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CHECK-LIST PARA PREGÃO  
 

Órgão/Entidade Prefeitura municipal de Igarapé Mirí 

Processo nº 01/2019 

Pregão nº 01/2019 

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? 

Lei nº 8.666/93, art. 38, caput  x     

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

Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 
art. 7º, I e art. 21, V 

 x     

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

Lei nº 10.520/02, art. 3º, I e 
III, e Decreto nº 3.555/00, 
Anexo I, art. 8º, III, “b” e art. 
21, I 

 x     

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 3.555/00, Anexo I, 
art. 21, IV  e Lei nº 8.666/93, 
art. 7

o
, § 2

o
, III (para 

serviços) ou art. 14, caput 
(para compras) 

 x     

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

Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 
art. 8º, I 

 x     

O termo de referência 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 nº 3.555/00, Anexo I, 
art. 8º, II 

 x     

O termo de referência foi aprovado pela autoridade competente? Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 
art. 8º, III, “a” 

 x     

O termo de referência consta do processo? Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 
art. 21, II 

 x     

A designação do pregoeiro e da equipe de apoio consta do processo? Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 
art. 21, VI 

 x     

O edital e respectivos anexos (quando for o caso) constam do 
processo? 

Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 
art. 21, VIII e Lei nº 8.666/93, 
art. 38, I 

 x     

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

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

 x     

A minuta do contrato, se for o caso, consta do processo?  Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 
art. 21, IX 

 x     

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

Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 
art. 21, VII e Lei nº 8.666/93, 
art. 38, parágrafo único 

 x     

Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do 
processo? 

Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 
art. 21, XII e Lei nº 8.666/93, 
art. 38, II 

 x     

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. 4º, V  x     

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

Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 
art. 11, I 

 x     
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Órgão/Entidade Prefeitura municipal de Igarapé Mirí 
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Pregão nº 01/2019 
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DESCRIÇÃO DISPOSITIVO LEGAL S N NA 

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 habilitação e dos recursos 
interpostos? 

Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 
art. 21, XI 

 x     

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

Lei nº 8.666/93, art. 38, VI  x     

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

EDITAL 

Preâmbulo         

No preâmbulo do edital consta o seu  número de ordem em série 
anual? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, caput  x     

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

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

No preâmbulo edital consta que o tipo de licitação escolhido é o menor 
preço? 

Lei nº 10.520, art. 4º, X e 
Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 
art. 8º, V e Lei nº 8.666/93, 
art. 40, caput 

 x     

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 

 x     

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 nº 3.555, art. 11, II  x     

Objeto 

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

O objeto é um bem ou serviço comum? Lei nº 10.520/02, art. 1º e 
Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 
art. 1º 

 x     

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 

 x     

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  x     

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 

 x     

Não foi exigida a aquisição do edital pelos licitantes como condição 
para participação no certame? 

Lei nº 10.520, art. 5º, II  x     

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 10.520, art. 5º, III  X     

Habilitação Jurídica (se desconsiderado o Sicaf)         

Foi solicitado o registro comercial, no caso de empresa individual? Lei nº 8.666/93, art. 28, II  x     
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DESCRIÇÃO DISPOSITIVO LEGAL S N NA 

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  x     

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  x     

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  x     

Regularidade Fiscal (se desconsiderado o Sicaf)         

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  x     

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  x     

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  x     

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

Lei nº 8.666/93, art. 29, IV   x     

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 

 x     

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; 

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

 x     
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DESCRIÇÃO DISPOSITIVO LEGAL S N NA 

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.  

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  x     

Julgamento 

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

Lei nº 8.666/93, art. 40, VII  x     

Condições de Pagamento 

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

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” 

x      

Disposições Gerais 

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

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

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, § 2º, 
III 

 x     

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  x     

 

 

 

Igarapé Mirí,08 de Março de 2019 

 

 

 

 

Cleyse M Rodrigues 

Controle Interno 
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