
PORTARIA N° 137, DE 26 DE ABRIL DE 2019. 
 

Orienta e estabelece os procedimentos para 
contratação e pagamento realizados pela  
Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal,  tendo em vista a competência de 
controle e fiscalização exercida pela Unidade 
de Controle Interno – UCI. 

 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 182, incisos II, V, X e XVI, do Regimento Interno da 
SEEDF c/c os incisos I, III e V, do parágrafo único, artigo 105, da Lei Orgânica do Distrito 
Federal, Decreto nº 39.620/2018 e Portaria CGDF nº 38, de 18 de Janeiro de 2019, 
alterada pela Portaria CGDF nº 72 de 27 de fevereiro de 2019, resolve: 
 
Art. 1º A análise prévia exercida pela Unidade de Controle Interno da Secretaria de Estado 
de Educação de Distrito Federal ocorrerá nos seguintes termos:  
 
I - Valores acima de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), no caso de contratos a 
serem firmados. 
II - Valores acima de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), no caso de pagamentos a 
serem realizados.  
 
§1º. A análise prévia de contratos poderá ocorrer ao longo de todo o procedimento prévio 
à contratação, inclusive nos casos de dispensa, inexigibilidade de licitação, entre outros, 
até o momento da assinatura do contrato.  
 
§2º. Não serão objeto de análise prévia os pagamentos referentes às seguintes despesas: 
I - pessoal e encargos sociais e demais custeios relacionados às folhas de pagamento;  
II - auxílio funeral;  
III - suprimento de fundos de caráter secreto;  
IV - formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP;  
V - sentenças judiciais.  
 
§3º. Os recursos oriundos de transferência de entes externos cujo pagamento seja 
realizado pela unidade e se enquadrem no disposto neste artigo devem ser objeto de 
análise prévia.  
 
§4º. O disposto neste artigo não se aplica ao processo de autorização para pagamento de 
despesas de exercícios anteriores, observado o disposto no Decreto nº 32.598, de 15 de 
dezembro de 2010, alterado pelo Decreto nº 39.014, de 26 de abril de 2018. 
 
Art. 2º Para fins de cumprimento do disposto no art. 1º, os processos de contratação e de 
pagamentos deverão ser instruídos e encaminhados para a UCI por meio do Sistema 
Eletrônico de Informações – SEI. 
 
Art. 3º Os processos deverão ser encaminhados pelo setor técnico competente para a 
análise da UCI com a antecedência mínima de: 
 
I – 3 (três) dias úteis da data limite do pagamento pretendido; 
 
II – 3 (três) dias úteis da assinatura do termo contratual emergencial; 



 
III – no caso de renovação, 3 (três) dias úteis do fim da vigência do termo contratual; 
 
IV – no caso de contratação, 5 (cinco) dias úteis do próximo ato administrativo pretendido; 
 
§ 1º Previamente ao encaminhamento do processo para a UCI, o setor técnico 
competente deverá inserir no SEI a Ficha de Controle Processual (check-list), referente a 
natureza do procedimento, nos moldes dos Anexos desta portaria. 
 
§2º Para o fim de otimizar a análise, o processo deverá ser instruído pelas áreas técnicas 
competentes com a indicação do documento SEI que atende a exigência do item da Ficha 
de Controle Processual (check list) verificado. 
 
Art. 4º No que se refere a contratos, a UCI deverá realizar análise prévia, considerando os 
valores de alçada estabelecidos, nos seguintes termos: 
 

I – Fixado o valor de referência para a contratação o processo deverá ser encaminhado à 

UCI.  

II - Após abertura das propostas dos licitantes e antes da assinatura do termo de contrato, 

o processo deverá ser encaminhado à UCI. 

III - Antes de renovações posteriores, o processo deverá ser encaminhado à UCI. 
 
Art. 5º Compete à UCI a análise do processo de renovação de contratos acima do valor 
de alçada disposto no art. 1º, inciso I desta portaria. 
 
§ 1° Nas hipóteses de renovação contratual, os setores técnicos deverão se atentar para 
o prazo fixado no art. 3º, inciso II desta Portaria. 
 
§ 2º Na análise de prorrogação, repactuação, reequilíbrio/revisão de contratos para 
prestação de serviços contínuas será observada, no que couber, a Orientação Técnica nº 
01/2018 – SUBCI/CGDF, de 5 de março de 2018.  
 
Art. 6º Na análise prévia das contratações e de pagamentos, a UCI deverá observar os 
princípios da legalidade, eficiência, eficácia, efetividade e economicidade, além dos atos 
administrativos efetivados pelo servidor ou pelo comitê constituído para acompanhamento 
e aferição de pagamentos.  
 
Parágrafo único. Caso seja apurada falta de capacidade técnica ou falhas preponderantes 
nos relatórios de execução contratual ou congênere, a UCI dará ciência ao ordenador de 
despesa, sugerindo a substituição ou a capacitação do servidor ou do comitê. 
 
Art. 7º Após a análise da UCI, será emitida Nota Técnica contendo os achados, de caráter 
orientativo e natureza exclusivamente consultiva, de modo que o mérito administrativo e o 
aspecto jurídico da questão constituem alçada privativa do gestor, competindo-lhe a 
valoração da conveniência e oportunidade e a consequente tomada de decisões. 
 
Parágrafo único. Após manifestação da UCI, competirá ao Gestor tomar as providências 
cabíveis ao bom andamento do processo, não sendo obrigatório o retorno à UCI, salvo 
nos casos expressos nesta portaria. 
 



Art. 8º A UCI dará ciência e comunicará ao Gabinete do Secretário de Educação e aos 
Órgãos de Controle qualquer irregularidade encontrada nos processos em análise. 
 
Parágrafo único. Os setores técnicos deverão ser cientificados sobre o teor da presente 
Portaria, para que se adéquem às regras estabelecidas, sob pena de apuração de 
responsabilidade em caso de descumprimento. 
 
Art. 9º Considerando que, conforme Decreto n.º 38.361/2017 e Decreto n.º 34.367/2013, a 
UCI é normativa e tecnicamente subordinada ao Órgão Central de Controle Interno do 
Distrito Federal, deverá, nesse aspecto, observar todas as orientações técnicas, portarias 
e normativos que sobrevierem da Controladoria-Geral do Distrito Federal.  
 
Art. 10 Todos os formulários citados na Portaria se encontram disponíveis no endereço 
eletrônico http://www.se.df.gov.br/ 
 
Art. 11 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

RAFAEL PARENTE 
 

ANEXO I 
FICHA DE CONTROLE PROCESSUAL CHECK-LIST: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

Nº PROCESSO: DATA LIMITE: 

ATOS ADMINISTRATIVOS E 

DOCUMENTOS A SEREM 

VERIFICADOS 
Sim/não DOC. SEI OBS 

1. O processo foi devidamente autuado, 

protocolado e numerado? 

 

   

2.Consta a solicitação/requisição da 

compra elaborada pelo agente ou setor 

competente? 
   

3. Consta Projeto Básico/Termo de 

Referência delimitando quantitativa e 

qualitativamente o bem a ser adquirido, 

respeitando-se o disposto no artigo 15 da 

Lei 8666/93? 

   

4. No caso do item anterior, consta a 

aprovação motivada do Projeto Básico 

pelo ordenador de despesas (art. 7º, § 2º, 

I da Lei nº 8.666/93 c/c artigo art. 2 do 

Decreto Distrital 34.466/13) 

 

   

5.1. Está caracterizada (fundamentada) a 

situação de urgência que possa ocasionar 

ou comprometer a segurança de pessoas, 

bens ou serviços, públicos ou 

particulares? 

 

   

5.2 Está demonstrado que a situação    



emergencial é o meio adequado para 

afastar o risco. 

 

5.3 Está comprovado que a escolha da 

contratação direta não decorreu de falta 

de planejamento da Administração? 

 

   

5.4 Foi deflagrada licitação destinada à 

solução definitiva do problema? 

Em caso afirmativo, informar a data: 

________/__________/____________ 

   

5.5 Foi informado o motivo da não 

instauração/conclusão do procedimento 

licitatório? 
   

5.6. Foram informados os motivos pelos 

quais o certame ainda não foi concluído.    

6. A contratação encontra-se limitada, 

quantitativa e qualitativamente, a atender 

a situação emergencial, respeitando-se o 

prazo máximo de 6 (seis) meses. 

   

6.1 Foi indicado qual o quantitativo 

previsto?    

6.2 Foram indicados os motivos que 

levaram ao cálculo do quantitativo?    

6.3 Foi informado qual é o quantitativo 

mínimo necessário à contenção da 

situação emergencial? 
    

6.4 Foi informado se o estoque está 

zerado?    

6.5. Em caso afirmativo à pergunta acima, 

foram informados os motivos de o 

estoque estar zera? 
   

7. Há previsão de entrega imediata do 

bem pretendido?    

8. A contratação direta foi autorizada pelo 

Secretário de Estado, Autoridade Máxima 

da Pessoa Jurídica de Direito Público ou 

pelo administrador regional (art. 50, IV, Lei 

9.784/99 c/c art. 1, § 1, I, Decreto Distrital 

nº 34.466/13)? 

   

9. Houve ampla divulgação do aviso de 

contratação, permitindo que o maior 

número de interessados forneçam o bem 

pretendido à Administração? 

   

10. Foi juntado ao processo pesquisa de 

preços, contendo ao menos três 
   



propostas distintas, para avaliar se o valor 

pretendido pelo potencial contratado está 

de acordo com o praticado no mercado? 

(art. 15, III, da Lei nº 8.666/93)? 

10.1. Foi informado quantos e quais 

fornecedores foram consultados?    

10.2 Foi informado quantos e quais 

fornecedores responderam à pesquisa?    

10.3 Foram consultadas atas de registro 

de preços?    

10.4 Foram consultados preços de outros 

contratos administrativos?    

10.5 Foram consultados contratos e/ou 

preços praticados junto ao mercado 

privado? 
   

11. Há previsão de recursos 

orçamentários, com indicação das 

respectivas rubricas, para fazer frente a 

despesa (arts. 7º, § 2º, III, 14 e 38, caput, 

da Lei nº8.666/93)? 

 
  
 

 

12. Constam as comprovações referentes 

à regularidade fiscal federal (art. 193, Lei 

5.172/66), com a Seguridade Social (INSS 

- art. 195, §3°, CF 1988) e com o Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS 

– art. 2°, Lei 9.012/95), além da 

verificação de eventual proibição para 

contratar com a Administração. 

   

12.1 Foi apresentado comprovante de 

inscrição no CNPJ?    

12.2 Foi apresentado comprovante de 

regularidade fiscal perante a Fazenda 

Pública Federal? 
   

12.3 Foi apresentado comprovante de 

regularidade fiscal perante a Fazenda 

Pública Distrital? 
   

12.4 . Foi apresentado comprovante de 

regularidade perante o FGTS?    

12.5 Foi apresentado comprovante de 

regularidade fiscal perante a Seguridade 

Social? 
   

12.6 . Foi apresentado comprovante de 

regularidade trabalhista?    

12.7 A empresa foi declarada inidônea em 

alguma Unidade da Federação?    



12.8 A empresa foi declarada impedida de 

licitar ou contratar com a Administração 

em alguma Unidade da Federação? 
   

13. Foi publicado no DODF a ratificação 

de dispensa, no prazo de 5 (cinco) dias 

(art. 26, da Lei nº 8.666/93)? 
   

14. Foi comunicada a contratação à 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

(art. 5º, Decreto Distrital nº 34.466/2013). 
   

15. Consta parecer jurídico acerca da 

contratação pretendida, em atendimento 

ao art. 38, parágrafo único, da Lei n.º 

8.666/1993? 

   

 
 

ANEXO II  
FICHA DE CONTROLE PROCESSUAL CHECK-LIST: CONTRATAÇÃO – FASE 1 

Nº PROCESSO: DATA LIMITE: 

ATOS ADMINISTRATIVOS E 

DOCUMENTOS A SEREM 

VERIFICADOS 
Sim/não DOC. SEI OBS 

1.  Solicitação expressa do setor 

requisitante interessado na contratação, 

no qual constem, de forma objetiva:  o 

objeto a ser adquirido, justificativas 

qualitativas e quantitativas para a 

aquisição, bem como indicação de sua 

necessidade. 

   

2.  Despacho contendo aprovação da 

autoridade competente para início do 

processo licitatório, devidamente motivada 

e analisada sob a ótica da oportunidade, 

conveniência e relevância para o 

interesse público. Deverá conter neste 

Despacho a modalidade e o tipo de 

licitação a ser adotada, conforme arts. 23 

e 45 da Lei nº 8.666/93. 

   

3.  Especificação do objeto, de forma 

precisa, clara e sucinta, que deverá 

constar tanto no  projeto básico como no 

termo de referência , conforme o caso. 

   

4. Projeto básico, devidamente aprovado 

pela autoridade competente, prévio e 

obrigatório nas licitações para 

contratação de obras e serviços, em 

caso de concorrência) 

   

5. Termo de referência, devidamente 

aprovado pela autoridade competente, 
   



prévio e obrigatório nas licitações para 

contratação de bens e serviços 

comuns, em caso de pregão. 

6. Estimativa do valor da contratação, por 

comprovada pesquisa de mercado, 

elaborada em conformidade com o 

Decreto nº 23.460/02 e Lei nº 8.666/93 

em pelo menos três fornecedores do ramo 

correspondente ao objeto da licitação, 

preços públicos, Atas de Registros de 

Preços e contratação vigente na casa, 

conforme o caso. Justificar, caso não haja 

possibilidade de obtenção de preços 

públicos. 

   

7. Orçamento detalhado do valor global 

da aquisição, fundamentado em 

quantitativos e preços, que expressem 

todos os seus custos unitários, 

devidamente assinado pelo responsável 

técnico. 

   

7.1 No caso de obras e serviços de 

engenharia, a previsão, nos orçamentos, 

de parcelas relativas a gastos com 

tributos IRPJ, CSLL e BDI (Acórdão TCU 

2.622/2013; Decisões TCDF nº 3394/2017 

e nº 1.583/2014). 

   

8. Indicação dos recursos orçamentários 

para fazer face à despesa.    

9.  Estimativa do impacto orçamentário-

financeiro no exercício que vigorará a 

despesa e nos dois anos subsequentes. 
   

10. Declaração do ordenador de despesa 

de que a despesa tem adequação 

orçamentária e financeira com a Lei 

orçamentária anual (LOA), 

compatibilidade com o plano plurianual 

(PPA) e com a Lei de diretrizes 

orçamentárias (LDO), em conformidade 

com o inciso II, art. 16, da Lei 

Complementar nº 101/2000.  

   

11. Nota de empenho para a cobertura de 

todo o exercício corrente na modalidade 

prevista na Lei nº 4.320/64.  
   

12. Definição das condições de 

pagamento.    

13.  Projeto executivo, que pode ser 

concomitante com a realização da obra ou 

serviço. (Contratos de Obras ou 
    



manutenção) 

14. Documento emitido pela área técnica 

responsável pela contratação de serviços 

sob o regime de execução indireta 

atestando que foi observada a Instrução 

Normativa nº 05, de 25 de maio de 2017, 

da Secretaria de Gestão do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, recepcionada no GDF pelo 

Decreto nº 38.934, de 15 de março de 

2018, quanto ao Capítulo I, II e III, no que 

couber. 

   

15.  Edital e seus anexos (projeto básico 

e/ou executivo, com todas as partes, 

desenhos, especificações, minuta de 

contrato e outros complementos) 

devidamente aprovados mediante 

parecer jurídico da Assessoria 

Jurídica. 

   

 
ANEXO III  

FICHA DE CONTROLE PROCESSUAL CHECK-LIST: CONTRATAÇÃO – FASE 2. 
 

Nº DO PROCESSO: DATA LIMITE: 

ATOS ADMINISTRATIVOS E 

DOCUMENTOS A SEREM 

VERIFICADOS 
Sim/não DOC. SEI  OBS 

1. Publicação do resumo do Ato 

Convocatório, observando-se os prazos 

previstos na Lei 8.666/93. 

 

   

2.  Observação da fase impugnatória, 

quando for o caso. 
   

3.  Ata(s) da Sessão(ões), contendo as 

fases de abertura de propostas e 

habilitação dos licitantes.  
   

3.1. Análise da área demandante quanto à 

viabilidade da proposta e à habilitação dos 

licitantes, quando for o caso. 
   

4.  Decisão da Comissão de Licitação 

(habilitação/inabilitação) e viabilidade das 

propostas. 
   

5.  Fase recursal com efeito suspensivo 

até a decisão do recurso, se houver.    

6. Aplicação da margem de preferência, 

quando for o caso.    

7. Como critério de desempate,    



preferência para contratação de 

microempresas e empresas de pequeno 

porte privilegiado às entidades de menor 

porte (empate ficto, art. 44, § 1o, da Lei 

Complementar no 123/06; Decreto nº 

35.592, de 02 de julho de 2014). 

8. Documento emitido pela área técnica 

responsável pela contratação de serviços 

sob o regime de execução indireta 

atestando que foi observada a Instrução 

Normativa nº 05, de 25 de maio de 2017, 

da Secretaria de Gestão do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, recepcionada no GDF pelo 

Decreto nº 38.934, de 15 de março de 

2018, quanto ao Capítulo IV, no que 

couber. 

   

9. Verificação quanto ao quadro societário 

das empresas licitantes, destacando se 

entre os licitantes há pessoas jurídicas 

diferentes mas que possuam sócios em 

comum ou até mesmo endereço e 

telefone. 

   

10. Adequação ao artigo 8º do Decreto nº 

32.751/2011, tendo em vista a vedação  

de que pessoa jurídica, cujo adminis-

trador, proprietário ou sócio com poder de 

direção seja familiar de agente público, 

preste serviços ou desenvolva projeto no 

órgão ou entidade da administração 

pública do Distrito Federal em que este 

exerça cargo em comissão ou função de 

confiança. 

   

 
ANEXO IV   

FICHA DE CONTROLE PROCESSUAL CHECK-LIST: PAGAMENTO DE 
TERCEIRIZADOS. 

 
Nº DO PROCESSO: DATA LIMITE: 
CONTRATO Nº: UNIDADE (ITEM):  
CONTRATADA:                                                                   CNPJ nº:  
SERVIÇOS PRESTADOS:  VALOR TOTAL CONTRATADO (ITEM):  
FUNCIONÁRIOS Nº:  PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:  
NOTA(S) FISCAL 
(IS) Nº:  

VALOR BRUTO DEVIDO:  

MÊS OU MESES DE REFERÊNCIA:  
DOC. SEI ITENS SIM NÃO OBS  
 Solicitação de Pagamento 

(Relatório do Executor) 
    

 Nota de Empenho     
 Atesto da Nota de Empenho     



 Nota Fiscal     
 Atesto da Nota Fiscal     
 SICAF     
 Declaração da Empresa 

Optante pelo SIMPLES (se 
couber) 

    

 Certidão de Regularidade de 
Débitos junto ao GDF 

    

 Certidão de Regularidade do 
FGTS 

    

 Certidão Negativa conjunta 
de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida 
ativa da União - PGFN 

    

 Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas 

    

 GPS (INSS)     
 GRF (FGTS)     
 PLANILHA – Controle 

Mensal de Funcionários 
terceirizados 

    

 Relação dos trabalhadores 
constantes no arquivo 
SEFIP 

    

 Relatório GEFIP     
 Folha de Pagamento      
 Contracheques (solicitados 

por amostragem) 
    

 Folha de Ponto (solicitada 
por amostragem) 

    

 Vale Transporte     
 Vale Refeição     
 Ofício da Conta Vinculada     
 Outros     
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO – Deve conter o registro, a análise e 
a conclusão acerca das 
ocorrências relacionadas à documentação acima, em especial as que 
acarretam retenção no 
pagamento (fazer referência ao número do item acima): 

  

NOME DO FISCAL ADMINISTRATIVO: MATRÍCULA:   
DESIGNAÇÃO DO FISCAL (EXECUTOR) 
 

   

OBS: O fiscal/gestor deverá juntar ao processo as planilhas de: controle mensal de funcionários 
terceirizados; controle de qualidade do serviço; instrumento de medição de resultado (imr) – 
qualidade dos serviços. 
 

ANEXO V  
FICHA DE CONTROLE PROCESSUAL CHECK LIST: CONTRATO DE LOCAÇÃO 

Nº DO PROCESSO: DATA LIMITE: 

ATOS ADMINISTRATIVOS E 

DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS 
SIM/NÃO DOC. SEI OBS 

1. Projeto básico, contendo descrição 

sucinta e clara do objeto, nos moldes do 
   



art. 12
1
 da lei n° 8.666/93, especialmente 

considerando a segurança, a 

funcionalidade e adequação ao interesse 

público e a economia na conservação e 

operação; (metragem da área utilizada para 

instalação pretendida). 

2. Justificativa da necessidade da locação, 

em face da inexistência ou indisponibilidade 

de bem imóvel pertencente ao Distrito 

Federal que atenda às necessidades do 

serviço. 

   

3. Manifestação da Secretaria de Estado de 

Fazenda, Planejamento e Orçamento do 

Distrito Federal, sobre a eventual 

disponibilidade de imóveis próprios para a 

finalidade proposta. 

   

4. O imóvel é destinado às finalidades 

precípuas da Administração
2
? 

   

5. As necessidades de instalação e 

localização condicionam a escolha
3
? 

   

6. Justificativa formal acerca da razão da 

escolha do imóvel; 
   

7. Valor mensal da locação do imóvel, com    

                                                
1 Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão considerados principalmente os seguintes 

requisitos:                    (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 I - segurança; 

 II - funcionalidade e adequação ao interesse público; 

 III - economia na execução, conservação e operação; 

 IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, 

conservação e operação; 

 V - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço; 

 VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas;                  (Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

 VII - impacto ambiental.  

2 Parecer nº 949/2012/PGDF. “O bem deve atender a Administração Pública ao executar os planos fundamentais 
desenhados pelos agentes políticos, prestando serviços públicos, regulando o mercado, praticando atos de polícia administrativa, 
intervindo e fomentando a atividade econômica privada. Ex.: serviços de energia elétrica, serviços de transporte coletivo, controle 
dos prestadores de serviço público, prestação de auxílios financeiros, oferecimento de licenças e autorizações administrativas. A 
locação para outros fins (v.g., construção de casas populares e oferecimento de moradia a servidor público), em tese, depende de 
licitação, tendo em vista que os bens não estão singularizados pela instalação ou localização de atividades precípuas da 
Administração. Isto é, o imóvel deve possuir características insubstituíveis para o exercício dos objetivos essenciais da entidade 
pública; bens para a prática de atividades meio ou meramente acessórias, que não se vinculam à missão principal da 
Administração, devem ser locados mediante prévio processo licitatório”. 
3  Parecer nº 949/2012/PGDF. “Destarte, o Administrador terá a obrigação de demonstrar que o imóvel selecionado, por 
suas particulares físicas, é o único capaz de atender as especificações do órgão público, dentro de um espectro razoável de 
localização (cota de aprovação do Parecer nº 219/2005 – PROCAD/PGDF)”. 



indicação do índice e periodicidade do 

reajuste. 

8. Informar as atividades que serão 

desenvolvidas no local e o quantitativo de 

pessoal para imediata ocupação do imóvel. 
   

9. Existência de recursos orçamentários 

(art. 7°, §2°, III da Lei n° 8.666/93) e 

atendimento do art. 16
4
 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

   

10.  Certidão de registro de propriedade do 

imóvel emitida pelo Cartório de Registro de 

Imóveis, com certidão de ônus ou termo de 

cessão de direitos sobre o imóvel
5. 

   

11. Comprovação da habilitação jurídica e 

da regularidade trabalhista e fiscal.    

12. Cópia autenticada do CPF e da Carteira 

de Identidade do proprietário do imóvel, 

bem como comprovante de residência e 

Certidão de Nada Consta emitida pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 10ª 

Região, pelo Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e dos Territórios e pelo Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região. 

   

13. Dois números de telefone para 

estabelecer-se contato com o proprietário 

do imóvel. 
   

14. Certidão negativa de IPTU do imóvel.    

15. Certidão de quitação com taxas;    

16. Certidão de regularidade do proprietário 

do imóvel junto à Fazenda Pública Federal 

e à do Distrito Federal. 
   

17. Certidão tributária referente ao Distrito 

Federal, nos termos do artigo 173 da Lei 

Orgânica do Distrito Federal. 
   

18. Vistoria técnica do imóvel para fins de 

avaliação das condições de segurança e de 
   

                                                
4 Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será 

acompanhado de: 

 I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes; 

 II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária 

anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

5  Poderá ser excepcionado, quando, de forma previamente justificada for demonstrado que a administração pública do 
Distrito Federal não tem outro local para instalar serviço público destinado à atenção à saúde, à atividade educacional, à assistência 
social e para a segurança pública, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto nº 33.788/2012. 



acessibilidade para pessoas portadoras de 

necessidades especiais. 

19. Pesquisa de preço sobre o valor da 

locação em entidades ou empresas que 

atuam no ramo imobiliário no Distrito 

Federal.  

Deverá ser demonstrada a compatibilidade 

do preço com os valores praticados no 

mercado imobiliário, mediante avaliação 

prévia
6
; (Laudo de Avaliação da Terracap). 

   

20. Informação sobre o efetivo necessário 

de vigilância, conservação e limpeza.    

21. Parecer jurídico que ateste a legalidade 

do processo de contratação, inclusive com 

análise da minuta de contrato de locação 

apresentada nos autos, considerado o 

disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

   

22. Adaptação do imóvel, a cargo do 

proprietário, para atendimento à pessoa 

portadora de necessidades especiais, de 

acordo com as disposições do Código de 

Edificações do Distrito Federal. Tal questão 

deve constar de cláusula específica do 

contrato. 

   

23. Comunicação a autoridade superior 

para ratificação/autorização e publicação 

na imprensa oficial (art. 26 da Lei nº 

8.666/93). 

   

24. Averbação do contrato de locação 

junto à matrícula do imóvel no Cartório de 

Imóveis, com cláusula de vigência em 

caso de alienação, resguardando-se os 

direitos reais do locatário (arts. 8° e 33, 

Lei nº 8.245/91; Parecer nº 219/2005 – 

PROCAD/PGDF). 

   

 

ANEXO V  

FICHA DE CONTROLE PROCESSUAL CHECK LIST: PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº DO PROCESSO: DATA LIMITE: 

ATOS ADMINISTRATIVOS E SIM/NÃO DOC. SEI OBS 

                                                
6  Parecer nº 949/2012/PGDF. “Não basta a mera juntada de anúncios relativos a bens com características semelhantes (Parecer 

nº 742/2012 - PROCAD/PGDF). O laudo de avaliação deve ser certificado por profissional apto, eis que se trata de atividade 
de natureza técnica”. 



DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS 

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

1. Existem justificativas, qualitativa e 

quantitativa, para a contratação? 
   

2. O objeto pode ser licitado mediante 

pregão? 
   

3. O objeto está definido, inclusive no 

termo de referência / projeto básico, de 

forma precisa, suficiente e clara? 
   

4. Existe aprovação do termo de referência 

/projeto básico pela autoridade 

competente? 
   

PRAZOS E OUTRAS EXIGÊNCIAS 

5. O aviso de edital contém a indicação 

dos locais, dias e horários em que poderá 

ser lida ou obtida a íntegra do edital, bem 

como o endereço eletrônico onde ocorrerá 

a sessão pública, a data e hora de sua 

realização? 

   

6. O prazo de oito dias úteis entre a 

publicação do aviso de licitação e a 

apresentação das propostas foi atendido? 
   

7. A forma de divulgação da licitação está 

de acordo com o valor a ser contratado? 
   

8. Há parecer jurídico aprovando o edital?    

9. O edital define a forma de apresentação 

dos lances e os critérios de julgamento, 

classificação e aceitação de propostas? 
   

10. O Edital/Minuta do Contrato prevê as 

sanções administrativas pelo 

inadimplemento por parte do futuro 

adjudicatário/contratado? 

   

11. O Edital/Minuta do Contato fixa o prazo 

para o fornecimento dos bens/prestação 

dos serviços, assim como os critérios para 

aceitação da proposta e do objeto, deveres 

do contratado e do contratante, 

procedimentos de fiscalização e 

gerenciamento do contrato? 

   

12. Há previsão de direito de preferência e 

de saneamento às entidades preferenciais 

(MEI, ME, EPP, cooperativa)? 
   

13. Há previsão de participação exclusiva 

de entidades preferenciais (MEI, ME, EPP, 

cooperativa), limitada a lotes de até R$ 80 

mil? 

   



14. Foi estabelecida cota reservada às 

entidades preferenciais (MEI, ME, EPP, 

cooperativa), observada a divisibilidade do 

objeto e o limite máximo de 25% do item? 

   

15. Foi exigida subcontratação compulsória 

de entidades preferenciais (MEI, ME, EPP, 

cooperativa), limitada a até 30% do valor 

do objeto? 

   

COMPATIBILIDADE DOS PREÇOS COM AQUELES PRATICADOS PELO MERCADO 

16. A pesquisa de preços foi elaborada em 

conformidade com a legislação de 

regência? 
   

17. Existe orçamento detalhado do valor 

global, fundamentado em quantitativos e 

preços propriamente avaliados, que 

expressem todos os seus custos unitários? 

   

18. Não existe previsão nos orçamentos, 

formulários para proposta de preços e nas 

justificativas de preços de parcelas 

relativas a gastos com os tributos IRPJ e 

CSLL, seja na composição do BDI ou 

como item específico da planilha ou 

orçamento. 

   

19. O termo de referência/projeto básico 

não possui especificações técnicas 

irrelevantes, excessivas ou 

desnecessárias? 

   

20. As exigências de habilitação jurídica 

contidas no edital limitam-se aos 

permissivos legais? 
   

21. As exigências relativas à regularidade 

fiscal e trabalhista limitam-se aos 

permissivos legais? 
   

22. Consta na documentação relativa à 

regularidade fiscal e trabalhista prova de 

inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT. 

   

23. A comprovação da capacitação técnico-

profissional limita-se às parcelas de maior 

relevância técnica e de valor significativo 

do objeto da licitação, sem a exigência de 

quantidades mínimas? 

   

24. Caso haja exigência de quantidades 

mínimas para comprovação da capacitação 

técnico-operacional das empresas, tal 

   



exigência é devidamente justificada em 

face da natureza e da complexidade do 

objeto licitado, e foi fixada em percentuais 

razoáveis conforme o caso? 

25. O atestado de capacitação técnica não 

possui limitação de tempo, de época ou de 

locais específicos? 
   

26. O edital não exige propriedade ou 

localização prévia de instalações, 

máquinas ou equipamentos, mas apenas 

disponibilidade? (pode-se exigir apenas 

indicação) 

   

27. O edital fixa adequadas exigências de 

qualificação econômico-financeira? 
   

28. No caso de contratação de mão-de-

obra, o edital prevê reajuste e repactuação  

conforme Decreto nº 38.934/2018 ( 

Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 

2017) 

   

29. Há informação de disponibilidade 

orçamentária que assegure o pagamento 

de todas as obrigações? 
   

30. Há adequação com os arts. 15, 16, I e 

II; § 1º, I e II; § 2º a § 4º, I; e 37, IV da LRF 

(Lcp 101/2000)? 
   

  


