
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

SETOR DE LICITAÇÕES - SELIC

CHECK-LIST PARA LICITAÇÃO (RESUMIDO)
Adaptado por Liege Machado         Fonte: www.licitaweb.com

Setor solicitante:  SEAMO

PROAD nº 764/2019                                                        Modalidade de licitação:Pregão Eletrônico

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e 
gerenciamento informatizado e Controle de Frota de veículos e outros equipamentos (geradores, 
empilhadeira elétrica, roçadeira e cortador de grama), mediante rede credenciada, visando à manutenção 
preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, originais ou genuínos, serviços de
borracharia, transporte por guincho quando não coberto pelo seguro da frota e higienização de veículos, 
para atender às necessidades do órgão.

FASE INTERNA – ELABORAÇÃO DE MINUTA DE EDITAL

DESCRIÇÃO DISPOSITIVO LEGAL S N C Doc

O Termo de Referência/Projeto Básico e todos os anexos que
acompanham estão disponíveis no “google drive” x Proad

APROVAÇÃO DO TR/PB E AUTORIZAÇÃO DA DESPESA (PRESIDÊNCIA/DG)

Aprovação  pela  autoridade  competente  do  Termo  de
Referência/Projeto Básico 

Decreto nº 10.024/19 , art. 14º
inc. II Ato TRT x Doc 25

Autorização  (emitida  pela  autoridade  competente)  para
realização da licitação.

Decreto nº  10.024/19,  art.13°,
inc. III x idem

DOTAÇÃO DA DESPESA (SOF)
Consta  do  processo a  indicação  do  recurso  próprio  para  a
despesa (com a indicação das respectivas rubricas) 

Decreto  nº10.024/19,  art.  8°
inc.IV e Lei nº 8.666/93, art. 5º
e 7o, § 2o, III ou art. 14, caput 

x Doc 27 a
30

MINUTA DE EDITAL (INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO)

CAPA DO EDITAL
Timbre e nome da repartição interessada; Número de ordem
em série anual do processo e da modalidade adotada
8.666/93, art. 40, caput

Lei n.º 8.666/93, art. 40,
caput x preâmbulo

Objeto do edital de forma clara e sucinta
40, caput

Lei n.º 8.666/93, art. 40, Inc I x Item 1

Data e hora da abertura das propostas e de impugnação Lei n.º 8.666/93, art. 40,
caput

x x

Referência de que será observado o horário de Brasília x x

PREÂMBULO DO EDITAL
Tipo  de  licitação  escolhido  (menor  preço,  maior  oferta,
técnica  e  preço  e  melhor  técnica)  –  MENOR  TAXA  DE
ADMINISTRAÇÃO

Leis: 8.666/93, art. 40,
caput.; 10.520, art. 4.º, X e
Dec n.º 10.024/19, art. 7° 

x preâmbulo

Regime de execução escolhido (empreitada por preço unitário,
por preço global, integral ou tarefa), caso trate de serviços.
n.º 8.666/93, art. 40, caput

Lei n.º 8.666/93, art. 40,
caput x Idem

Legislação aplicada (verificar)
x preâmbulo

OBJETO 

Serão adotadas para os envios de lances o Modo de disputa
aberto

Dec n° 10.024/19, art 31°,
inc. I e art. 32°

x Item 11.1

1 de 6



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

DESCRIÇÃO DISPOSITIVO LEGAL S N C Doc

Valor estimado pela administração, conforme o caso x Item 1.6 

Informar quais os anexos que integram o edital x Item 1.7

ATENÇAÕ: Nas licitações de serviços com cessão de mão de obra, as empresas optantes
do SIMPLES não podem usar do benefício para efeito de recolhimento dos impostos e ainda,
deverá comunicar a Receita Federal

Orientação do TCU
TC 013.038/2011-7

TC-013.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES/PARTICIPAÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO CERTAME
Procedimentos inerentes à modalidade x Item 2.0

Condições para participação na licitação Lei n.º 8.666/93, art. 40, VI x Item 3.0

Condução,  credenciamento,  abertura  e  procedimentos  da
sessão pública x Item 4.0 e

6.0

Caso  a  licitação  não  seja  exclusiva  para  microempresas  e
empresas  de  pequeno  porte,  o  edital  contempla  ainda  as
hipóteses  do  chamado  empate  ficto,  de  que  trata  a  Lei
complementar no 123, de 2006

LC 123, artigo 5º do Decreto
nº 6.204, de 2007 x Item 13

Previsão de envio dos originais (proposta e documentos) e o
endereço para entrega, quando solicitado pelo pregoeiro x Item  14.8

PROPOSTA E JULGAMENTO
Forma de apresentação das propostas Lei n.º 8.666/93, art. 40, VI x Item 15

Prazo de validade da proposta x Item 15.5

Prazo de entrega do objeto e de quando começa a contagem x Tópico 03
e 06 TR

Prazo de garantia ou validade do objeto, se houver x Item  15.4

Critério para julgamento, se menor preço ou outro; se é por
item e/ou grupo

Lei n.º 8.666/93, art. 40, VII x Item 14.1

Previsão de realização de diligência pelo Pregoeiro x Item 14.11,
e 27.6

No  caso  de  contratação  de  bens  de  informática,  havendo
empate  entre  as  propostas  comerciais  ofertadas,  prever  a
observância do critério de desempate, favorecendo os bens e
serviços com tecnologia desenvolvida no País e os produzidos
de acordo com processo produtivo básico 

Lei 8.248/1991 art. 3o 

x

Postagem  no  sistema  da  proposta  escrita  após  a  fase  de
lances x Item 14.4

HABILITAÇÃO

Declarações: a) de que não está impedida de licitar; b) de
que não emprega menores nas condições vedadas pela CF;
c) de que conhece e concorda com o edital (padrão)

Lei n.º 8.666/93, art. 27, I, II,
III, IV e V x Item 16.2

Declaração  de  vistoria/Visita  técnica  e  forma  de
apresentação,  se  exigida  no  Termo  de  Referência/Projeto
Básico

x

Declaração de ciência da política LGPD e envio do política de
privacidade da empresa

Lei 13.709/2018 Item
16.2.3

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Documentos  de  habilitação  e  capacitação  técnica.  O  edital
exige o básico.

Lei n.º 8.666/93, art. 30, I, II,
III e IV; Lei 10.520/02, art. 3º,

x Item 16.5
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Inc I;-*

DESCRIÇÃO
S N C Doc

a) registro ou inscrição na entidade profissional competente
x

b)  comprovação  de  aptidão para  desempenho  de atividade
pertinente  e  compatível  em  características,  quantidades  e
prazos com o objeto da licitação, se houver; 

x Item 16.5

c)  Indicação  das  instalações  e  do  aparelhamento  e  do
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do
objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros  da  equipe  técnica  que  se  responsabilizará  pelos
trabalhos; se houver

x

d)  comprovação,  fornecida  pelo  órgão  licitante,  de  que
recebeu os documentos,  e,  quando exigido,  de  que tomou
conhecimento  de  todas  as  informações  e  das  condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
(se houver)

x

e)  prova  de  atendimento  de  requisitos  previstos  em  lei
especial, quando for o caso.

x

OBS: É proibido exigir comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em 
locais específicos, ou quaisquer outras não previstas na legislação, que inibam a participação na licitação. (Lei n.º 
8.666/93, art. 30, § 5.º) 

HABILITAÇÃO JURÍDICA
a)  Cédula  de  identidade  e  Registro  Comercial  (empresa
individual);  Atos  constitutivos  (sociedades);  Decreto  de
autorização (empresa estrangeira).

Lei n.º 8.666/93, art. 28
x Item 16.12

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
CNPJ, Tributos Federais, INSS, FGTS, CNDT (padrão) Lei n.º 8.666/93, art. 29

x Item 16.13

Regularidade  municipal  e  estadual  quando  for  serviços
contínuos

x Idem

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (SERVIÇOS CONTÍNUOS OU LICITAÇÕES DE ALTO VALOR)

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que  comprovem  a  boa  situação  financeira  da  empresa,
vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços
provisórios,  podendo  ser  atualizados  por  índices  oficiais
quando  encerrado  há  mais  de  3  meses  da  data  de
apresentação da proposta; 

Lei n.º 8.666/93, art. 31, I, II,
III, combinado com os §§ 2.º,
3.º, 4.º e 5.º do mesmo artigo

x item 16.15

b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor  da  sede  da  pessoa  jurídica,  ou  de  execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

x idem

d)  relação  dos  compromissos  assumidos  pelo  licitante  ou
absorção de disponibilidade financeira,  calculada em função
do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação

x idem

e) índices contábeis que comprovem a boa situação financeira
do licitante

Lei n.º 8.666/93, art. 31, § 5.º
x idem

Previsão de que as empresas regulares no SICAF – Sistema
Unificado de Fornecedores estão desobrigados de apresentar
a  habilitação  jurídica  e  fiscal/trabalhista  e  econômico
financeira

 

x idem

Disciplinamento da forma de apresentação de documentos de
habilitação

 x
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DESCRIÇÃO DISPOSITIVO LEGAL S N C F

OBS: 1.  Os índices contábeis e seus valores, se exigidos, são os usualmente adotados para correta avaliação de situação
financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação e devem ser justificados pelo SOF – Serviço
de Orçamento e Finanças 
          2. Art. 3º  Lei 6204/07 “Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação 
de materias, não será exigido da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do 
último exercício social”;
          3. Nas licitações para fornecimento de bens para pronta integra os documentos habilitatórios podem ser dispensados no 
todo ou em parte.

IMPUGNAÇÃO, RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Procedimentos  quanto  a  impugnação,  pedido  de
esclarecimento e recursos

Dec. 10.024/19, art. 44° 
x Item 17

Procedimentos quanto a adjudicação e homologação Dec. 10.024/19, art.45° x Item 18

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Informar qual a fonte arcará com a despesa para contratação
do objeto. 

x Item 19

CONTRATAÇÃO/ENTREGA/SUBCONTRATAÇÃO/OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Contrato contínuo com termo contratual. Pode ser prorrogado
anualmente até o limite de 60 meses. Caso seja aluguel  de
equipamentos ou programas de TI, 48 meses.

Lei 8666/93, art. 57, inc. II ou
IV, conforme o caso. x Item 20

Contrato  simplificado  representado  pela  Nota  de  Empenho
(Caso  seja  objeto  de  pronta  entrega  ou  que  não  gere
obrigações futuras) ou instrumento contratual

Lei 8666/93, art 62
x --

Prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada do
contrato ou substitutivo

Lei n.º 8.666/93, art. 40, II
x Item 20.2

Referência a rescisão contratual x Item 20.7

Regras quanto a subcontratação x Item 21

Condições para execução do contrato; entrega e recebimento
do objeto da licitação.

Lei n.º 8.666/93, art. 40, XVI
x Item 25

Obrigações  da  contratada  (deve-se  fazer  menção  ao
Termo/Projeto  ou  minuta  de  contrato)  e  conter:  local  de
entrega;  previsão de substituição/CDC; responsabilidade por
todas as despesas e de reembolso em processo trabalhista

Lei n.º 8.666/93, art. 40, II

x Item 23

A minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o
licitante vencedor – ANEXO DO EDITAL

Lei n.º 8.666/93, art. 40, § 2.º,
II

x anexo  II

OBS: 1 - O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços e nas

dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades;

          2 - A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato convocatório da licitação.

    3  - É  dispensável o  "termo  de  contrato"  e  facultada  a  substituição  a  critério  da  Administração  e

independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata (30 dias) e integral dos bens

adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

PAGAMENTO
Condições de pagamento Lei n.º 8.666/93, art. 40, XIV x Item 25

Prazo  de  pagamento  de  10  dias  úteis,  contado  a  partir  do
recebimento  da  NF  devidamente  atestada.  Até  o  limite  de
Dispensa (R$ 8.000,00)  deverão ser efetuados no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis

Lei n.º 8.666/93, art. 40, XIV,
“a” e art. 5º, § 3º

x Item 25.2
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Cronograma  de  desembolso  máximo  por  período,  em
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros

Lei n.º 8.666/93, art. 40, XIV,
“b” x

Critério de atualização financeira dos valores a serem pagos,
(da data final do período de adimplemento de cada parcela até
a data do seu efetivo pagamento).  Dispensável em caso de
compras para entrega imediata)

Lei 8.666/93, art. 40, XIV, “c”

x Item 25.7

Previsão  de  compensações  financeiras  e  penalizações,  por
eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de
pagamentos

Lei 8.666/93, art. 40, XIV, “d”
x Item 25.7

Exigência de seguros, quando for o caso Lei 8.666/93, art. 40, XIV, “e”
x

Fixação  de  limites  para  pagamento  de  instalação  e
mobilização  para  execução  de  serviços  que  serão
obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas,
etapas ou tarefas, se for o caso

Lei n.º 8.666/93, art. 40, XIII

x

SANÇÕES
Mencionar  as  sanções  constantes  do  Termo  de
Referência/Projeto Básico

x Item 26.1

Inserir  as  sanções  de  Advertência,  suspensão  ou
Impedimento, conforme o caso. (Inidoneidade o TCU proibiu)

Lei n.º 8.666/93, art. 40, III
x Item 26.7

DISPOSIÇÕES FINAIS
Consta que serão desconsideradas simples omissões que não
alterem  a  substância  e  validade  jurídica  das  propostas  e
documentos

x Item 27.2

É  previsto  que  desatendimento  a  exigências  formais  não
importará  em afastamento  desde que  seja  possível  aferir  e
qualificar a proposta

x Item 27.3

Foro competente (Juízo Federal de Natal) x Item 27.9

ANEXOS DO EDITAL
A minuta do contrato, se for o caso Decreto  10.024/19,  art  8º,

inc. VIII
x

Modelo das declarações
x

Modelo do atestado, se for o caso x

LEGISLAÇÃO:
Art.  40.  O edital  conterá no  preâmbulo  o  número  de  ordem  em  série  anual,  o  nome  da  repartição
interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será
regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início
da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64
desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;
III - sanções para o caso de inadimplemento;
IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;
V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser
examinado e adquirido;
VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de
apresentação das propostas;
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VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;
VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos
elementos,  informações  e  esclarecimentos  relativos  à  licitação  e  às  condições  para  atendimento  das
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;
IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações
internacionais;
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços
máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a
preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48; XI - critério de reajuste, que
deverá  retratar  a  variação  efetiva  do  custo  de  produção,  admitidaa  adoção  de  índices  específicos  ou
setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se
referir, até a data do adimplemento de cada parcela
XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão
obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas;
XIV - condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento
de cada parcela; 
b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;
c)  critério  de  atualização  financeira  dos  valores  a  serem  pagos,  desde  a  data  final  do  período  de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento
d)  compensações  financeiras  e  penalizações,  por  eventuais  atrasos,  e  descontos,  por  eventuais
antecipações de pagamentos;
e) exigência de seguros, quando for o caso;
XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei;
XVI - condições de recebimento do objeto da licitação;
XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação.

§ 1o O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o
expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para
sua divulgação e fornecimento aos interessados.

§ 2o Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
I  -  o  projeto  básico  e/ou  executivo,  com  todas  as  suas  partes,  desenhos,  especificações  e  outros
complementos;
II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; III - a minuta do contrato a ser
firmado entre a Administração e o licitante vencedor; 
IV - as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação.
§  3o  Para  efeito  do  disposto  nesta  Lei,  considera-se  como  adimplemento  da  obrigação  contratual  a
prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer
outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de cobrança.
§ 4o Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta dias da
data prevista para apresentação da proposta, poderão ser dispensadas: I - o disposto no inciso XI deste
artigo; 
II - a atualização financeira a que se refere a alínea "c" do inciso XIV deste artigo,
correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento,
desde que não superior a quinze dias. 
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