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CONTROLADORIA- GERAL DA UNIÃO                          
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE  

CGU-REGIONAL/MT  

LICITAÇÃO 

Rev. 01  

20/05/2013 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO 

CHECK - LIST – ANÁLISE DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 

Objetivo:  Garantir que os trabalhos de avaliação de análise de licitação sejam executados de forma objetiva, 
eficiente e padronizados. 

 

Resposta desejada = Não em todos os quesitos. 

Procedimentos Base Legal 8.666/93 
/Jurisprudência do TCU 

S N N/A 

 

1. Preâmbulo do Edital 

1. O objeto licitado está definido de forma imprecisa e 
insuficiente? 

Acórdãos: 1.041/2010-
TCU-Plenário, 168/2009-
TCU-Plenário, 926/2009-
TCU-2a Câmara e 
157/2008-TCU-Plenário 

   

2. Houve fracionamento de despesa com fuga da 
modalidade licitatória adequada ou para dispensar a 
licitação?  

 

Acórdãos Plenários n.ºs 
128/1999, 55/2000, 
203/2002, 167/2002 e 
420/2003. 

   

3. Nos editais das licitações para a contratação de obras, 
serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, 
houve falta de parcelamento do objeto em itens, lotes ou 
etapas, assim como deixou de adjudicar por item  e 
adjudicou o objeto pelo menor preço global? 

Súmula 247 do TCU, Art. 
23, §1 da LGL, Acórdão nº 
280/2010 TCU-P, acórdãos 
520/2009, 1390/2009, 
693/2010, 2219/2010, todos 
do Plenário.  

   

4. O edital proíbe apresentação de documentos (recursos 
e impugnações) pela via postal, fac-símile (fax) ou 
telegrama (ou mesmo por e-mail)? 

Ac TCU 539/2007–P 

 

   

5. Nas compras, houve indicação de marca sem 
motivação? 

Acórdãos n.º 723/2005-P, 
740/2004-P, 1705/2003-P, 
1292/2003-P e Súmula 
270/2012 do TCU. 
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6. Exige-se indevidamente que comprovante de compra 
do edital faça parte dos documentos de habilitação? 

TCU Ac 1208/2004-P e 
Decisão 1344/2002-P 

   

7. A previsão orçamentária para a execução da obra é 
inadequada? 

Art. 167, § 1 da CF, III, § 2, 
art. 7º da LGL, Acórdão 
1505/2009 Plenário e art. 16 
da LRF.  

   

8. Houve especificações das compras a tal ponto de 
direcionar a contratação para determinado 
fornecedor/marca? 

LGL, Art. 15, § 7 inciso I e 
Acórdão nº 740/2004 TCU-
P.  

   

9. Nas licitações realizadas no âmbito da União, para 
aquisição de bens e serviços comuns, foi utilizada a outra 
modalidade diferente do pregão eletrônico? 

Acórdãos 1.455/2011-TCU-
Plenário, 1.631/2011-TCU-
Plenário, 137/2010-TCU-1a 
Câmara, 1.597/2010-TCU-
Plenário. 
 

   

10. Nos casos de obras, diante da comprovação da 
inviabilidade técnica e/ou econômica da realização de 
licitação independente daquela da obra para a aquisição 
de equipamentos/materiais, foi atribuído BDI igual a 
esses itens? 

Súmula 253 do TCU.     

2. Condições de Participação 

1. No edital de licitação, houve vedação a participação 
de consórcios sem a devida motivação? 

Art. 33 da LGL, Acórdão 
n.º 1.636/2007-Plenário, 
Acórdão n.º 1316/2010-1ª. 
 

   

2. Houve proibição de participação de empresa em litígio 
judicial com a Entidade? 

Acórdão n.º 2.434/2011-
Plenário. 

   

3. Foi exigida inscrição prévia no Sistema de 
Cadastramento - SICAF como único meio de 
habilitação? 

Ac TCU 989/2006-1C e 
Súmula nº 274/2012 do 
TCU. 

   

4. Para obter o edital, foi exigido valor incompatível com 
o custo de reprodução gráfica? O acesso ao edital foi 
garantido de forma inadequada?   

Art. 32, § 5 da LGL, 
Acórdãos nº. 2.297/2005, 
2.036/2008, 2.099/2009, 
todos do Plenário e Acórdão 
nº 1.117/2012-1ª Câmara. 

 

   

5. O ato convocatório estabelece cláusulas 
desnecessárias ou inadequadas, que restrinjam o caráter 
competitivo do certame? 

Acórdãos 1.028/2011-TCU-
Plenário, 2.796/2011-TCU-
2a Câmara. 
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6. O autor do projeto básico ou executivo (pessoa física 
ou jurídica) participou, ainda que indiretamente, de 
licitações ou contratações remanescentes da obra ou 
serviço para a qual apresentou projeto de sua 
responsabilidade? 

Acórdãos 486/2011-TCU-1a 
Câmara, 2.395/2011-TCU-
1a Câmara, 3.031/2009-
TCU-Plenário, 597/2008-
TCU-Plenário. 

   

7. Foi exigido número mínimo e máximo de empresas 
consorciadas? 

Acórdãos 1.369/2003-TCU 
e 1.240/2008-TCU e 
718/2011-TCU, todos do 
Plenário. 

   

3. Habilitação Jurídica 

1. Foi exigida indevidamente a apresentação de alvará de 
funcionamento? 

Acórdãos 2.194/2007-TCU 
e 855/2009-TCU, ambos do 
Plenário. 

   

4. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

1. Exigiu-se de forma inadequada certidão de “quitação” 
em vez de “regularidade” fiscal? 

Acórdão 1265/2010 - 
Plenário e Acórdão 
2081/2007 - Plenário. 

   

5. Qualificação Técnica 

1. A qualificação técnica exige profissional do quadro 
permanente, restringindo a forma de comprovar esse 
vínculo (somente carteira de trabalho, por exemplo), sem 
permitir que se comprove por meio de contrato de 
trabalho regido pela legislação civil comum? 

LGL Art. 30,§ 6º, Acórdãos 
2.656/2007, 800/2008, 
2.882/2008, 103/2009, 
1.710/2009, 1.557/2009, 
todos do Plenário. 

   

2. Há exigências de quantidade de serviços a executar 
para comprovar capacidade técnico-profissional? 

LGL Art. 30,§1, I, Acórdãos 
2.081/2007, 608/2008, 
1.312/2008, 2.585/2010,  
todos do Plenário. 

   

3. Exige-se algum certificado de qualidade que não é 
obrigatório por lei? (Exemplos: ISO, PBQP-H, ABIC, 
etc). 

LGL Art 30, II c/c §1  e Ac 
TCU 608/2008-P 

   

4. Para comprovar qualificação técnica, exige-se número 
mínimo, máximo ou fixo de atestados? 

LGL Art. 30, II, Acórdãos 
244/2003, 584/2004-, 
170/2007, 1.636/2007-, 
1.780/2009, todos do 
Plenário. 

   

5. O edital exigiu comprovação de capacidade técnico-
operacional de quantitativo mínimo de serviços 
prestados superiores a 50% do quantitativo a executar? 

Acórdãos n.os 1.284/2003, 
2.088/2004, 2.656/2007 e 
2.215/2008 todos do 
Plenário. 
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6. Houve exigência de que a visita técnica fosse 
realizada somente pelos responsáveis técnicos da 
licitante? 

Ac TCU 1.599/2010-P 

 

   

7. Em obras, há exigência indevida de visto junto ao 
CREA do local de execução da obra? 

Art. 58 da Lei nº 5194/66, 
Acórdão nº 1328/2010 TCU 
– Plenário e Acórdão nº 
1.117/2012-1ª Câmara. 

   

8. Foi exigida qualificação técnica em relação a parcelas 
pouco relevantes do objeto licitado? 

LGL Art. 30, §1, I e Ac 
1328/2010-P e Acórdão n.º 
374/2009 - Segunda 
Câmara. 

   

9. O edital exigiu indevidamente o registro das empresas 
no Conselho Regional de Administração - CRA? 

Acórdão nº 1.449/2003 e 
Acórdão 2283/2011, todos 
do Plenário. 

   

10. Houve exigência indevida de carta de solidariedade, 
credenciamento do fabricante, ou comprovante de 
revenda do equipamento/produto? 

Ac TCU 2.294/2007–1C e 
Ac TCU 1.350/2010-1C. 

 

   

11.Foi exigida comprovação de propriedade, 
disponibilidade ou localização prévia de equipamentos 
ou outros elementos antes da licitação? 

LGL Art. 30, § 6º Ac TCU 
2656/2007-P, 608/2008-P, 
381/2009-P, 1265/2009-P 

   

12. Para licitações na área da saúde, foi exigido 
indevidamente apresentação de Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação e Controle e/ou Certificado de 
Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de 
Medicamentos? 

Acórdão 392/2011-Plenário 

 

   

13. Nas licitações de obras, foi exigido termo de 
compromisso de fornecimento de asfalto, firmado pela 
licitante com a usina fornecedora? 

Acórdão nº 1.339/2010 – 
Plenário  
 

   

14. Exige-se de forma inadequada declaração de 
idoneidade financeira? 

Acórdãos no 2056/2008 e 
2179/2011, ambos do 
plenário. 

   

15. Nas licitações de passagens aéreas, consta exigência 
de comprovação de filiação à ABAV  - Associação 
Brasileira de Agências de Viagens e à IATA - 
International Air Transport Association? 

 

Acórdão TCU nº 1677/2006 
– Plenário 

   



Elaborado por Kleberson Souza 

 

Procedimentos Base Legal 8.666/93 
/Jurisprudência 

S N N/A 

16. Foi exigido, na fase de habilitação ou de 
classificação, amostras a todos os licitantes, quando o 
correto deveria ser apenas do licitante provisoriamente 
classificado em primeiro lugar? 

Acórdão TCU nº 2749/2009 
e 1113/2008, ambos do 
Plenário.  

   

17. Foi exigido comprovação de qualificação técnica de 
parcelas do objeto da licitação que poderão ser objetos de 
subcontratação? 

LGL, art. 3°, §1°, I, da Lei 
8.666/93. 
 

   

6. Qualificação Econômico-Financeira 

1. A qualificação econômico-financeira exige 
cumulativamente garantias e capital social ou 
patrimônio líquido mínimo? 

LGL Art. 31, § 2º, acórdãos 
108/2006, 2.338/2006, 
2.553/2007, 2.640/2007, 
1.229/2008, 2.712/2008, 
2.815/2009 e 3.043/2009, 
todos do Plenário. 

   

2. Foi exigido capital social mínimo ou patrimônio 
líquido integralizado? 

Acórdãos nos 1871/2005; 
170/2007 e 113/2009, todos 
do Plenário. 

   

3. A garantia de proposta (1%) e/ou capital social mínimo 
(10%) superaram os percentuais máximos fixados na 
lei? 

LGL Art. 31,§3º 
 

   

4. O Edital faz exigência indevida de certidão negativa 
de Corregedoria de Justiça? 

LGL Art. 31, II e Ac TCU 
768/2007–P 

 

 

   

5. Os índices contábeis são incomuns (por exemplo, 
exigência de índice de grau de endividamento) e estão 
acima de valores usuais (por exemplo, acima de 1,5)? 
Caso contrário, a Unidade deixou de apresentar 
justificativa razoável? 

Ac TCU 4.606/2010–2C, 
Ac TCU 434/2010-2C e 
LGL Art. 31, § 5º 

   

6. O edital exigiu indevidamente a apresentação de 
certidão negativa de protesto? 

Acórdãos n.º 5.391/2008 - 
2ª Câmara, 1391/2009 – 
Plenário e o Acórdão n.º 
534/2011-Plenário. 
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7. Critérios para julgamento 

1. Nos processos realizados na modalidade convite, 
houve instrução com menos de três propostas válidas? 

 

Súmula nº 248 do TCU 

 

   

2. Nos processos realizados na modalidade convite, 
foram convidadas licitantes cujo ramo de atividade 
econômica seja incompatível com o objeto de licitação? 

Acórdãos 1.313/2011-TCU-
Plenário, 349/2010-TCU-
Plenário. 
 
 
 
 

   

3. O edital deixou de fixar critério de aceitabilidade de 
preços unitário e global? 

Acórdão 818/2007, 
1.746/2009, 168/2009 e 
1.755/2004-Plenário, entre 
outros e Súmula nº 
259/2010 TCU.  

   

4. . A Administração descumpriu regras estabelecidas no 
ato convocatório, ao qual se encontrava estritamente 
vinculada? 

Acórdãos 966/2011-TCU-1a 
Câmara, 1.308/2010-TCU-
Plenário, 2.588/2010-TCU-
Plenário. 

   

8. Condições de pagamento 

1. O edital prevê retenção de pagamento em razão de 
ausência de regularidade da contratada? 

Parecer nº 2016/2009 da 
PGFN, IN 02/2008 do 
MPOG, RMS nº 24953/CE 
do STJ e Acórdão nº 
964/2012-Plenário. 

   

2. Consta cláusula no edital de licitação prevendo a 
realização de pagamento antecipado sem observância 
dos pressupostos fixados pelo TCU?  

Acórdão nº 1341/2010 TCU 
– P e ON nº 37/2011 da 
AGU 

   

10. Garantia – Minuta do Contrato 

1. Foi exigido apresentação de garantia de contrato 
após a efetiva celebração do contrato, sendo o correto até 
o momento da assinatura? 

Acórdão nº 401/2008-P, 
Decisão nº 518/2000-P e 
Acórdão nº 1.883/2011, 1ª 
Câmara. 

   

11. Publicidade da Licitação 

1. O aviso da licitação foi publicado de forma 
inadequada, com publicidade insuficiente e reduzindo o 
prazo útil mínimo da modalidade? 

LGL Art. 21, TCU Decisão 
233/1996–1C e TCESP. 
Processo 6.736/026. 
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2. Nas concorrências e tomadas de preço, a Entidade 
deixou de publicar o aviso do edital em jornal diário de 
grande circulação? 

Acórdãos nº 1.946/2009 - 2ª 
Câmara e 1.117/2012-1ª 
Câmara 

   

   Atualizado em 20.05.2013 

 


