execução do contrato? 

Decreto n.˚ 3.555/00, 
Anexo I, art. 8°, II. 

   

O termo de referencia foi aprovado pela autoridade competente? Decreto n.˚ 3.555/00, 
Anexo I, art.8°, III, “a” 

   

O termo de referencia consta do processo?  Decreto n.˚ 3.555/00, 
Anexo I, art.21, II 

   

A designação do pregoeiro e da equipe de apoio consta do processo?   Decreto n.˚ 3.555/00, 
Anexo I, art.21, VI 

   

O edital e respectivos anexos ( quando for o caso) constam do processo? Decreto n° 3.555/00, 
Anexo I, art. 21, VIII e Lei 
8.666/93, art. 38, I 

   

O edital e respectivos anexos( quando for o caso) foi concebido de acordo com os 
ditames da legislação( vide check-list do edital)? 

Lei n° 10.520/02, art. 4°, 
III e Lei 8.666/93, art. 40 

   

A minuta do contrato, se for o caso, consta do processo? Decreto n° 3.555/00, 
Anexo I, art. 21, IX. 

   

O parecer jurídico aprovando as minutas do edital e do contrato consta do 
processo?

Decreto n° 3.555/00, 
Anexo I, art. 21, VII e Lei 
8.666/93, art. 38, 
parágrafo único 

   

Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo? Decreto n° 3.555/00, 
Anexo I, art. 21, XII e Lei 
8.666/93, art. 38, II  

   

Foi respeitado o prazo de 8 dias úteis entre a divulgação da licitação(publicação 
do aviso do edital) e a realização do evento? 

Lei n° 10.520/02, art. 4°, V    

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela 
legislação?
Até R$160mil( Imprensa Oficial e internet) 
De R$160 mil a R$ 650 mil( Imprensa Oficial,internet e jornal de grande circulação 
local)
Acima de R$ 650 mil (Imprensa Oficial, internet e jornal de grande circulação 
regional ou nacional) 

Decreto n° 3.555/00, 
Anexo I, art. 11, I 

   

Os documentos necessários a habilitação (originais ou cópias autenticadas por 
cartórios competentes ou por servidores da administração ou publicação em 
órgão da imprensa oficial) constam do processo? 

Decreto n° 3.555/00, 
Anexo I, art. 21, X e Lei 
8.666/93, art. 38, XII 
combinado com o art.32 

   

Os originais das propostas escritas constam do processo? Decreto n° 3.555/00, 
Anexo I, art. 21, X 

   

Consta do processo a ata da sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de outros, 
o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais 
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida 
para a habilitação e dos recursos interpostos? 

Decreto n° 3.555/00, 
Anexo I, art. 21, XI 

   

p p
O edital, ao fixar condições de pagamento, estabelece cronograma de 
desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de 
recursos financeiros? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
XIV, “b” 

   

O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê o critério de atualização 
financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de 
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento (dispensável em 
caso de compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de 
entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta)? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
XIV, “c” 

   

O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê compensações financeiras e 
penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de 
pagamentos? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
XIV, “d” 

   

O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê exigência de seguros, quando 
for o caso? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
XIV, “e” 

   

O edital fixa limites para pagamento de instalação e mobilização para execução 
de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das 
demais parcelas, etapas ou tarefas? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
XIII 

   

O edital define condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e 
estrangeiras, no caso de licitações internacionais? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, IX    

O edital fixa o critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo 
de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data 
prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se 
referir, até a data do adimplemento de cada parcela (dispensável em caso de 
compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega 
até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta)? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, XI    

Disposições Gerais     
O edital estabelece instruções e normas para os recursos? Lei nº 8.666/93, art. 40, 

XV 
   

O edital fixa condições de recebimento do objeto da licitação? Lei nº 8.666/93, art. 40, 
XVI 

   

O edital, se for o caso, fixa outras indicações específicas ou peculiares da 
licitação?

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
XVII 

   

No caso de obras e serviços, o projeto básico constitui um dos anexos do edital? Lei nº 8.666/93, art. 40, § 
2.º, I combinado com o 
art. 7.º, § 2.º, I 

   

No caso de obras e serviços o orçamento estimado em planilhas de quantitativos 
e preços unitários constitui um dos anexos do edital? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, § 
2.º, II combinado com o 
art. 7.º, § 2.º, II 

   

A minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor é 
um dos anexos do edital? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, § 
2.º, III 

   

O edital define o prazo e condições para execução do contrato e para entrega do 
objeto da licitação? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, II    

O edital define o prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos 
instrumentos? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, II    

O edital define sanções para o caso de inadimplemento? Lei nº 8.666/93, art. 40, III    
Se for o caso, o edital define o local onde poderá ser examinado e adquirido o Lei nº 8.666/93, art. 40, IV    

Continuação

Os pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação constam do 
processo?

Lei nº 8.666/93, art. 38, VI       

Os atos de adjudicação do objeto da licitação constam do processo? Lei nº 8.666/93, art. 38, 
VII        

   

Os atos de homologação do objeto da licitação constam do processo? Lei nº 8.666/93, art. 38, 
VII       

   

O comprovante da divulgação do resultado da licitação constam do processo? Decreto n° 3.555/00, 
Anexo I, art. 21, XII 

   

O termo de contrato ou instrumento equivalente (conforme o caso) consta do 
processo?

Lei nº 8.666/93, art. 38, X        

Os comprovantes da publicação do extrato do contrato consta do processo? Decreto n° 3.555/00, 
Anexo I, art. 21, XII 

   

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na 
imprensa oficial foi providenciada pela Administração até o 5.˚dia útil do mês 
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no, prazo de 20 dias daquela data? 

Lei nº 8.666/93, art. 61, 
parágrafo único

   

Se for o caso constam do processo recursos eventualmente apresentados pelos 
licitantes e respectivas manifestações e decisões 

Lei nº 8.666/93, art. 38, 
VIII

   

Se for ocaso, consta do processo despacho de anulação ou de revogação da 
licitação?

Lei nº 8.666/93, art. 38, IX    

EDITAL 
Preâmbulo     

No preâmbulo do edital consta o seu número de ordem em série anual? Lei nº 8.666/93, art. 40, 
caput

   

No preâmbulo do edital consta o nome da repartição interessada? Lei nº 8.666/93, art. 40, 
caput

   

No preâmbulo edital consta a modalidade de licitação utilizada?  Lei nº 8.666/93, art. 40, 
caput

   

Caso o objeto envolva a prestação de serviços, no preâmbulo edital consta o 
regime de execução escolhido? (empreitada por preço unitário, por preço global, 
integral ou tarefa) 

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
caput

   

No preâmbulo edital consta que o tipo de licitação escolhido é o menor preço?  Lei nº 10.520, art. 4°, X e 
Decreto n° 3.555/00, 
Anexo I, art 8°, V e Lei n° 
8.666/93, art. 40, caput

   

Está claro se o julgamento será feito por item ou pelo menor preço global? Lei nº 8.666/93, art. 40, 
caput combinado com o 
art. 40, VII 

   

Consta do edital a definição precisa, suficiente e clara do objeto, bem como a 
indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do 
edital, e o local onde será realizada a sessão pública do pregão? 

Decreto n° 3.555, art. 11, 
II 

   

Objeto     
O edital define o objeto da licitação, em descrição sucinta e clara? Lei nº 8.666/93, art. 40, I    
O objeto é um bem ou serviço comum? Lei n° 10.520/02, art. 1° e 

Decreto n° 3.555/00, 
Anexo I, art. 1°. 

   

Foi definido objeto sem citação de características que direcionem a licitação para 
determinada marca ou a inclusão de bens e serviços sem similaridade ou de 
marcas características e especificações exclusivas, a exceção dos casos em que 
for tecnicamente justificável? 

Lei nº 8.666/93, art. 15,   
§ 7° combinado com o art. 
7°, § 5°, I 

   

O edital estabeleceu o fornecimento de materiais e serviços com previsão de 
quantidades?

Lei nº 8.666/93, art. 7°,   
§ 4° 

   

Habilitação     
O edital define condições para a participação na licitação(habilitação) e a forma de 
apresentação das propostas? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, VI     

Não foi solicitada documentação que extrapola aquela relativa a habilitação 
jurídica, a regularidade fiscal, a qualificação técnica, qualificação econômico 
financeira e a declaração de que não emprega menores nas condições vedadas 
pela Constituição Federal? 

Lei nº 8.666/93, art. 27, I, 
II, III, IV e V  

   

Não foi exigida garantia de proposta? Lei n°10.520, art.  5°, I    
Não foi exigida a aquisição do edital pelos licitantes como condição para 
participação no certame? 

Lei 10.520, art.  5°, II    

Não houve o prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a 
fornecimento do edital, quando solicitado, com os seus elementos constitutivos, 
limitados ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação 

Lei 10.520, art.  5°, III    

fornecida?
Habilitação Jurídica     

Foi solicitado o documento de identidade, no caso de pessoa física? Lei nº 8.666/93, art. 28, I    
Foi solicitado o registro comercial, no caso de empresa individual? Lei nº 8.666/93, art. 28, II    
Foi solicitado o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores? 

Lei nº 8.666/93, art. 28, III    

Foi solicitada a inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício? 

Lei nº 8.666/93, art. 28, IV    

Foi solicitado o decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir? 

Lei nº 8.666/93, art. 28, V    

Regularidade Fiscal     
Foi solicitada a prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas(CNPJ)? 

Lei nº 8.666/93, art. 29, I.    

Foi solicitada prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual? 

Lei nº 8.666/93, art. 29, II. 
   

Foi solicitada, conforme o caso de regularidade para a Fazenda Federal 
(Certidões Negativas - Dívida Ativa/PFN e Tributos Administrados pela Receita 
Federal), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei? 

Lei nº 8.666/93, art. 29, III.    

Foi solicitada prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) Lei nº 8.666/93, art. 29, IV 
e CF, art. 195 § 3°. 

   

Foi solicitada prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) 

Lei nº 8.666/93, art. 29, IV    
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( )
Qualificação Técnica     

A documentação para qualificação técnica ficou limitada a : 
a) registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
b) comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidade e prazos com o objeto da licitação, e 
indicação nas instalações e do aparelhamento e do  pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos: 
c) comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, 
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 
caso.

Lei nº 8.666/93, art. 30, I, 
II, III e IV 

   

Não houve a fixação de quantidade mínimas e prazos máximos para a 
capacitação técnico- profissional? 

Lei nº 8.666/93, art. 30, § 
1º, I 

   

Não houve a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 
limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer 
outras não previstas na legislação, que inibam a participação na licitação. 

Lei nº 8.666/93, art. 30, § 
5.º 

   

Qualificação Econômico-Financeira     

A documentação para qualificação técnica ficou limitada a:  

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 
mais de 3 meses da data de apresentação da proposta;  
b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física;
c) garantia limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 
contratação ou capital mínimo/valor do patrimônio líquido inferior a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação.  
d) relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição 
da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta 
em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.  
e) índices contábeis que comprovem a boa situação financeira do licitante.

Lei nº 8.666/93, art. 31, I, 
II e III, combinado com os 
§§ 2.º, 3.º, 4.º e 5.º do 
mesmo artigo 

   

Os índices contábeis e seus valores, se exigidos, são os usualmente adotados 
para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das 
obrigações decorrentes da licitação? 

Lei nº 8.666/93, art. 31, § 
5.º 

   

Há justificativa para a exigência de índices contábeis, porventura exigidos, que 
comprovem a boa situação financeira dos licitantes? 

Lei nº 8.666/93, art. 31, § 
5.º 

   

Julgamento     
O edital define o critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros 
objetivos?

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
VII 

   

Condições de Pagamento     
O edital fixa condições de pagamento? Lei nº 8.666/93, art. 40, 

XIV 
   

O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê que o prazo de pagamento não 
será superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de 
adimplemento de cada parcela? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
XIV, “a” 

   

O edital, ao fixar condições de pagamento, estabelece cronograma de 
desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de 
recursos financeiros? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
XIV, “b” 

   

O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê o critério de atualização 
financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de 
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento (dispensável em 
caso de compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de 
entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta)? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
XIV, “c” 

   

O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê compensações financeiras e 
penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de 
pagamentos? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
XIV, “d” 

   

O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê exigência de seguros, quando 
for o caso? 

Lei nº 8.666/93,art. 
40,XIV, “e” 

   

O edital fixa limites para pagamento de instalação e mobilização para execução 
de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das 
demais parcelas, etapas ou tarefas? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, 
XIII 

   

O edital define condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e 
estrangeiras, no caso de licitações internacionais? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, IX    

O edital fixa o critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo 
de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data 
prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se 
referir, até a data do adimplemento de cada parcela (dispensável em caso de 
compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega 
até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta)? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, XI    

Disposições Gerais    
O edital estabelece instruções e normas para os recursos? Lei n˚ 8.666/93, art.40, XV    

O edital fixa condições de recebimento do objeto da licitação? Lei n˚ 8.666/93, art.40, 
XVI

   

O edital, se for o caso, fixa outras indicações específicas ou peculiares da 
licitação?

Lei n ˚ 8.666/93, art.40, 
XVII

   

A minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor é 
um dos anexos do edital? 

 Lei n˚ 8.666/93, art.40, § 
2.º, III 

   

O edital define o prazo e condições para execução do contrato e para entrega do 
objeto da licitação?

 Lei n. ˚ 8.666/93, art.40, II    

O edital define o prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos 
instrumentos?  

 Lei n. ˚ 8.666/93, art.40, II    

O edital define sanções para o caso de inadimplemento?   Lei n. ˚ 8.666/93, art.40, 
III 

   

O edital fixa os locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à 
distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos 
relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias 
ao cumprimento de seu objeto?  

 Lei n. ˚ 8.666/93, art.40, 
VIII 

   

O edital não prevê condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter 
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, 
da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente 
ou irrelevante para o específico objeto do contrato?

Lei n. ˚ 8.666/93, art.3°, I    

CONTRATOS
Formalização do termo     

O contrato possui cláusulas que estabeleçam objeto e seus elementos 
característicos?

Lei nº 8.666/93, art. 55, I    

O contrato possui cláusulas que estabeleçam o regime de execução ou a forma 
de fornecimento? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, II    

O contrato possui cláusulas que estabeleçam o preço e as condições de 
pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, 
os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das 
obrigações e a do efetivo pagamento? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, III    

O contrato possui cláusulas que estabeleçam os prazos de início de etapas de 
execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, 
conforme o caso? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, IV    

O contrato possui cláusulas que estabeleçam o crédito pelo qual correrá a 
despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria 
econômica? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, V    

O contrato possui cláusulas que estabeleçam as garantias oferecidas para 
assegurar sua plena execução, quando exigidas? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, VI    

O contrato possui cláusulas que estabeleçam os direitos e as responsabilidades 
das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, 
VII 

   

O contrato possui cláusulas que estabeleçam os casos de rescisão? Lei nº 8.666/93, art. 55, 
VIII 

   

O contrato possui cláusulas que estabeleçam o reconhecimento dos direitos da 
Administração, em caso de rescisão administrativa? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, IX    

O contrato possui cláusulas que estabeleçam a vinculação ao edital de licitação 
ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante 
vencedor?

Lei nº 8.666/93, art. 55, XI    

O contrato possui cláusulas que estabeleçam a legislação aplicável à execução 
do contrato e especialmente aos casos omissos? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, 
XII 

   

O contrato possui cláusulas que estabeleçam a obrigação do contratado de 
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, 
XIII 

   

O contrato possui cláusulas que determinem o seu prazo de vigência? Lei nº 8.666/93,art. 57§ 3º    
O contrato menciona os nomes das partes e os de seus representantes, a 
finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, 
da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às legislação e às 
cláusulas contratuais. 

Lei nº 8.666/93, art. 61    

As garantias exigidas limitaram-se a 5% do valor contratado? (Se não, ver 
exceções) 

Lei nº 8.666/93, art. 56, § 
2.º 

   

A duração do contrato (excetuando-se aqueles cujos produtos estão previstos no 
PPA, aos serviços de natureza contínua e a locação de equipamentos e utilização 
de programas de informática) ficou adstrita a vigência dos respectivos créditos 
orçamentários? 

Lei nº 8.666/93, art. 57    

Não há cláusulas que permitam o reajustamento do contrato (correção monetária) 
em prazo inferior a um ano? 

Lei nº 9.069/95, art. 28, § 
1.º 

   

Execução contratual     
A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na 
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, foi providenciada 
pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 

Lei nº 8.666/93, art. 61, 
parágrafo único 

   

para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data? 
As alterações contratuais em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa 
de seu objeto respeitaram o limite de 25% (serviços ou compras) do valor inicial 
atualizados do contrato? 

Lei nº 8.666/93, art. 65, I, 
“b” combinado com o § 1.º 
do mesmo artigo 

   

g
Havendo necessidade de recomposição dos preços contratados (manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro) há comprovação da existência de fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual 

Lei nº 8.666/93, art. 65, II, 
“d” 

   

Não houve reajustamento de preços (correção monetária) em prazo inferior a um 
ano.

Lei nº 9.069/95, art. 28, § 
1.º 

   

Houve acompanhamento e fiscalização da execução contratual por parte de 
representante da Administração especialmente designado? 

Lei nº 8.666/93, art. 67    

Há comprovação de recolhimento, por parte da contratada, das obrigações 
trabalhistas e previdenciárias? 

Lei nº 8.666/93, art. 71, § 
2.º e Enunciado 331 - TST 

   

Em se tratando de obras e serviços com valor superior a R$ 80 mil, o objeto foi 
recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 
(quinze) dias da comunicação escrita do contratado? 

Lei nº 8.666/93, art. 73, I, 
“a” combinado com o art. 
74, III 

   

Em se tratando de obras e serviços, o objeto foi recebido definitivamente, por 
servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? 

Lei nº 8.666/93, art. 73, I, 
“b” 

   

Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos, o objeto foi recebido 
provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material 
com a especificação e definitivamente, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e conseqüente aceitação? 

Lei nº 8.666/93, art. 73, II, 
“a” 

   

Petrolina – PE, XX de XXXXX de 20XX 

Servidor

Continuação

Instrução Normativa 4/2010–SCI, 
de 17 de junho de 2010

Disciplina os procedimentos para con-
trole de estoque quanto ao recebimento, 
armazenamento, guarda e distribuição 
de materiais de consumo e permanen-
tes, excetuando-se medicamento e 
material penso, no âmbito da Adminis-
tração Direta e Indireta do Município de 
Petrolina.

O Coordenador do Sistema de Controle Interno, no uso 
de suas atribuições, considerando a necessidade de raciona-
lizar o armazenamento de bens em almoxarifado, planejar as 
compras de bens de consumo e regulamentar os fl uxos de 
pedidos de material,

RESOLVE:

Orientar quanto às normas e procedimentos a serem 
adotados para recebimento, armazenamento, guarda e dis-
tribuição de materiais de consumo e permanente no âmbito 
da Administração Direta e Indireta do Município de Petrolina.

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º – Para efeito desta Instrução Normativa, considera-se: 

I – Unidade Competente: é a Unidade que tem o compromisso e 
o dever legal de receber, zelar, armazenar, controlar e distribuir 
os materiais.

II – Material: Designação genérica de materiais de consumo, 
materiais permanentes e outros itens empregados ou passíveis 
de emprego nas atividades do Poder Executivo, independente 
de qualquer fator, bem como aqueles oriundos de demolições 
ou desmontagens, acondicionamentos, embalagens e resíduos 
economicamente aproveitáveis.

III – Materiais de Consumo: itens de consumo, a saber, aqueles 
que, em razão do seu uso constante e da defi nição da Lei no 
4.320/64, perdem normalmente sua identidade física mesmo 
quando incorporados ao bem e/ou têm sua utilização limitada a 
dois anos, tais como gêneros alimentícios, utensílios domésticos, 
vestuário, materiais pedagógicos, materiais de expediente.

IV – Equipamentos e Materiais Permanentes: itens de uso 
permanente, a saber, aqueles que, em razão de seu uso 
constante, e da defi nição da Lei no 4.320/64, não perdem a sua 
identidade física mesmo quando incorporados ao bem e/ou têm 
uma durabilidade superior a dois anos, tais como: mobiliário; 
instrumentos de trabalho, equipamentos elétricos e eletrônicos.

V – Carga: a efetiva responsabilidade pela guarda e uso de 
material pelo seu consignatário.

VI – Descarga: a transferência desta responsabilidade. 


