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CHECK-LIST 

PREGÃO PRESENCIAL 

(É a modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens 

ou pela prestação de serviços comuns é feito por meio de proposta 

escrita, permitindo que os licitantes participem com lances verbais para 

obtenção do menor preço em sessão pública. Com previsão na Lei 

Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000). 

ITEM DOCUMENTO BASE LEGAL SIM NÃO 

01 

CAPA 

 Capa deverá conter número do 
protocolo do processo; 

 Capa deverá conter objeto da 
contratação; 

Art. 38, caput, da Lei 
nº 8.666/93 e 
alterações. 

  

02 

PROTOCOLO 

 O processo foi devidamente 
autuado e protocolado, com a 
numeração das páginas, 
contendo carimbo do órgão e 
visto do responsável? 

 Se houve apensamento de um 
novo volume, obedeceu à 
quantidade máxima de folhas, 
mediante termo de 
encerramento e abertura? 

Art. 38, caput, da Lei 
n° 8.666/93 e 
alterações. 

  

03 

REQUISIÇÃO 

 Consta Requisição de 
compras/serviços, autorizados 
pelo ordenador de despesa? 

 Descreve com clareza os 
produtos ou serviços a serem 
executados e indica todos os 
seus elementos constitutivos 
com a descrição dos 
resultados, materiais e 
equipamentos requeridos? 

 A Requisição está 
devidamente preenchida com 
programa orçamentário 
específico para a contratação?  

 A Requisição possui 
classificação da despesa 

Art. 38, caput da Lei 
nº 8.666/93. 

 
Art. 40, inc. I da Lei nº 

8.666/93. 
 

 Art. 5º e 6º da Lei 
Federal nº 9.784/99. 
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conforme ementário de 
despesa elaborado pelo 
TCE/TO? 

 A Fonte de Despesa está 
correta para o tipo de 
contratação? 

04 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 Consta termo de referência ou 
projeto básico descrevendo as 
seguintes cláusulas: 

1. Indicação do objeto; 
2. Justificativa (motivação) da 

contratação; 
3. Especificação do objeto; 
4. Requisitos necessários; 
5. Critérios de aceitabilidade da 

proposta (no caso de amostra, 
folder e catálogo); 

6. Critérios de aceitabilidade do 
objeto (recebimento do objeto); 

7. Estimativa de valor da 
contratação e dotação 
orçamentária e financeira para 
a despesa; 

8. Condições de execução 
(métodos, estratégias e prazos 
de execução e garantia); 

9. Obrigações das partes 
envolvidas (contratada e 
contratante); 

10. Gestão do contrato; 
11. Fiscalização do contrato; 
12. Condições de pagamento; 
13. Vigência do contrato; 
14. Sanções contratuais; 
15. Condições gerais. 

 Orçamento detalhado estimado 
em planilha com preço unitário 
e valor global; 

 Cronograma físico-financeiro 
(se for o caso); 

 No caso da necessidade de 
utilização de bens com 
similaridade ou de marcas, 
características e 

Art. 7º, 14, 15, § 
7º da Lei nº 
8.666/93. 

 
Art. 7°, § 5°, da Lei nº 

8.666/93. 
 

Art. 40, inc. I da Lei nº 
8.666/93. 

 
Art. 6°, inc. IX, da Lei 

nº 8.666/93. 
 

Art. 7º, inc. I e art. 14 
da Lei Federal nº 

8.666/93.  
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especificações exclusivas, 
constam dos autos as 
correspondentes justificativas 
técnicas? 

 O TR levou em consideração 
os requisitos: segurança, 
adequação ao interesse 
público, economia, 
regionalização, impacto 
ambiental e normas de 
segurança e saúde do 
trabalho? 

 Possui Justificativa quanto à 
urgência em contratar, 
justificativa esta que 
caracterize a ocorrência de 
situação emergencial que 
reclama solução imediata, tal 
que a realização de licitação 
causaria potencial prejuízo 
relevante e irreparável ao 
órgão ou entidade, ou 
comprometa a segurança de 
pessoas, obras, serviços ou 
bens, ou, ainda, provocaria a 
paralisação ou prejudicaria a 
regularidade de suas 
atividades específicas? 

 Em se tratando de aquisição 
ou locação de bens e serviços 
de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - TIC, consta 
aprovação do projeto básico ou 
termo de referência pela 
Equipe de Tecnologia de 
Informação do Município? 

 Foi elaborado por técnico 
conhecedor do objeto a ser 
contratado e aprovado pelo 
Gestor? 

 Está rubricado em todas as 
páginas pelos responsáveis? 

 O Termo de Referencia está 
acompanhado de Estudo 
Técnico Preliminar? 
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05 

ORÇAMENTOS 

 Existe Pesquisa de preço (no 
mínimo 03 (três)? 

 As pesquisas de preços estão 
devidamente preenchidas 
(devendo citar marcas) 
conforme discriminação dos 
itens e serviços solicitados 
conforme discriminados no 
Termo de Referência? 

  As pesquisas de preço estão 
em papel timbrado da 
empresa, originais ou 
acompanhadas de cópia de e-
mail que a empresa 
encaminhou para a secretaria? 

 As Pesquisas possuem 
carimbo de CNPJ, com nome 
das empresas, assinadas 
(identificação do responsável 
pela emissão do orçamento), 
indicando a fonte e/ou 
metodologia utilizada, data da 
validade (60 dias), data da 
emissão? 

 As pesquisas estão 
direcionadas a Secretaria 
solicitante no processo? 

 As pesquisas de preços serão 
mediante a utilização de um 
dos seguintes parâmetros, 
observada a ordem de 
preferência: 

I. Portal de Compras 
Governamentais – 
www.comprasgovernamentais.
gov. br; 

II. Pesquisa publicada em mídia 
especializada, sítios 
eletrônicos especializados ou 
de domínio amplo, desde que 
contenha a data e hora de 
acesso; 

III. Contratações similares de 
outros entes públicos, em 

Art. 7º, § 2º, II c/c 
inc. V, art.15 da Lei n° 
8.666/93 e alterações. 

 
Art. 43, IV da Lei nº 

8.666/93. 

  

http://www.comprasgovernamentais/
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execução ou concluídos nos 
180 (cento e oitenta) dias 
anteriores à data da pesquisa 
de preços; ou 

IV. Pesquisa com os fornecedores. 

 No caso de inexistência de no 
mínimo 03 (três) orçamentos, 
possui nos autos Justificativa 
plausível e demonstração da 
impossibilidade de não 
conseguir os demais 
orçamentos? 

06 

CARTÃO DE CNPJ DAS 
EMPRESAS QUE OFERECERAM 
ORÇAMENTOS 

 Consta Comprovante de 
Inscrição Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas? 

 No Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas consta 
atividade compatível com o 
objeto solicitado? 

Art 7º, § 2º, II c/c 
inc. V, e art.15, Lei 

n° 8.666/93 e 
alterações. 

  

07 
MAPA DE APURAÇÃO COM 
AMPLA PESQUISA DE MERCADO 
EFETUADA 

   

08 

ANEXOS QUE JUSTIFIQUE AS 
INFORMAÇÕES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA 

 Convênios, publicações, 
memoria de cálculos, 
estimativas de uso, controle de 
estoque etc. 

 Estudo Técnico Preliminar. 

   

09 

DECLARAÇÃO DA SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO 

 Consta documento da 
Secretaria de Planejamento 
informando que os recursos 
orçamentários previstos na 
requisição de compras/serviços 
estão identificados pelos 
códigos dos créditos próprios 
da classificação e da categoria 
de programação e são 
suficientes para realização da 

 
Lei nº 8.666/93, art. 
7º, § 2º, III, art. 14, 

caput e art. 38, caput. 
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despesa? 

 Consta o detalhamento e/ou 
declaração orçamentária, 
quando se tratar de recursos 
relativos ao exercício seguinte? 

 A contratação em tela importa 
a criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete 
aumento de despesa (art. 16, 
inc. I, II e § 2º da Lei 
Complementar nº 101/2000)?  
Em caso afirmativo consta nos 
autos: 
a) Estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro 
da despesa no exercício 
em que deva entrar em 
vigor e nos dois 
exercícios seguintes, 
acompanhada das 
premissas e metodologia 
de cálculos utilizados? 

b) Declaração do 
Ordenador de Despesa 
quanto ao recurso 
necessário à realização 
do procedimento 
licitatório e a 
consequente 
contratação com a 
adequação orçamentária 
e financeira, de acordo 
com a LOA vigente e 
compatível com o PPA e 
LDO vigentes, tal qual 
diz o inciso II, art. 16, LC 
nº 101/2000? 

10 

ATESTADO DA SECRETARIA DA 
FAZENDA 

 Existe nos autos Atestado da 
Secretaria da Fazenda quanto 
a existência de previsão de 
recursos financeiros para 
realização da despesa? 
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11 

MINUTA DO EDITAL E ANEXOS 

 Em relação ao valor estimado a 
participação na licitação é 
exclusiva para microempresas, 
EPP? 

 O preâmbulo do Edital contém 
(art. 40, da Lei nº 8.666/93): 

a) O número de ordem em série 
anual? 

b) O nome do órgão interessado 
(promotor da licitação)? 

c) A modalidade de licitação? 
d) Regime de execução:  

I - para obras e serviços: empreitada 
por preço global – empreitada por 
preço unitário – tarefa – empreitada 
integral (art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 
8.666/93);  
II - para compras: forma de 
fornecimento (integral ou parcelado) 
(art. 55, inc. II, da Lei nº 8.666/93). 

e) O tipo da licitação: melhor 
técnica / técnica e preço / 
menor preço – global ou por 
item? 

f) A menção de que a licitação 
será regida pela Lei nº 
8.666/93 e demais normas 
aplicáveis à espécie? 

g) O local, data e horário para: 
I - Exame e aquisição do edital e seus 
anexos? 
II - Recebimento da documentação e 
proposta? 
III - Se for o caso, início da abertura 
dos envelopes? 
IV - Eventuais vistorias? 

h) O local, horário e meios de 
comunicação à distância 
(telefone, fax, e-mail, etc.) onde 
poderão ser obtidas 
informações e esclarecimentos 
relativos à licitação? 

i) O Edital indica sucinta e 
claramente o objeto da 

Art. 38, parágrafo 
único da Lei 8.666/93. 
 

Art. 48, inciso I, LC 
123/06. 

 
Art. 6º do Decreto 

Federal nº 8.358/15. 
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licitação (art. 40, inc. I, da Lei 
nº 8.666/93)? 

j) O Termo de Referência com as 
especificações detalhadas faz 
parte do edital (art. 40, § 2º, 
inc. I, da Lei nº 8.666/93)? 

k) Foi observado o prazo de 8 
(oito) dias úteis entre a 
divulgação da licitação e a 
realização do certame (art. 4º, 
inciso V da Lei Federal nº 
10.520/2002)? 

 No processo de contratação, 
há em respeito ao Princípio da 
Moralidade Administrativa e por 
aplicação analógica dos arts. 
27 - 31 da Lei nº 8.666/93: 

a) Documentação relativa à 
habilitação jurídica do 
fornecedor ou executante nos 
moldes do art. 28, da Lei nº 
8.666/93? 

b) Documentação relativa à 
qualificação técnica nos 
moldes do art. 30, da Lei 
8.666/93? 

c) Documentos referentes à 
qualificação econômico-
financeira na forma do art. 31, 
da Lei nº 8.666/93? 

d) Comprovação da regularidade 
fiscal do fornecedor ou 
executante nos moldes dos art. 
29, da Lei nº 8.666/93? 

 O Edital contém a exigência de 
declaração de que licitante 
atende os requisitos exigidos 
para licitação, modelo de 
declaração e forma de entrega 
(art. 4º, inc. XIII, da Lei Federal 
nº 10.520/2002)? 

 O Edital exige o cumprimento 
do disposto no inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal 
(proibição de trabalho infantil) 
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como determina o art. 27, inc. 
V, da LLCA? 

 ME e EPP (LC nº 123/06 – 
arts. 42 e 45) apresentação de 
documentos de regularidade 
fiscal somente para efeito de 
assinatura do contrato, 02 
(dois) dias para regularização 
em caso de restrição na 
documentação? 

 O Edital prevê a possibilidade 
de qualquer pessoa impugná-lo 
no prazo de 03 (três) dias úteis 
antes da data fixada para 
abertura da sessão pública? 

 O Edital traz informações sobre 
o direito de pedir 
esclarecimentos referentes ao 
processo licitatório no prazo de 
até 03 (três) dias úteis antes da 
data fixada para abertura da 
sessão pública, 
exclusivamente por meio 
eletrônico via internet?  

 O Edital explica a forma de 
apresentação da proposta 
comercial, com a indicação 
precisa de como o valor deve 
ser ofertado, incluindo, caso 
necessário, a apresentação da 
planilha de custos (Art. 4º, inc. 
VII da Lei Federal nº 
10.520/2002)? 

 O Edital indica o prazo que os 
licitantes possuem para 
encaminhar a proposta, qual 
sejam a data e hora marcadas 
para a abertura de sessão? 

 O Edital estabelece prazo de 
validade das propostas 
comerciais (art. 6º, da Lei 
Federal nº 10.520/2002)? 

 O Edital indica os critérios para 
aceitação e classificação das 
propostas na fase dos lances, 
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com disposições claras e 
parâmetros objetivos?  

 Caso seja necessária a 
apresentação de garantias, 
elas estão previstas no Edital 
(art. 56, da Lei nº 8.666/93)? 

 No Edital foram observados os 
casos de vedação de 
participações constantes no 
artigo 9º, da LLCA? 

 Constam no Edital os critérios 
de desempate aplicados 
exclusivamente para as 
microempresas e empresas de 
pequeno porte (art. 44 e 45 da 
LC 123/2006)? 

 O Edital informa o prazo e as 
condições para 
execução/recebimento do 
objeto da licitação (art. 40, inc. 
XVI, da LLCA)? 

 O Edital determinou o prazo e 
as condições para assinatura 
do contrato e indicou as 
sanções previstas no art. 7º da 
Lei Federal nº 10.520/2002 
pela não assinatura do 
mesmo? 

 O Edital prevê as condições de 
pagamento e o disposto nas 
alíneas do art. 40, inc. XIV, da 
Lei 8.666/93? 

 No caso de serviços, foi 
observada a vedação descrita 
no art. 7º, § 3º da Lei 
8.666/93? 

 O Edital prevê as sanções 
administrativas para o caso de 
inadimplemento, incluindo a 
indicação de percentuais para 
a aplicação de eventuais 
multas (art. 40, inc. III da Lei 
8.666/93)? 

 CLÁUSULAS /EXIGÊNCIAS 
VEDADAS NO EDITAL: 
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a) Aquisição do Edital como 
condição de participação e 
cobrança de taxas e 
emolumentos, ressalvado o 
custo de reprodução gráfica do 
edital e o custo de utilização de 
recursos de tecnologia da 
informação, quando for o 
caso? 

b) Exigência de declaração de 
inexistência de fato 
superveniente. Só é admitida 
exigência de declaração 
positiva, caso efetivamente 
ocorra fato superveniente que 
impeça a participação do 
licitante no certame? 

c) Restrição de participação de 
empresas coligadas, 
controladas ou subsidiárias 
entre si? 

d) Exigência de visita técnica ao 
órgão para apresentação de 
proposta, sem a devida 
justificativa da necessidade de 
tal visita, não se tratando de 
obra de engenharia? 

 A Minuta do Contrato está 
anexada ao Edital (art. 40, § 2º, 
inc. III, da Lei 8.666/93, art. 21, 
inc. IX, do Decreto Federal nº 
3.555/2000)? Caso não conste 
a minuta do contrato, há 
justificativa para tanto? 

12 

ATO DE DESIGNAÇÃO, DO 
PREGOEIRO E A RESPECTIVA 
EQUIPE DE APOIO 

 A equipe de apoio é formada, 
na sua maioria, por servidores 
ocupantes de cargo efetivo ou 
emprego público, 
preferencialmente, na entidade 
promotora da licitação? 

Art. 3º, inc. IV, da Lei 
Federal nº 10.520/02. 

 
Art. 13, inc. I. 

 
Art. 38, inc. III, da Lei 

nº 8.666/93. 

  

13 
PARECER JURÍDICO QUANTO AO 
EDITAL E MINUTA DO CONTRATO 

Art. 38, Inc. VI, 
parágrafo único, 
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Lei n° 8.666/93. 

14 

O EDITAL E SEUS ANEXOS 
(DEVIDAMENTE CORRIGIDOS COM 
AS ALTERAÇÕES 
RECOMENDADAS PELA 
ASSESSORIA JURÍDICA E 
ASSINADOS PELO PRESIDENTE 
DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO)  

 Foram apensados ao 
processo?  

Art. 38, inc. I, da Lei nº 
8.666/93. 

 
Art. 21, inc. VIII, do 
Decreto Federal nº 

3.555/2000.  

  

15 

PUBLICAÇÃO DE AVISO 

 Foi observando os valores 
estimados para contratação e 
os meios de divulgação 
indicados? 

 No aviso mencionado no item 
anterior, consta a definição 
precisa, suficiente e clara do 
objeto da licitação, a indicação 
dos locais, dias e horários em 
que poderá ser lido/obtido, na 
íntegra, o Edital, bem como o 
endereço eletrônico onde 
ocorrerá a cessão pública, a 
data e hora de sua realização e 
a indicação de que o pregão, 
na forma eletrônica, será 
realizado por meio da internet? 

 Foi anexada aos autos 
comprovação resumida de 
publicação do edital? 

 As cópias do Edital e dos 
avisos que foram 
disponibilizados para consulta 
por qualquer pessoa foram 
divulgadas na forma da Lei? 

Art. 11, inc. I do 
Decreto Federal nº 

3.555/00. 
 

Art. 11, inc. II do 
Decreto Federal nº 

3.555/00. 
 

Art. 38, inciso II da Lei 
8.666/93. 

 
Art. 4º, inc. IV, da Lei 

Federal nº. 
10.520/2002. 

  

16 

CREDENCIAMENTO  

 Houve o prévio 
credenciamento dos licitantes? 

   

17 

OS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO, E DAS 
PROPOSTAS COMERCIAIS ESTÃO 
INSERIDOS NO PROCESSO? 

Art. 38, inc. IV, da Lei 
8.666/93. 

  

18 
FOI REDIGIDA ATA DE SESSÃO 
PÚBLICA DE PREGÃO, CONTENDO 

Art. 21, inc. XI, do 
Decreto Federal nº 
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TODOS OS REGISTROS 
PREVISTOS NO ART. 21, INC. XI, 
DO DECRETO FEDERAL Nº 
3.555/2000? 

3.555/2000. 

19 

NO CASO DE INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSOS, OS MESMOS FORAM 
APRESENTADOS DE FORMA E 
APROPRIADA? 

 Os Recursos foram 
tempestivos (prazo é de três 
dias segundo o art. 4º, inc. 
XVIII, da Lei Federal nº 
10.520/2002 e art. 44, do 
Decreto Federal nº 10.024/19)? 

  Outros licitantes apresentaram 
tempestivamente as suas 
contra - razões por meio de 
formulário eletrônico 
apropriado e estas constam no 
processo? 

 Foram redigidos relatórios e 
deliberações do pregoeiro 
referentes aos recursos (art. 9º, 
inc. VIII, do Decreto Federal nº 
3.555/2000)? 

Art. 38, inc. VIII c/c art. 
109, ambos da Lei 

8.666/93. 
 

Art. 4º, inc. XVIII, da 
Lei Federal nº 
10.520/2002. 

  

20 

DO RESULTADO FINAL DO 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
COMERCIAIS, FORAM 
PUBLICADOS COMPROVANTES E 
FORAM ANEXADOS AO 
PROCESSO? 

   

21 

FOI FEITA COMPROVAÇÃO DA 
REGULARIDADE FISCAL DO 
LICITANTE VENCEDOR 
(CONSULTA SICAF, CADIN, ETC.), 
COMO DETERMINA O ART. 27 DA 
LEI 8.666/93 C/C ART. 4º, INC. XIII 
DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002? 

Art. 27 da Lei 8.666/93 
c/c art. 4º, inc. XIII da 

Lei Federal nº 
10.520/2002. 

  

22 
FORAM APRESENTADOS 
COMPROVANTES REFERENTES 
ÀS GARANTIAS EXIGIDAS? 

   

23 

O LICITANTE VENCEDOR, ANTES 
DA ASSINATURA DO CONTRATO, 
COMPROVOU AS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO? 

   



 
 

Estado do Tocantins 
Prefeitura Municipal de Porto Nacional 

Controladoria Geral do Município 
 

Página 14 de 16 
 

24 

O ATO DE HOMOLOGAÇÃO DA 
LICITAÇÃO ESTÁ NO PROCESSO? 

 Antes da homologação 
certificou-se a existência de 
créditos orçamentários para a 
realização do contrato (art. 7o, 
§2o, inc. III, da Lei no 
8.666/93)? 

Art. 38, inc. VII, da 
LLCA. 

 
Art. 21, inc. XII, do 
Decreto Federal nº 

3.555/2000.  

  

25 
O ATO DE ADJUDICAÇÃO DO 
OBJETO DA LICITAÇÃO ESTÁ NO 
PROCESSO? 

Art. 38, inc. VII, da Lei 
nº 8.666/93. 

 
Art. 21, inc. XII, do 
Decreto Federal nº 

3.555/2000. 

  

26 

CONTRATO ASSINADO 

 O original do contrato (ou 
instrumento equivalente) foi 
assinado pelas partes e 
testemunhas, estando todas 
devidamente qualificadas? 

Art. 61 e 62, Lei nº 
8.666/93. 

  

27 

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

 O extrato do contrato ou do 
instrumento equivalente (art. 
62, da Lei 8.666/93) foi 
publicado no Diário Oficial e 
seu comprovante foi anexado 
ao processo? 

Art. 61, Lei nº 
8.666/93. 

 
Art. 62, da Lei 

8.666/93. 

  

28 
EXISTE COMPROVAÇÃO DOS 
LANÇAMENTOS DA REFERIDA 
LICITAÇÃO NO SICAP-LO?  

IN TCE/TO Nº 3   

29 

NOMEAÇÃO DE FISCAL DO 
CONTRATO 

 Consta nos autos portaria 
designando e indicando o 
servidor responsável pelo 
acompanhamento e 
fiscalização da execução do 
objeto contratado, quando for o 
caso? 

Art. 67, c/c art. 73, 
inc. I, alínea “b”, 
Lei n° 8.666/93. 

  

30 

NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PARA 
RECEBIMENTO DE PRODUTOS:  

 Consta nos autos o ato de 
designação da comissão 
(portaria) para recebimento do 
material/serviço (quando for o 

Art. 15, § 8º, Lei n° 
8.666/93. 
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caso)? 

31 

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 

 Consta nos autos, autorização 
de empenho preenchida 
conforme requisição, 
orçamento vencedor e 
contrato, quando for o caso? 

 Autorização de empenho se 
encontra devidamente 
preenchida com o nome do 
fornecedor que apresentou 
menor valor nos orçamentos ou 
escolhido conforme 
justificativa? 

Lei nº 8.666/93, art. 
38, caput. 

  

32 

EMPENHO 

 Consta nos autos empenho 
preenchido em conformidade 
com os documentos anteriores 
e devidamente assinado por 
emitente e autorizado pelo 
Secretário(a) da pasta? 

Lei nº 8.666/93, art. 
38, X. 

  

33 
ORDEM DE FORNECIMENTO/ 
SERVIÇO 

   

34 

NOTA FISCAL 

 Nota fiscal possui quantidades, 
discriminação dos 
itens/serviços, valor e demais 
informações conforme 
orçamento vencedor, contrato 
e empenho? 

Art. 15, § 8º Lei nº 
8.666/93. 

  

35 

TOMBAMENTO DE BENS 
PERMANENTES  

 Consta nos autos, quando se 
tratar de bens permanentes, 
documento que demonstre que 
os mesmos constam 
devidamente tombados e 
pertencentes ao município? 

   

36 
DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS DA 
REALIZAÇÃO DA DESPESA 

   

37 

RELATÓRIO DO FISCAL DE 
CONTRATO 

 Consta nos autos relatório do 
fiscal de contrato ou da 
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Comissão de recebimento, 
relatando que os serviços 
foram realizados conforme 
contrato e os bens recebidos 
conforme solicitado? 

 Consta no relatório informação 
de quantidades entregues e 
serviços executados 
demonstrando que a finalidade 
do contrato/contratação foi 
cumprida? 

38 

LIQUIDAÇÃO 

 Foram observado as retenções 
necessárias e legais? 

   

39 PAGAMENTO    

 

 Declaro que foram conferidos os itens descritos neste check-list e que o 
processo NÃO ESTÁ em conformidade. 

 Declaro que foram conferidos os itens descritos neste check-list e que o 
processo ESTÁ em conformidade, podendo seguir o fluxo adotado pela 
administração para seu devido pagamento/arquivamento. 

Observações: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Servidor: _______________________________ 

Matrícula: ________________________ 

 


