CHECKLIST
CONTRATAÇÃO PELO ART. 90, §7º, DA LEI Nº 14.133/2021
(Contratação de Remanescente de Obra, Serviço ou Fornecimento)
(Versão Junho de 2021)
1. Justificativa para a contratação do remanescente de obra ou serviço, mediante a exposição da
situação ensejadora, com os seguintes elementos informativos e documentos anexos:
1.1. Termo de Rescisão Unilateral ou Distrato do contrato originário ( ) fls.___;
1.2. Justificativa Técnica elaborada por servidor/autoridade competente, devidamente
chancelada pela autoridade superior, acerca das razões de fato e de direito que motivaram a
rescisão do Contrato originário ( ) fls ___;
1.3. Se forem identificadas eventuais falhas cometidas por servidor/agente público, indicar as
providências adotadas no sentido de deflagrar procedimento administrativo visando apurar os
fatos e imputar eventuais responsabilidades ( ) fls. ___;
1.4. Se houver culpa do contratado, indicar as providências adotadas no sentido de deflagrar
procedimento de aplicação de penalidade contratual ( ) fls. ___;
2. Quando se tratar de remanescente de obra ou serviço de engenharia, relatório circunstanciado
elaborado pelo setor técnico competente e/ou pelo fiscal do contrato original, chancelado pela
autoridade competente, a respeito do estágio atual da obra em face do cronograma físico-financeiro
original, especificando quais etapas da obra foram cumpridas pelo contratado original e quais foram
as medições realizadas e pagamentos efetuados ( ) fls. ____;
3. Cópia integral do edital de licitação e de todo o certame que deu origem ao contrato rescindido (
) fls. _____;
4. Cópia do contrato originário ( ) fls. _____;
5. Cópia do parecer jurídico emitido pela PGE-PE ou da nota técnica emitida pela assessoria técnica
de apoio à PGE, conforme o caso, sobre a regularidade do instrumento originário e do certame
antecedente ( ) fls. _____;
7. Convocação, preferencialmente eletrônica, das licitantes remanescentes para a fase de negociação
dos preços, observadas as etapas estabelecidas nos §§ 2º e 4º do art. 90, da Lei 14.133/2021 ( )
fls.___;
6. Planilha orçamentária dos itens remanescentes elaborada pelo setor competente, devidamente
assinada, acompanhada de Nota Técnica, com as seguintes informações essenciais: ( ) fls. _____;

6.1. se os quantitativos constantes da planilha orçamentária dos itens remanescentes
correspondem àqueles apresentados pelo contratado originário, apenas com a dedução dos
serviços já executados ( ) fls.___;
6.2. se os preços – unitários e global – são os mesmos propostos pela licitante vencedora da
licitação ou, na hipótese de não aceitação, se houve negociação com as licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatória, para a obtenção do melhor preço, observado
o valor estimado atualizado ou, frustrada a negociação de obtenção de melhor condição, a
adjudicação ocorreu na condição ofertada pela licitante classificada em segundo lugar (ou em
classificação subsequente) (art. 90, §§2º e 4º, da Lei 14.133/21) ( ) fls.___;
6.3. se haverá necessidade de corrigir, emendar ou substituir parcelas executadas
irregularmente pelo contratado anterior ( ) fls.___;
6.4. se foi aplicado índice de atualização, de acordo com o previsto no contrato original ( )
fls.___;
6.5. declaração de que é economicamente mais vantajoso ao ente público a contratação da
licitante classificada em segundo lugar (ou em classificação subsequente) em detrimento da
feitura de um novo processo licitatório. (a avaliação deve estar acompanhada de documentos
comprobatórios da vantajosidade do preço contratual, mediante pesquisa de preços,
conforme art. 23 da Lei 14.133/2021) ( ) fls.___;
7. Proposta apresentada pela licitante classificada em segundo lugar (ou em classificação
subsequente) no certame, adequadas à execução dos itens remanescentes, com o detalhamento
completo dos itens e preços ( ) fls. ___;
8. Atesto do setor competente de que a proposta técnica, se houver, está adequada ao previsto no
Edital da licitação originária ( ) fls. ____;
9. Cópia do Estatuto/Contrato social atualizado da empresa que se pretende contratar para o
remanescente e de todos os demais documentos de habilitação atualizados ( ) fls. ____;
10. Atesto do setor competente de que a proponente classificada em segundo lugar (ou em
classificação subsequente) permanece com as condições de habilitação válidas e tem competência
técnica para prestar os serviços ou fornecer os produtos indicados, acompanhado dos respectivos
documentos comprobatórios ( ) fls. _____;
11. Quando se tratar de obra, serviço ou fornecimento não contínuos, cronograma de físicofinanceiro de execução das etapas/entregas remanescentes ( ) fls. ____;
12. Quando se tratar de contratação de remanescente de serviço ou fornecimento de natureza
contínua, previsão de vigência contratual limitada ao prazo máximo previsto no edital, computado o
tempo já transcorrido durante a execução do contrato anterior ( ) Cláusula nº ___;
13. Adjudicação pela autoridade superior (art. 90, §4º, II, da Lei 14.133/21) ( ) fls. ____;
14. Nota de empenho em valor suficiente para cobrir as despesas do exercício ou, caso o contrato
ultrapasse o exercício financeiro, previsão de que o empenho residual será indicado por meio de
termo de apostilamento no início do exercício seguinte ( ) fls. _____;

Obs.: Se o instrumento vier sob a forma de minuta, a nota de empenho poderá ser substituída por
Declaração de Disponibilidade Orçamentária (DDO), prevista no §1º do art. 29 do Decreto
Estadual nº 44.279/17 ( ) fls. ____ (Obs.: a DDO só pode ser emitida caso as despesas estejam
compatíveis com o teto de controle da despesa da UG demandante, tendo por base o saldo
disponível, ou seja, devem ser abatidos os valores declarados em licitações/ajustes anteriores),
consignando, porém, que a assinatura do contrato – e consequentemente o início da execução –
dependem do cumprimento das providências acima.
15. Minuta do contrato ou instrumento equivalente (

) fls. ____;

16. Quando se tratar de remanescente de obra ou serviço de engenharia, cronograma físicofinanceiro/execução, com o atesto do servidor que o aprovou: ( ) fls. ___;
17. Publicação do extrato do contrato no sítio eletrônico oficial, se já estiver assinado ( ) fls. ____.
18. Se for prevista garantia de execução contratual e esta já for exigível nos termos do contrato,
juntada do comprovante de sua prestação: fls. _____;
19. Nota Técnica elaborada pela Assessoria Técnica de Apoio à PGE que analise a conformidade da
instrução processual e aprove a minuta contratual ( ) fls. ____.

