1. Processo nº:
2. Assunto:
4. Órgão:
5. Contratado/Fornecedor:
6. Nº do Contrato:
7. Período de Vigência:
8. Valor:

Check-List para processos de Dispensa de Licitação
(Art. 24 da Lei 8.666/93)
N.°

PROCEDIMENTO

BASE LEGAL

01

O processo foi devidamente autuado e

Art 38, caput, Lei

protocolado, com a numeração das

n° 8.666/93 e

páginas, contendo carimbo do órgão e

alterações

SIM

NÃO

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

visto do responsável?
02

Consta termo de referência ou projeto

Art. 7º, 14º, 15º §

básico, descrevendo as características

7º da Lei n.º

do produto, forma de fornecimento,

8.666/93

valor estimando, objetivo e justificativa
da contratação?
03

Pesquisa de preço (no mínimo três),

Art 7º, § 2º, II c/c

devidamente identificadas, com o nome

inc. V, art.15, Lei

e CNPJ das empresas, assinadas,

n° 8.666/93 e

indicando a fonte e/ou metodologia

alterações

utilizada?
04

Consta

Requisição

compras/serviços,
Ordenador

de

de

assinados
despesa

e

pelo
demais

autoridades competentes?
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05

Os recursos orçamentários previstos na

Art 7º, § 2º c/c art

requisição de compras/serviços estão

14, Lei n° 8.666/93

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

identificados pelos códigos dos créditos
próprios da classificação e da categoria
de programação?
06

Existe documentação probatória que
caracterize a ocorrência de situação
emergencial

que

reclama

solução

imediata, tal que a realização de
licitação causaria potencial prejuízo
relevante e irreparável ao órgão ou
entidade, ou comprometa a segurança
de pessoas, obras, serviços ou bens, ou,
ainda, provocaria a paralisação ou
prejudicaria a regularidade de suas
atividades específicas, nos casos de
dispensa fundamentada pelo inciso IV?
07

Consta a razão para a escolha do

Art. 26, II e III Lei

fornecedor, comprovação de que o

n.º 8.666/93

preço está compatível com o do
mercado, quando for o caso?
08

Consta justificativa para a dispensa da
licitação?

09

Art. 26, Lei n.º
8.666/93.

Consta a minuta do termo de contrato,

Art 38, inc. X, Lei

nos casos em que resulte obrigações

n° 8.666/93

futuras?
10

Consta Parecer Prévio da Procuradoria

Art. 38, Inc. VI,

Geral,

parágrafo único,

fundamentando

excepcionais

para

a

os

motivos

dispensa

da

Lei n° 8.666/93

licitação?
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11

Quanto à dispensa de licitação por
emergência fundamentada no inciso IV
o

contrato, na hipótese de sua

obrigatoriedade,

devidamente

preenchido nos termos da Lei nº
8.666/93, Art. 38, Parágrafo único e Art.
62, do mesmo Regulamento, visada pela
Assessoria Jurídica do órgão, poderá ter
o

prazo

máximo

de

180

dias

consecutivos e ininterruptos, não sendo
permitida sua prorrogação, mesmo que
o contrato tenha sido firmado por 90
dias não poderá ser prorrogado por mais
90 dias.
12

Consta

documentação

relativa

à

habilitação jurídica, quando for o caso?

Art 28, Lei n°
8.666/93 e

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

alterações
13

Consta

documentação

relativa

à

regularidade fiscal e trabalhista?

Art 29, Lei n°
8.666/93 e
alterações

14

Consta

documentação

relativa

à

qualificação técnica, quando for o caso?

Art 30, Lei n°
8.666/93 e
alterações

15

Consta

documentação

qualificação

relativa

à

econômico-financeira,

quando for o caso?
16

17

Art 31, Lei n°
8.666/93 e
alterações

Consta ato de dispensa de licitação,

Art 26, Lei n°

expedido pela autoridade competente?

8.666/93

Consta publicação do ato de dispensa na

Art. 26, Lei n°

imprensa oficial, nos casos de dispensa

8.666/93

fundamentada nos incisos III à XXXIII?
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18

Consta uma via do termo de contrato Art. 61 e 62, Lei n.º
aprovado e firmado entre as partes, com

8.666/93

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

a publicação do extrato?
19

Foi indicado o servidor responsável

Art. 67, c/c art. 73,

pelo acompanhamento e fiscalização da

inc. I, alínea “b”,

execução do objeto contratado, quando

Lei n° 8.666/93

for o caso?
20

Consta o ato de designação da comissão Art. 15, § 8º, Lei n°
para recebimento do material/serviço

8.666/93.

(quando for o caso)?
21

Foi obedecida a ordem cronológica dos

Instrução

documentos, a quantidade máxima de

Normativa nº 005

200 folhas por volume e a emissão dos

de 23 de julho de

termos de abertura e encerramentos de

2013.

volumes, quando for o caso?
OBSERVAÇÕES:__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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