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PROCURADORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

LISTA DE VERIFICAÇÃO (LV) PARA LICITAÇÕES – FASE IN TERNA 

LEGENDA: S =SIM N=NÃO* ou N/A=NÃO APLICÁVEL e FL.=FOLHA            

*Justificar quando NÃO houver o atendimento                                                                           (todos os tópicos deverão ser preenchidos) 

1 ABERTURA  S/N FL. OBS. 

 Abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, 
caput, da Lei nº 8.666/93 

Observar as regras de organização e numeração da IN n.º 02 da CLC/PGE. As folhas do 
processo serão numeradas a partir do documento inicial, o qual receberá o número dois, 
considerando-se a capa como primeira folha, sem numeração (Art. 9º,§1º da IN/PGE) 

   

2 JUSTIFICATIVA  S/N FL. OBS. 

 � Justificar a necessidade da aquisição ou contratação de forma clara e sucinta , indicando a 
motivação e mencionando o interesse público/benefício social. (Ref: CF, art.37, caput e art. 
38, caput da Lei n.º 8.666/93 e Art. 8º, b), IV do Decreto n.º 3.555/2000). 

   

� Documento contendo a solicitação/requisição do objeto, elaborada pelo  agente ou setor 
competente  (Acórdão 254/2004-Segunda Câmara-TCU). 

Obs: Se a escolha do objeto comporta opções (ex. locação x compra de bens), é importante 
justificar que a solução indicada é mais vantajosa e eficiente,  conforme Acórdão TCU – 
Plenário n.º 2.727/2010, itens 3 e 6 e Acórdão TCU n.º 4.742/2009 - 2ª Cam. Item 9.13.5 

   

3 AUTORIZAÇÃO  S/N FL. OBS. 

 � Autorização da autoridade competente para a abertura da licitação (art. 38, caput, da Lei n.º 
8.666/93) 

   

4 TERMO DE REFERÊNCIA (P/ PREGÃO) - PROJETO BÁSICO (P/OUTRAS MODALIDADES)  S/N FL. OBS. 

 � Termo de Referência ou Projeto Básico, com a definição precisa, suficiente e clara do objeto, 
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou 
frustrem a competição;  

   

Natureza da contratação 

� COMPRA (aquisição remunerada de bens para FORNECIMENTO de 1 só vez ou parcelado) 

� SERVIÇO (atividade, tais como: manutenção, conserto, instalação, montagem, operação, 
conservação, reparação, adaptação, transporte, locação de bens) 

� SERVIÇO + COMPRA 

   

� Identificação do servidor/ profissional competente que elaborou (com assinatura)    

� APROVAÇÃO pelo gestor;    

5 REQUISITOS MÍNIMOS GERAIS: Projeto Básico / Termo De Referência   S/N FL. OBS. 

 � Justificativa;  
� Objeto da contratação (compra, serviço ou misto);  
� Especificações (quantidade e qualidade);  
� Prazo de execução (dias, meses, anos);  
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� Fiscalização (servidor ou comissão);  
� Local de entrega dos bens ou execução do serviço;  
� Forma de recebimento dos bens/aceitação dos serviços; 
� Valor estimado (opcional constar no TR) 
� Vistoria (se for o caso); 
� Garantias (se for o caso); 

Se for termo de referência (p/ Pregão) incluir:  

� Deveres do contratado e do contratante e sanções, de forma clara, concisa e objetiva (Art. 9º, 
§2º do Decreto n.º 5.450/2002). 

6 PESQUISA DE MERCADO (uso recomendável Regras IN nº. 05/2014, alterada em 2017) S/N FL. OBS. 

 � No mínimo 03 fontes* variadas   
� painel de preços ou banco de preços públicos (ferramentas equivalentes) 

� contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e 
oitenta) dias anteriores 

� contratações anteriores 

� pesquisa publicada em mídia especializada ou outros sítios eletrônicos especializados; 

� pesquisa com os fornecedores.  

Fontes preferenciais:  painel de preço ou banco de preços públicos, contra tações similares de 
outros entes públicos (atas ou contratos)  

   

� Preço atual (prazo de 180 dias) para cada um dos itens, preferencialmente, refletindo preços 
comercializados no Estado ou de localidades próximas  (considerando custos como frete) . 

   

� Mapa comparativo com preços médios  (o cálculo deve incidir sobre um conjunto de três ou 
mais preços por item, desconsiderados os valores inexequíveis e os excessivamente 
elevados) 

Nota: Se os preços forem muitos discrepantes deverão ser desconsiderados do cálculo da média. Se da 
exclusão resultar menos de 03 referências, recomenda-se a complementação da pesquisa.. 

   

7 ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS S/N FL. OBS. 

 
 
� Planilha orçamentária com orçamento estimado e preços unitários; 

Art. 40. (...) 
§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 
II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; 

ACÓRDÃO TCU 1.925/2006 -  Se for Pregão, a planilha deverá constar obrigatoriamente do processo, 
mas poderá constar do edital sem a indicação dos valores, conforme justificativa acerca da oportunidade e 
conveniência do gestor. 

Nota: É vedado fixar custos mínimos no Edital, mas pode fixar preços máximos. (Art 40, inc. X, 
da Lei n.º 8.666/93) 

   

8 MODALIDADE  S/N FL. OBS. 

 � Lei n.º 8.666/93 = critério valor (a escolha da modalidade deverá considerar todas as 
prorrogações e aditivos , sob pena de fracionamento1). 

� Convite até R$ 80.000,00 

� Tomada de preços - até R$ 650.000,00 

� Concorrência - acima de R$ 650.000,00  
1FRACIONAMENTO: É proibido fracionar a despesas para alterar a modalidade licitatória 
ACÓRDÃO 1395/2005 SEGUNDA CÂMARA: Escolha a modalidade de licitação com base nos gastos 
estimados para todo o período de vigência do contrato a ser firmado, consideradas as prorrogações 
previstas no edital, nos termos dos arts. 8° e 23 da Lei n° 8.666/1993 

   

 � Lei n.º 10.520/2002 = critério natureza do bem/serviço1 - SEM LIMITE DE VALOR 

� PREGÃO Presencial 

� PREGÃO Eletrônico (preferencial) 

   



3 
 

1bens e serviços comuns “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade pos sam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de es pecificações usuais no mercado ” 

9 EDITAL E ANEXOS S/N FL. OBS. 

 Deve conter os requisitos do Art. 40 da Lei n.º 8.666/93. 

Art. 40, §2º da Lei nº 8.666/93 

� Projeto básico;  
� Termo de contrato, se for o caso*; 
� Orçamento em planilha de quantitativos e custos unitários; 

* A minuta do contrato não é peça obrigatória, sendo justificável a sua substituição pela nota de 
empenho ou outros instrumentos hábeis, conforme fundamentado no §4º do art. 62, da Lei n.º 
8.666/93, in verbis: 

Art. 62. (...) § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a 
critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e 
integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 
(grifei) 

   

10 LICITAÇÃO NOS ITENS DE ATÉ R$ 80.000,00 S/N FL. OBS. 

 � LC n.º 123/2006: Licitação exclusiva para ME e EPP nos itens  de contratação cujo valor seja 
de até R$ 80.000,00 (Art.48, I) e LC estadual nº 0044/2007: licitação deverá ser destinada 
exclusivamente para ME e EPP. 

   

11 EDITAL – OBSERVAÇÕES IMPORTANTES  S/N FL. OBS. 

 A qualificação técnica abrange, além do registro da empresa na entidade profissional 
competente, a qualificação técnico-operacional e a qualificação técnico-profissional, que se 
provam por atestados fornecidos por pessoas jurídicas devidamente registradas nas entidades 
competentes, e por meio de acervo (CAT – certidão de acervo técnico).  
 
“apenas inclua requisitos de habilitação técnica que sejam absolutamente necessários e suficientes para 
garantir os níveis mínimos de qualidade, segurança e eficiência na execução do futuro contrato (...) 
(Acórdão n.º 2074/2012-Plenário, TC-018.726/2012-7, rel. Min. Raimundo Carreiro, 8.8.2012) 
 
� A qualificação técnico-operacional  consiste na experiência satisfatória anterior no 

desempenho do objeto similar, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior ao levado à licitação. Nessa qualificação operacional podem ser exigidas 
quantidades.   

� Na experiência técnico-profissional não podem ser exigidos quantidades nem prazos 
mínimos; 

� Os atestados deverão conter informações que permitirão verificar se a qualificação técnica da 
empresa é compatível com as exigências estatuídas no edital e necessário à perfeita 
execução do obejto; 

� Súmula 275 do TCU : Para fins de qualificação econômico-financeira , a Administração 
pode exigir das licitantes, de forma não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio 
líquido mínimo ou garantias  que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, 
no caso de compras para entrega futura e de execução de obras e serviços. 

� A exigência de apresentação de garantias  anteriormente à data prevista para entrega dos 
documentos de habilitação e da proposta de preços afronta o disposto no inciso I do art. 43 
da Lei nº 8.666/1993 (Acórdão n.º 2074/2012-Plenário) 

   

12 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - SRP S/N FL. OBS. 

 � SE FOR COMPRA (ART. 6º, III, LEI N.º 8.666/93) Atentar para o art. 15, II, da Lei n.º 
8.666/93, que determina: “as compras, sempre que possível, deverão ser proce ssadas 
através de sistema de registro de preços” 

� com SRP (indicar que o quantitativo está adequado para a vigência de 12 meses) 

� sem SRP (justificar que opção não se adéqua às hipóteses do decreto)  

IMPORTANTE: o uso do SRP não é obrigatório, mas é necessário justificar que sua adoção não 
representa vantagem para a Administração. 
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� SE FOR SERVIÇO (indicar a hipótese que fundamenta do art. 3º Decreto n.º 3182/16)    

13 CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO  S/N FL. OBS. 

 � Se for objeto de natureza divisível = regra é POR ITEM 

� Justificativa para outro critério (LOTE ou GLOBAL) 

Acórdão 180/2001 – TCU – Plenário: “ c.1) adote, em licitações cujo objeto seja de natureza divisível, sem 
prejuízo do conjunto ou complexo, o critério de adjudicação por item, com vistas a propiciar ampla 
participação de licitantes, em conformidade com o disposto nos arts. 3º, § 1º, inc. I; 23, §§ 1º e 2º; e 15, 
inc. IV, da Lei nº 8.666/93 e Decisão nº 393/94 – TCU – Plenário, caso contrário, deve sempre estar 
devidamente justificado no processo os motivos que levaram a Administração a agir diferentemente;” 

   

14 RECURSO ORÇAMENTÁRIO e ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAME NTÁRIO-FINANCEIRO S/N FL. OBS. 

 �  Previsão de recursos orçamentários, com indicação das respectivas rubricas (arts. 7º, § 2º, 
III, 14 e 38, caput, da Lei nº 8.666/93)  

� Anexar o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD (SIPLAG) 

� Consta a estimativa do impacto orçamentário financeiro da despesa prevista no art. 16, inc. I 
da LC 101/2000 e a declaração prevista no art. 16, II do mesmo diploma na hipótese da 
despesa incidir no caput do art. 16. 

   

15 DESIGNAÇÃO DA CPL  OU DO PREGOEIRO S/N FL. OBS. 

 � Ato de designação da Comissão de Licitação (art. 38, III, da Lei nº 8.666/93) ou do Pregoeiro 
e respectiva equipe de apoio (observar se a designação está no prazo de vigência). 

   

16 JUNTADA DO CHECK LIST  S/N FL. OBS. 

 � Preenchido e com a indicação das folhas e justificativas cabíveis, em cumprimento ao art. 4º 
do Decreto normativo n.º 2832/2012  

   

17 EXAME DA ASSESSORIA INTERNA DO ÒRGÃO E REMESSA A PG E S/N FL. OBS. 

 � Houve exame prévio pelo assistente técnico-jurídico ou a assessoria jurídica; 

� Envio da minuta do relatório à PGE (email institucional: padm@pge.ap.gov.br)  

Lei 1.881/2015 - Art. 4º, § 1º  Para cumprimento das atribuições contidas neste artigo, os assistentes 
técnico-jurídicos tem autonomia para solicitar informações, documentos, exames, diligências e 
esclarecimentos necessários relativos aos procedimentos sob sua responsabilidade.  

   

 � Remessa à PGE para cumprimento do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e Decreto 
normativo n.º 2832/2012 

   

 
OBS: 

____________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________________ 

 


