CHECKLIST
CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
(Versão Janeiro de 2020)
1. Edital aprovado pela Procuradoria Consultiva (
______ fls. ____

) fls. ____ Parecer CT/CV nº

1.1. Em caso de aprovação com ressalvas, demonstração do cumprimento das
condicionantes referentes ao edital (
) fls. _____;
2. Check list relativo ao Edital (

) fls. _____;

3. Aviso de publicação do Edital:
3.1. Diário Oficial do Estado (

) fls._____;

3.2. Diário Oficial da União, caso haja recursos federais (
3.4. Jornal de grande circulação (

) fls. ____;

) fls._____;

4. Houve impugnação ao Edital ou pedidos de esclarecimentos? ( ) fls.____
Fundamento:____________________________________________________________
______;
4.1. Resposta à(s) impugnação(ões)/pedidos de esclarecimentos (

) fls. ______;

4.2. Em decorrência da impugnação, houve alteração nos termos do Edital (e seus
anexos)? (
);
4.2.1. Tais alterações repercutem na formulação das propostas? (
) Em caso
positivo, foi providenciada nova publicação do Edital? (
) fls. ____;
5. Documentos de habilitação das licitantes (

) fls. ____;

6. Ata de julgamento da habilitação, subscrita pelos membros da Comissão de Licitação
(
) fls. ___;
6.1.
Houve
empresas
inabilitadas?
(
)
Quais?___________________________________________________________;
Fundamentos:______________________________________________________;
6.2. Publicação do Aviso do julgamento da habilitação no DOE: ( ) fls. ___;
Obs: Se todas as empresas estiverem presentes e se declararem intimadas do
julgamento da habilitação, renunciando ao direito de recorrer, a referida
publicação pode ser dispensada, e assim prosseguir-se à abertura dos envelopes
com as propostas de preços.

6.3. Houve recursos administrativos, com fundamento na habilitação/inabilitação?
( ) fls. ____
Empresa recorrente: _________________________________________________;
Fundamentos:______________________________________________________;
Decisão do recurso: (

) fls. ___;

7. Proposta de preços e, no caso de licitação por técnica e preço, Proposta Técnica
apresentadas pelas licitantes ( ) fls. ____;
7.1. Em relação à proposta de preços da licitante vencedora:
7.1.1. Detalhamento do BDI: (

) fls. ____;

7.1.2. Cronograma físico-financeiro adequado aos valores da proposta: (
fls. ___;

)

8. Ata de julgamento das propostas, subscrita pelos membros da Comissão de Licitação:
(
) fls. ____;
8.1.
Houve
empresas
desclassificadas?
(
)
Quais?____________________________________________________________
__________________;
Fundamentos:______________________________________________________;
9 Publicação do resultado provisório da licitação no DOE: ( ) fls. ___;
Obs: Se todas as empresas estiverem presentes e se declararem intimadas do
julgamento das propostas, renunciando ao direito de recorrer, a referida publicação
pode ser dispensada.
10. Houve recursos administrativos, com fundamento na classificação/desclassificação?
Empresa recorrente: _________________________________________________;
Fundamento:_______________________________________________________;
Decisão do recurso: (

) fls. ___;

11. Publicação do ato de homologação e adjudicação no DOE: (

) fls. _____;

12. Nota de empenho em valor suficiente para cobrir as despesas do exercício (
____ e inclusão no PPA, se ultrapassar o exercício financeiro ( ) fls.___;

) fls.

Obs.: Se o instrumento vier sob a forma de minuta, isto é, não assinado pelas partes, é
possível juntar apenas a declaração de disponibilidade orçamentária, sendo
consignado, porém, que a assinatura do contrato – e consequentemente o início da
execução – dependem do cumprimento das providências acima.
13. Renovação, por ocasião da assinatura do contrato, dos documentos de regularidade
fiscal e trabalhista da empresa vencedora do certame:
a) Fazenda Federal e INSS: fls. _____ - válida até ________;

b) Fazenda Estadual: fls. ____ - válida até _________;
c) Fazenda Municipal: fls. ____ - válida até _________;
d) FGTS: fls. ____ - válida até _________;
e) CNDT: fls. ____ - válida até ___________.
14. Contrato chancelado pelo setor jurídico do órgão ou entidade: (

) fls. ____ ;

15. Se for prevista garantia de execução contratual e esta já for exigível, juntada do
comprovante de sua prestação: (
) fls. _____;
16. Se o contrato estiver em assinado e em execução:
16.1. Publicação do extrato na imprensa oficial (

) fls. ____;

16.2. Juntada da licença ambiental de instalação (

) fls. ____;

16.3. Juntada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao
contrato ( ) fls. ____.

