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CONCORRÊNCIA / TOMADA DE PREÇOS / CONVITE 

Auditoria: _______________ – Exercício de ________ 

Data: ____/____/_______ 

Número da licitação: ________________________ 

Data de abertura da sessão: ____/____/_____ 

Processo nº: ______________________________ 

Mês de referência: ___________________ 

Modalidade de Licitação:  

(   ) Concorrência  

(   ) Tomada de Preços  

(   ) Convite 

Objeto: ___________________________________________________________________________ 

Empresa: _________________________________________________________________________ 

Situação: (   ) Homologado   (   ) Fracassado    (   ) Deserto   (   ) Revogado   (   ) Anulado 

  

1 Objeto devidamente especificado pelo requisitante? 
Caso se trate de serviço de obras, observar o atendimento da Resolução 114 do CNJ – Anexo 
8.10 
Sim(   ) Não(   ) 
 

2 Existe Justificativa da necessidade? 
Sim(   ) Não(   ) 
 

3 Existe previsão do valor da despesa? (orçamento) Há mapa estimativo, caderno de estudo no 
Cadterc ou projeto executivo para prever o valor da despesa? 
Sim(   ) Não(   ) 
 

4 Existe pedido de reserva orçamentária? 
Sim(   ) Não(   ) 
 

5 A dotação orçamentária é suficiente para atender o total da despesa? 
Sim(   ) Não(   ) 
 

6 A modalidade de licitação é adequada de acordo com os parâmetros do art. 23 da lei 8.666/93? 
Sim(   ) Não(   ) 
 

7 Minuta de Edital – exigências para habilitação – responsabilidade – sanções – são compatíveis 
com a legislação (art. 40 da Lei 8.666/93)? 
Sim(   ) Não(   ) 
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8 Tem parecer do Assistente Jurídico? (art. 38, parágrafo único da lei 8.666/93) 
Sim(   ) Não(   ) 
 

9 Edital – esta em conformidade com o parecer do Assistente Jurídico? 
Sim(   ) Não(   ) 
 

10 Houve publicação em jornal e Internet? Os prazos da publicação até a abertura das propostas 
foram cumpridos? (art. 21 da Lei 8.666/93). 
Concorrência – 45 dias (tec ou tec+preço) / 30 dias (preço) 
Tomada de preços – 30 dias (tec ou tec+preço) / 15 dias (preço) 
Convite – 5 dias úteis (publicação no DJME não é obrigatória) 
Sim(   ) Não(   ) 
 

11 Há comissão permanente de licitação designada em portaria devidamente publicada, 
observada a sua renovação anual?(art. 38, III e art. 51 da Lei 8.666/93)? 
Sim(   ) Não(   ) 
 

12 Na hipótese de convite, foram convidadas no mínimo 3 empresas do ramo? Houve 
manifestação de interessados em até 24 horas antes da apresentação de propostas?  (art. 22, 
§3º da Lei 8.666/93) 
Sim(   ) Não(   )  Não se aplica (    ) 
 

13 Em caso positivo, houve a participação de pelo menos 3 empresas convidadas? 
Sim(   ) Não(   )  Não se aplica (    ) 
 

14 Em caso de não participação, essa circunstância foi justificada no processo de convite? (art. 22, 
§7º da Lei 8.666/93) 
Sim(   ) Não(   )  Não se aplica (    ) 
 

15 No caso da TP os licitantes estão previamente cadastrados? Se não estiverem cadastrados, eles 
atendem as exigências do cadastramento até 3 dias antes da entrega de propostas? (art. 22, 
§2º da Lei 8.666/93) 
Sim(   ) Não(   )  Não se aplica (    ) 
 

16 Ata – Há registro dos licitantes credenciados – ordem de classificação – habilitação? (Art. 43, 
§1º da Lei 8.666/93) 
Sim(   ) Não(   ) 
 

17 Quantidade de licitantes:  
 

18 Necessidade de diligências (Art. 43, §3º da Lei 8.666/93)? 
Sim(   ) Não(   ) 
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19 Houve participação de microempresa ou empresa de pequeno porte? Foi dado o direito de 
preferência conforme o art. 44, §2º Lei Complementar 123/06? 
Sim(   ) Não(   ) 
 

20 Os valores unitário(s) e total(is) estão corretos? 
Sim(   ) Não(   ) 
 

21 O preço é igual ou menor que o de referência? 
Sim(   ) Não(   ) 
 

22 Foram apresentados os documentos de habilitação? 
� Certificado de Registro Cadastral – CAUFESP (não é exigido no caso de empresa convidada – 

Convite) 
� (JURÍDICA)Registro empresarial na Junta comercial (empresário individual), ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social. 
� (FISCAL) Prova de inscrição no CNPJ 
� (FISCAL) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal 
� (FISCAL) Certidão Conjunta Negativa de Débitos da União ou positiva com efeitos negativos 
� (FISCAL) Certidão de Regularidade de ICMS ou Certidão Negativa de Débitos Tributários (PGE) 
� (FISCAL) Certificado de regularidade do FGTS 
� (FISCAL) Certidão negativa de débitos previdenciários – INSS 
� (FISCAL) Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT 
� Certidão negativa de falência e concordata 
� Atestado(s) de capacidade técnica 
� (obra) Certidão de registro de pessoa jurídica no CREA 

� Certificado de visita técnica (quando exigido) 
� Declarações 

 
Obs: o Registro Cadastral - CAUFESP desobriga a apresentação da documentação fiscal e 
jurídica – art. 32, §2º da lei 8.666/93. 
 

23 Houve interposição de recurso? 
Sim(   ) Não(   ) 
 

24 Em função do recurso, foi alterado o parecer da Comissão de Licitação? 
Sim(   ) Não(   )  Não se aplica (    ) 
 

25 Houve revogação do certame em função do recurso? No caso afirmativo, qual o nº da nova 
licitação? 
Sim(   ) Não(   )  Não se aplica (    )   Nova licitação : _________________ 
 

26 Foram apresentadas amostras (quando for o caso)? 
Sim(   ) Não(   )  Não se aplica (    ) 
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27 Existe manifestação final do presidente da Comissão de Licitação? 
Sim(   ) Não(   ) 
 

28 Todos os documentos foram devidamente assinados? 
Sim(   ) Não(   ) 
 

30 Em caso de licitação fracassada, deserta, revogada ou anulada, qual o nº da nova licitação? 
 
Não se aplica (    ) 

 Observações: 
 
 
 

 


