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INTRODUÇÃO 

 

A obrigatoriedade da manutenção de Sistema de Controle Interno na 
Administração Pública foi estabelecida pela Constituição Federal de 1967 e 
confirmada pela Constituição Federal de 1988, em seus artigos 70 e 74. 

A implantação deste sistema nos estados e municípios brasileiros vem 
ocorrendo de forma gradual.  

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, mais conhecida como 
Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê em seu artigo 54, que dispõe sobre o 
Relatório de Gestão Fiscal, a obrigatoriedade da assinatura, naquele relatório, dos 
responsáveis pelo Sistema de Controle Interno. 

No Estado de Santa Catarina, o Sistema de Controle Interno foi instituído no 
âmbito do Poder Executivo sob a forma de sistema administrativo no ano de 2005, 
por meio da Lei Complementar nº 284.  

Atualmente, a Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007, no capítulo 
que trata da ação governamental de controle administrativo da Administração 
Pública estadual, artigo 22, estabelece que o controle será exercido em todos os 
níveis, órgãos e entidades, compreendendo particularmente, pela chefia imediata, a 
execução dos programas, projetos e ações, e a observância das normas inerentes à 
atividade específica do órgão ou da entidade vinculada ou controlada; e, pelos 
órgãos de cada sistema, a observância das normas gerais que regulam o exercício 
das atividades administrativas. 

Estabelece ainda, no parágrafo único do artigo 22, que o controle da 
aplicação do dinheiro público, a fiscalização e supervisão dos Fundos Estaduais e a 
guarda dos bens do Estado serão feitos pelos órgãos dos Sistemas de 
Administração Financeira, de Controle Interno e de Gestão Patrimonial.  

Extrai-se, portanto, que a amplitude do controle não se restringe a aspectos 
contábeis ou financeiros, mas alcança toda a atividade administrativa, e, de forma 
especial, a detectar eventuais riscos que possam prejudicar o cumprimento das 
metas físicas dos programas de governo e a consecução dos objetivos institucionais 
do órgão ou entidade.   

Faz-se necessária uma releitura do objeto do controle, pela interpretação 
das normas anteriormente expostas, destituindo-o do enfoque apenas burocrático, 
para uma atuação mais ampla, que se relaciona com aspectos de eficiência e de 
efetividade. Ao Estado cabe importante papel na consecução do bem comum, no 
atendimento ao cidadão, e o controle interno pode contribuir para sua concretização. 

A Diretoria de Auditoria Geral - DIAG da Secretaria de Estado da Fazenda - 
SEF, núcleo técnico do Sistema de Controle Interno, no cumprimento de suas 
competências de orientação, padronização, racionalização e normatização das 
atividades de controle interno e, buscando a promoção da cultura de ações 
preventivas no que tange ao controle dos recursos públicos do Estado, elaborou o 
Guia de Procedimentos Básicos de Controle Interno do Poder Executivo Estadual. 

O Guia foi desenvolvido atendendo as normas legais acerca dos assuntos 
tratados, aos princípios constitucionais orientadores da Administração Pública 
previstos no artigo 37 da Constituição Federal, aos princípios de controle interno 
oferecidos pela doutrina e ainda, a experiência de outros órgãos de controle interno 
do país. Reúne os procedimentos básicos de controle interno, objetivando, 
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precipuamente, dotar os órgãos e entidades da Administração Pública estadual de 
diretrizes e ferramentas, a fim de aprimorarem seus controles e melhor executarem 
suas atividades.  

Este Guia não substitui as Informações, Orientações Técnicas, Manuais, 
Perguntas e Respostas ou outros documentos orientativos já publicados no site da 
DIAG ou nos sites dos demais órgãos centrais dos sistemas administrativos do 
Estado, ao contrário, utiliza-se dos referidos documentos, por meio de links 
automáticos quando oportuno. 

O Guia de Procedimentos Básicos de Controle Interno será disponibilizado 
unicamente em meio eletrônico, no endereço www.sef.sc.gov.br/auditoria. 
Desaconselham-se as impressões, tendo em vista que os assuntos estarão sendo 
frequentemente revistos e alterados, colaborando assim com o uso racional dos 
recursos materiais e com o meio ambiente. 

A atuação preventiva do controle interno e a educação continuada são os 
grandes alicerces para a instrumentalização de ações que favoreçam a melhoria dos 
processos decisórios, da condução das atividades, e, principalmente, da consecução 
dos objetivos finalísticos da Administração Pública. 

Ao disponibilizar o Guia de Procedimentos Básicos de Controle Interno, a 
Diretoria de Auditoria Geral pretende contribuir para a internalização e sedimentação 
dos princípios da Administração Pública, despertando os gestores e servidores para 
a importância de controles internos eficazes, eficientes e efetivos, criando uma 
cultura de responsabilidade mútua na consolidação de uma gestão eficaz. 

Cada tema abordado apresenta a legislação vigente e Lista de 
Procedimentos, a qual deverá constituir em material de apoio ao servidor que 
executa a respectiva rotina.  

Os procedimentos de controle interno relacionados às atividades de 
contabilidade não foram contemplados neste Guia, uma vez que constam das 
competências da Diretoria de Contabilidade Geral - DCOG, que o faz por meio de 
manuais, orientações e capacitações específicas, em especial as que se relacionam 
com o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF. 

É de suma importância ressaltar que o Guia de Procedimentos Básicos de 
Controle Interno estará em constante aperfeiçoamento, contando com o 
envolvimento e a contribuição de todos os servidores. 

 

  

http://www.sef.sc.gov.br/auditoria
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1. OBJETIVO, VANTAGENS E CONCEITOS 

 

Os procedimentos de controle de licitações e contratos visam assegurar o 
regular processamento das licitações e contratos administrativos, identificando em 
tempo hábil a existência de imperfeições ou vícios. 

Possibilitam a detecção e correção tempestiva de falhas formais, evitando 
demandas judiciais e até mesmo a anulação dos processos licitatórios, poupando 
tempo e resguardando a celeridade do processo. 

Primeiramente, torna-se imperativo conceituar os termos utilizados nos 
procedimentos de licitação e de contratação, conforme segue. 

 

 Adjudicação: é o ato que declara satisfatória e conveniente a proposta 
classificada em primeiro lugar no julgamento da licitação. É o momento 
em que a Administração atribui ao vencedor o objeto da licitação, 
declarando que, se houver contratação, será feita com o adjudicado. Pode 
ser realizada pela comissão de licitação, caso a autoridade competente 
delegue esta competência. No pregão, será realizada pelo pregoeiro, ao 
final da sessão de pregão, sempre que não houver manifestação dos 
participantes no sentido de apresentar recurso. 

 Ata: é a manifestação expressa da comissão de licitação referente aos 
atos e fatos ocorridos. 

 Discricionariedade: é a faculdade legal dada ao agente competente para 
escolher, quanto ao conteúdo do ato a ser praticado, observando os 
termos e limites da Lei e dentro de um leque de opções, a mais 
conveniente e oportuna para a Administração. Para isso, terá que agir 
com razoabilidade e boa fé, não podendo optar por alternativa que 
satisfaça vontade própria. 

 Dispensa em caráter emergencial: é uma das hipóteses de licitação 
dispensável, prevista no art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, que 
somente pode ser invocada para o atendimento à situação emergencial 
ou calamitosa que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 
devidamente caracterizada, e para as parcelas que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, 
não sendo permitida a prorrogação dos contratos respectivos. 

 Edital de licitação: é o instrumento que traz todas as condições e 
exigências que os licitantes devem seguir para o fornecimento de 
determinado bem ou serviço à Administração Pública. É a lei interna da 
licitação. 

 Habilitação: é a etapa da licitação em que a Administração avalia os 
documentos comprobatórios dos licitantes quanto à qualificação jurídica, à 
regularidade fiscal, à qualificação técnica, à qualificação econômico-
financeira e ao cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da 
Constituição Federal (este é feito por meio de declaração), exigências 
estas devidamente especificadas no edital ou carta-convite da licitação. 



 6 

 Homologação: é o ato privativo da autoridade instauradora do 
procedimento licitatório que tem como objetivo reconhecer a regularidade 
dos atos e procedimentos adotados, além da conveniência e oportunidade 
da licitação. Este ato só pode ser realizado depois de decididos todos os 
recursos existentes ou após esgotado o prazo para sua interposição. 
Após a homologação, o adjudicatário será convocado a assinar o contrato 
no prazo definido no edital ou carta-convite. 

 Instrumento convocatório: é o mesmo que edital, nas modalidades 
tomada de preços, concorrência e pregão; e carta-convite, no caso da 
modalidade convite.  

 LIC: Sistema Integrado de Licitações, no âmbito do Estado de Santa 
Catarina, que deve ser alimentado pelos órgãos ou entidades da 
Administração Direta e Indireta, para as modalidades convite, tomada de 
preço, concorrência e pregão presencial. No momento, o sistema só 
permite incluir licitações para compra de materiais, não possibilitando a 
inclusão de informações relativas à dispensa e inexigibilidade.  

 Licitação: é um procedimento administrativo em que a sucessão de atos 
e fases leva à indicação de quem irá celebrar contrato com a 
Administração Pública, visando selecionar a proposta mais vantajosa ao 
interesse público. 

 Objeto: é aquilo que a Administração deseja contratar. Assim, segundo 
as disposições do art. 2º da Lei n. 8666/93, são objetos de licitação, 
quando contratados com terceiros: bens, obras, serviços (inclusive de 
publicidade), alienações, concessões, permissões e locações.  

 Pregão: é a modalidade de licitação utilizada para a contratação de bens 
e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado, em que a disputa 
é feita por meio de propostas e lances, em sessão pública coletiva 
(pregão presencial) ou eletrônica (pregão eletrônico), esta mediante a 
utilização de tecnologia da informação. No âmbito federal, foi instituído 
pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/02; no âmbito estadual, foi instituído 
pela Lei nº 12.337, de 05/07/02, e sua regulamentação consta no Decreto 
nº 2.617/09. 

 Pregoeiro: é o servidor que possui capacitação específica para a 
condução de procedimento licitatório na modalidade pregão. 

 Procedimento: é o conjunto de atos que devem ser observados e 
realizados para a composição do processo licitatório. 

 Processo: é o conjunto de atos e documentos que compõem a rotina 
legal que objetiva a aquisição de bens e serviços. 

 Proposta: é o documento por meio do qual o licitante participa da 
licitação oferecendo seu bem ou serviço à Administração Pública, dentro 
das condições solicitadas pelo edital. 

 Publicação: é o ato pelo qual a Administração divulga de forma ampla e 
irrestrita o processo licitatório e seus respectivos atos. 

 Regime Diferenciado de Contratações – RDC: procedimento licitatório 
próprio, quando o objeto de contratação versar sobre obras, serviços e 
aquisições necessários à realização da Copa do Mundo e dos Jogos 
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Olímpicos, obras e serviços de engenharia no âmbito do SUS e dos 
sistemas de ensino e ações integrantes do PAC. 

 Sistema de Registro de Preços – SRP: conjunto de procedimentos, 
destinado ao registro formal de preços e prazos referentes a bens e 
serviços, e que, futuramente, poderão ser contratados pelo poder público, 
conforme a necessidade de sua demanda. 

 

2. MODALIDADES E TIPOS DE LICITAÇÃO 

 

2.1. Modalidades 

 

O art. 22 da Lei Federal nº 8.666/93 define quais são as modalidades de 
licitação, quais sejam: convite, tomada de preços e concorrência. O art. 23 da 
mesma lei enquadra as modalidades em função do valor orçado e do objeto a ser 
contratado. Assim, para compras e serviços: 

 Até R$ 8.000,00 (oito mil reais) - dispensa de licitação: as compras e 
serviços (que não os de engenharia) estão dispensados do processo 
licitatório; 

 Até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) - convite: o convite é a modalidade 
mais simples, na qual a Administração escolhe um número mínimo de três 
interessados, cadastrados ou não. Outras empresas, não convidadas 
formalmente, mas que desejarem participar do certame, e desde que 
sejam do ramo pertinente ao objeto licitado, devem solicitar o convite em 
até 24 horas antes da apresentação da proposta. A divulgação deve ser 
feita em lugar de ampla visão, mediante afixação de cópia do convite em 
quadro de avisos do órgão. Recomenda-se, para ampliar a competição, 
que seja feita também a publicação em jornal de grande circulação e na 
internet; 

 Até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) - tomada de 
preços: essa modalidade é realizada entre as empresas interessadas 
devidamente cadastradas ou que atenderem às condições exigidas no 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas; 

 Acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais). - 
concorrência: nessa modalidade qualquer interessado que atende aos 
requisitos de qualificação pode participar. 

Outra modalidade, não prevista na Lei Federal nº 8.666/93, instituída pela 
Lei Federal nº 10.520/02, é o pregão, aplicável somente para aquisição de bens e 
serviços comuns, independente do valor da contratação, que veremos mais adiante, 
no item 5.2 - Pregão Presencial. 

 

2.2. Tipos 

 

O artigo 45 da Lei Federal nº 8.666/93 diz que o julgamento das propostas 
será objetivo, devendo a comissão realizá-lo em conformidade com o tipo de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art23i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art23i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art45§1


 8 

licitação e os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório. São tipos de 
licitação: 

 menor preço: utilizado quando o critério de seleção da proposta mais 
vantajosa para a Administração for o licitante que ofertar o menor preço, 
de acordo com as especificações do ato convocatório. 

 melhor técnica: utilizado para contratação de trabalhos complexos, que 
exijam parâmetros técnicos de escolha. 

 técnica e preço: neste caso, os dois parâmetros são importantes. A 
classificação do proponente far-se-á de acordo com a média ponderada 
das valorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo com os 
pesos previamente estipulados no instrumento convocatório. 

Os tipos melhor técnica e técnica e preço são utilizados exclusivamente para 
serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de 
projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia 
consultiva em geral, e em particular, para elaboração de estudos técnicos 
preliminares e projetos básicos e executivos, no caso de obras e serviços de 
engenharia. 

 maior lance ou oferta: utilizado nos casos de alienação de bens ou 
concessão de direito real de uso. 

 

3. PRINCÍPIOS 

 

Licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração 
Pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio (edital ou 
convite), empresas interessadas na apresentação de propostas para o fornecimento 
de bens, serviços, execução de obras, alienações, concessões, permissões e 
locações. A licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de 
maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e a possibilitar o 
comparecimento do maior número possível de concorrentes ao certame licitatório 
(TCU, 2006). 

A Lei Federal nº 8.666/93, ao regulamentar o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, estabeleceu normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos no âmbito dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, sendo que as normas devem ser interpretadas no sentido de fomentar a 
disputa entre os interessados, informadas em edital, visando ao interesse público da 
Administração. 

São princípios básicos que norteiam os procedimentos licitatórios: 

 Princípio da Legalidade: a legalidade vincula os licitantes e a 
Administração Pública às regras estabelecidas nas normas e princípios 
em vigor.  

 Princípio da Isonomia: significa dar tratamento igual a todos os 
interessados, condição essencial garantidora da competição nos 
procedimentos licitatórios. 

 Princípio da Impessoalidade: obriga a Administração a observar critérios 
objetivos em todas as suas decisões, que devem ser previamente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#37XXI
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#37XXI
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estabelecidos em edital ou convite, afastando a discricionariedade e o 
subjetivismo na condução e julgamento dos certames licitatórios. 

 Princípio da Moralidade: significa que o gestor, além de seguir o que a 
lei determina (princípio da legalidade), deve pautar sua conduta na moral 
comum, fazendo o que for melhor para o interesse público.  

 Princípio da Probidade Administrativa: é a obrigatoriedade do gestor 
de atender a todos os princípios da Administração Pública, principalmente 
no que diz respeito ao princípio da moralidade, agindo em favor do 
interesse público, em compatibilidade com a ética, bons costumes e as 
regras da boa administração. 

 Princípio da Publicidade: qualquer interessado deve ter acesso às 
licitações públicas, mediante divulgação e acesso aos autos do processo 
licitatório, em todas as suas fases. 

 Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório: obriga a 
Administração e os licitantes a observarem as normas e condições 
estabelecidas no ato convocatório, ou seja, nada poderá ser feito no 
certame licitatório sem que haja previsão no edital ou no convite. 

 Princípio do Julgamento Objetivo: significa que o administrador público 
deve observar critérios objetivos definidos no ato convocatório para julgar 
as propostas dos licitantes. Este princípio afasta a possibilidade do 
julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos no 
edital ou convite, mesmo que em benefício da Administração. 

 Princípio da Celeridade: consagrado pela Lei Federal nº 10.520/02, 
como um dos norteadores de licitações na modalidade pregão, busca 
simplificar procedimentos, rigorismos excessivos e formalidades 
desnecessárias. As decisões, sempre que possível, são tomadas no 
momento da sessão. 

 Princípio da Adjudicação Compulsória ao Vencedor: significa que a 
Administração não pode atribuir o objeto da licitação a outrem que não 
seja o detentor da proposta classificada, ou seja, a adjudicação é 
compulsória ao vencedor. 

Com isso, para que haja regularidade nos processos licitatórios, é importante 
a padronização de alguns procedimentos, que devem ser observados por todos 
aqueles que trabalhem com licitação e contratação no âmbito do serviço público 
estadual. Optou-se, então, por subdividir os processos referentes à licitação e 
contratação em algumas etapas, a saber: planejamento, formalização do 
processo (montagem do processo), instrumento convocatório, habilitação, 
julgamento das propostas, pregão presencial, contrato, execução contratual e 
fiscalização, e ainda, procedimentos específicos de dispensa e inexigibilidade, 
prestação de serviços terceirizados e locação de bens imóveis, que serão 
explicadas a seguir, constando ao final de cada explanação pontos de controle, 
visando chamar a atenção dos responsáveis por cada etapa para pontos-chave de 
controle interno para cada procedimento. 

 

4. PROCEDIMENTOS - GERAL 
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4.1. Planejamento 

 

O planejamento deve ser realizado com antecedência, de preferência no ano 
anterior às contratações que se desejar proceder. Todas as necessidades do órgão 
ou entidade para o ano seguinte devem ser objeto de avaliação e, a partir da 
estimativa das necessidades, o gestor deve realizar um orçamento estimado de 
cada contratação. No planejamento é importante, também, determinar as 
especificidades do objeto a ser licitado, caracterizando-o de forma a garantir a 
satisfação das necessidades da Administração, e ainda, manter a padronização, 
quando houver. 

De posse dessas informações, o órgão ou entidade deve solicitar as 
autorizações necessárias e, na medida do possível, realizar a licitação antes mesmo 
do início do exercício financeiro. O contrato, por sua vez, será assinado a partir do 
primeiro dia útil do ano seguinte. 

Estes simples procedimentos evitam que sejam formalizadas dispensas de 
licitação sem respaldo na Lei de Licitações, para o lapso temporal entre o início do 
exercício financeiro e o término do regular procedimento licitatório.  

Importante ressaltar que dispensas “de caráter emergencial” não podem se 
aplicar para os casos de falta de planejamento, o que seria totalmente irregular do 
ponto da vista da Lei de Licitações, visto que a contratação sem licitação com base 
no caráter emergencial deve servir somente para o atendimento de situação 
emergencial ou calamitosa, claramente caracterizada.  

Um bom planejamento evita, ainda, o fracionamento de despesas, que se 
caracteriza quando a despesa total do exercício para um objeto específico é dividida 
em vários procedimentos licitatórios distintos, com a conseqüente utilização de 
modalidade de licitação inferior à recomendada pela legislação.  

O planejamento do exercício deve observar o princípio da anualidade do 
orçamento. Sendo assim, não será possível justificar o fracionamento de despesa 
com várias aquisições para um mesmo objeto ou finalidade no mesmo exercício, sob 
modalidade inferior àquela exigida para o total da despesa no ano. Para a 
contratação de serviços da mesma natureza, a regra é a mesma: preservar a 
modalidade licitatória cabível para o total da despesa realizada. 

Os procedimentos listados abaixo se aplicam a todas as modalidades de 
licitação, inclusive para realização de dispensa de licitação. 

 

Lista de Procedimentos – Planejamento das Licitações Base Legal 

Definir a modalidade licitatória, verificando o valor total da 
contratação, levando em conta todos os meses possíveis de 
vigência, incluídas as possíveis prorrogações previstas no edital e na 
minuta do contrato. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 23, 
caput; Prejulgado 
TCE nº 1354; 
Acórdãos TCU 
90/04 2ª Câmara, 
1395/05 2ª 
Câmara 

Verificar se o aumento ou criação de nova despesa, mesmo que se 
trate de alteração contratual, estão contemplados na programação 
orçamentária e financeira do órgão ou entidade. 

Decreto nº 49, de 
09/02/2015, art. 
3º 

Verificar o valor total da contratação no caso de parcelas de uma 
mesma obra ou serviço, ou ainda no caso de obras e serviços de 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 23, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art23i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art23i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art23i
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mesma natureza e realizadas no mesmo local, que possam ser 
executados conjunta e concomitantemente, a fim de definir a 
modalidade licitatória e evitar o fracionamento de despesa. 

§ 5º; Acórdãos 
TCU 76/02 2ª 
Câmara, 2528/03 
1ª Câmara, 
740/04 Plenário, 
82/05 Plenário 

Evitar a dispensa de licitação “em caráter emergencial” por falta de 
planejamento ou demora do órgão ou entidade na solicitação de 
nova licitação, nos casos em que a licitação seja centralizada pela 
Secretaria de Estado da Administração (SEA). 

Acórdãos TCU 
300/95 2ª 
Câmara, 348/03 
2ª Câmara, 
771/05 2ª 
Câmara, 1395/05 
2ª Câmara 

Construir planilhas anuais de acompanhamento das quantidades e 
dos custos de cada contratação, a fim de subsidiar o planejamento 
dos exercícios seguintes, mantendo registro das mesmas, bem como 
a memória de cálculo. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 15, 
§ 7º, II 

 

4.2. Formalização do Processo 

 

A formalização do processo diz respeito aos documentos que devem compor 
o processo licitatório. 

Abaixo constam os procedimentos prévios que o responsável pelo controle 
da formalização do procedimento deve estar atento, bem como os documentos que 
devem fazer parte do processo, no intuito de evitar que procedimentos essenciais e 
documentos importantes à formalização do processo deixem de integrá-lo. 

 

4.2.1. Procedimentos Prévios 

 

Os procedimentos prévios aplicam-se a todas as modalidades de licitação, 
inclusive pregão presencial, dispensa e inexigibilidade de licitação, tratados com 
exclusividade nos itens 5.1 - Dispensa e Inexigibilidade e 5.2 - Pregão Presencial, 
respectivamente. As autorizações e documentos comprobatórios dos procedimentos 
prévios abaixo listados deverão compor o processo licitatório. 

 

Lista de Procedimentos Prévios Base Legal 

Para materiais, serviços ou obras, quando se tratar de aquisição, 
contratação ou alteração de contratos e instrumentos congêneres, 
independente de seu valor, deverão ser cadastrados e integralmente 
digitalizados por meio do Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico 
(SGP-e), conforme as diretrizes fixadas pela SEA/SC. O órgão ou 
entidade deve preencher o formulário de informação gerenciais 
disponível no sistema de Cadastro de Informações Gerenciais (CIG) 
do SGP-e, observando os procedimentos estabelecidos. O número 
do protocolo CIG deverá ser referido em todas as publicações 
relativas à solicitação, realizadas no Diário Oficial do Estado (DOE) 
ou em jornais de grande circulação, quando for o caso. 

Decreto nº 49/15, 
art. 4º, art. 6º e 
parágrafo único 
do art. 6º 

Para contratação de serviços, seguros e locações de bens 
móveis, quando o valor estimado ultrapassar R$ 650.000,00 no 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15
http://www.pge.sc.gov.br/


 12 

exercício, por objeto contratado, encaminhar a solicitação de licitação 
para análise do Órgão Central do Sistema Administrativo de Gestão 
de Materiais e Serviços e após, submeter à autorização do Grupo 
Gestor de Governo. 

I, art. 19 
Decreto nº 49/15, 
art. 8º, I 

  

Para contratação de serviços, seguros e locações de bens 
móveis, quando a complexidade do serviço for relevante ou quando 
indicado pelo Grupo Gestor de Governo, serão realizadas pelo Órgão 
Central do Sistema Administrativo de Gestão de Materiais e Serviços. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 19 § 1º 

Para aquisição de materiais permanentes, quando o valor 
estimado da contratação ultrapassar R$ 650.000,00, as licitações 
serão realizadas pela Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços da 
SEA, após autorização do Grupo Gestor de Governo. A critério da 
SEA, a realização de licitações poderá ser autorizada aos órgãos 
setoriais e seccionais mediante exposição de motivos assinada pelo 
titular do órgão ou entidade interessada, após prévia análise e 
aprovação das minutas do edital e do contrato. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 7º § § 1º e 
2º 

Para contratação de prestação de serviços terceirizados, obras 
ou serviços de engenharia, o processo instruído deve ser 
submetido obrigatoriamente à prévia autorização do Grupo Gestor de 
Governo, contendo, no mínimo: justificativa fundamentada da 
necessidade da contratação ou aquisição, observado o interesse 
público, a obtenção do melhor preço e as condições mais vantajosas 
à administração pública; autorização do titular do órgão; 
especificação do objeto; estimativa do valor unitário e total da 
despesa; indicação do item orçamentário; comprovação de recursos 
financeiros disponíveis; minuta do edital e se for o caso, do contrato; 
pareceres jurídicos, e se for o caso, técnicos, sobre a licitação, 
dispensa ou inexigibilidade, que contemplem as minutas de editais 
de licitação e contratos. 
Excetuam-se do referido procedimento, os seguintes casos: 

1. Contratação de objeto que seja essencial às atividades 
finalísticas dos seguintes Órgãos: SES, SSP, SJC e SDC; 

2. Contratações relacionadas ao credenciamento de instituições 
para prestação de serviços bancários de arrecadação de 
repasse de tributos e demais receitas públicas estaduais, 
geridos pela SEF; 

3. Contratações de obras e serviços de engenharia por meio do 
Regime Diferenciado de Contratação (RDC), no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), pela SES, e da rede estadual 
de ensino, pela Secretaria de Estado da Educação – SED; 

4. Contratações de materiais, obras e serviços que integram o 
Pacto por Santa Catarina. 

Decreto nº 49/15, 
art. 8º, incisos I 
ao VIII do 
parágrafo único; 
e 
Resolução nº 
001/2015/GGG, 
DE 10/02/2015 

Para contratação de serviços de supervisão de obras, o processo 
deve ser cadastrado no Sistema Integrado de Controle de Obras 
Públicas (SICOP), e os contratos celebrados, preferencialmente, com 
universidades. Na impossibilidade de contratar o serviço com 
universidades, o valor do contrato não poderá ser superior a 8% do 
valor da obra contratada para supervisão. 

Decreto nº 49/15, 
art. 10 

Para aquisição de bens de informática: observar e respeitar os 
padrões definidos e existentes no site da DGOV 
(www.dgov.sc.gov.br), na seção “Padrões”.  

IN DTEC/SEF nº 
001, de 23/01/06, 
art. 2º 

Ainda, para aquisição de bens e contratação de serviços de 
informática, de tecnologia de informação e comunicação e 
desenvolvimento de softwares, inclusive locações relacionadas 
à tecnologia da informação: enviar projeto de contratação e 
respectivo estudo de viabilidade técnica e econômica, 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 8º; Decreto 
nº 3.945, de 
19/01/06, art. 4º; 

http://www.dgov.sc.gov.br/


 13 

acompanhados da devida justificativa à Diretoria de Governança 
Eletrônica - DGOV/SEA, por meio do site www.dgov.sc.gov.br, na 
seção “Demandas”, para sua homologação. Juntar certificado de 
homologação ao processo licitatório. Nas contratações que superem 
o valor de R$ 650.000,00 no exercício, o processo deve ser 
submetido à prévia autorização do Grupo Gestor de Governo. 

IN DTEC/SEF nº 
001, de 23/01/06, 
art. 8º 
Decreto nº 49/15, 
art. 9º, parágrafo 
único 

Para aquisição de bens e serviços comuns, por modalidade 
diferente de pregão: solicitar autorização prévia da Diretoria de 
Gestão de Materiais e Serviços - DGMS, da Secretaria de Estado da 
Administração - SEA. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 73 § 2º 

Para aquisição de veículos: remeter a licitação para Diretoria de 
Gestão Patrimonial da SEA para elaboração de especificação 
técnica. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 9º 

Para os órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional do Poder Executivo Estadual e seus fundos vinculados 
situados na Grande Florianópolis: adquirir os materiais constantes 
da Lista Básica de Materiais  por intermédio do Fundo de Materiais 
da SEA. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 3º § 1º 

Para aquisições que impliquem aumento de despesa acima de 
R$ 50.000,00: abrir processo com os documentos constantes no 
Decreto nº 1.612/04 e enviá-lo à Secretaria de Estado da Fazenda - 
SEF. 

Decreto nº 1.612, 
de 31/03/04, arts. 
1º e 2º, III 

Na aquisição de materiais nas modalidades convite, tomada de 
preços, concorrência e pregão presencial: realizar a licitação por 
meio do Sistema Integrado de Licitações - LIC. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 45 

Verificar se participam da licitação, direta ou indiretamente, algum 
dos impedidos listados abaixo: 
- o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
- empresa responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto ou 
controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
- servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação. 
 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 9º 

 

 

4.2.2. Montagem do Processo 

 

A montagem do processo aplica-se às modalidades Convite, Tomada de 
Preço e Concorrência. A montagem das dispensas e inexigibilidades de licitação 
será tratada no item 5.1 - Dispensa e Inexigibilidade e a montagem dos processos 
de pregão, no item 5.2 - Pregão Presencial. 

 

Lista de Procedimentos - Montagem dos Processos nas 
Modalidades Convite, Tomada de Preço e Concorrência 

Base Legal 

Solicitação de aquisição. 
Acórdão TCU 
254/04 2ª 
Câmara 

Descrição sucinta do objeto licitado, sem indicação de marca. 
Lei Federal nº 
8.666/93, art. 38, 
caput, e art. 15, § 

http://www.dgov.sc.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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7º, I 

Autorizações/comprovações da realização dos procedimentos 
prévios, conforme o caso. 

Vide item 4.2.1 - 
Procedimentos 
Prévios 

Para contratação que represente criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de 
despesa, providenciar: a) estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 
subseqüentes; e b) 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.  

Lei 
Complementar 
Federal nº 101, 
de 04/05/00, art. 
16, I e II 

Pesquisa de preço de mercado, com no mínimo 3 fornecedores do 
ramo, podendo uma referência ser o LIC. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 23, 
caput; Acórdãos 
TCU 100/04 2ª 
Câmara, 980/05 
Plenário, 998/08 
1ª Câmara 

Indicação dos recursos para a despesa e verificação de 
disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade para a referida 
despesa. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 38, 
caput; Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 17 

Autorização da autoridade competente para abertura da licitação. 
Lei Federal nº 
8.666/93, art. 38, 
caput 

Autuação, protocolo e numeração seqüencial do processo. 
Lei Federal nº 
8.666/93, art. 38, 
caput 

Registro de todas as licitações ou justificativas de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação em livro próprio ou arquivo magnético, em 
ordem cronológica, contendo a citação de, pelo menos, a 
modalidade, o nº com referência do ano, a data e o objeto 
pertinentes. Sugestão: após a homologação do processo, 
acrescentar o valor adjudicado e o licitante vencedor. 

Resolução nº TC-
16, de 21/12/94, 
art. 67 

Cópia do ato de designação da comissão de licitação ou do 
responsável pelo convite publicado no DOE/SC. 

Lei Federal nº 
8.666/03, art. 38, 
III 

Parecer jurídico com a análise prévia do edital e da minuta do 
contrato e análise da modalidade escolhida. 

Lei Federal nº 
8.666/03, art. 38, 
VI, e parágrafo 
único 

Parecer técnico, quando for o caso. 
Lei Federal nº 
8.666/03, art. 38, 
VI 

Edital/convite e seus anexos, quando for o caso. 
Lei Federal nº 
8.666/03, art. 38, 
I 

Comprovante das publicações do edital resumido ou da entrega do 
convite. 

Lei Federal nº 
8.666/03, art. 38, 
II 

Para licitação na modalidade concorrência ou pregão cujos 
valores estejam enquadrados a partir do limite para uma 
concorrência (acima de R$ 650.000,00): comprovante do envio do 
edital ao TCE/SC via E-sfinge. 

IN nº TC-05, de 
27/08/08, art. 2º 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/lcp101.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/lcp101.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/lcp101.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/lcp101.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/lcp101.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art38
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Comprovação da disponibilização da íntegra do edital no site 
www.sc.gov.br, na seção “Serviços - Licitações” 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 54 § 2º 

Documentos de habilitação. 
Lei Federal nº 
8.666/03, art. 27 
a 31, art. 38, XII 

Originais das propostas e dos documentos que as instruírem. 
Lei Federal nº 
8.666/03, art. 38, 
IV 

Atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora. 
Lei Federal nº 
8.666/03, arts. 
38, V, e 43, §1º 

Recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas 
manifestações e decisões. 

Lei Federal nº 
8.666/03, art. 38, 
VIII 

Adjudicação do objeto e de homologação da licitação. 
Lei Federal nº 
8.666/03, art. 38, 
VII 

Cópia do DOE/SC referente à publicação do resultado da licitação. 

Lei Federal nº 
8.666/03, art. 38, 
XI; Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 54 § 3º e 
art. 71 

Se for o caso, despacho de anulação ou de revogação da licitação, 
fundamentado circunstancialmente. 

Lei Federal nº 
8.666/03, art. 38, 
IX 

Contrato ou instrumento equivalente. 
Lei Federal nº 
8.666/03, art. 38, 
X 

Cópia do DOE/SC referente à publicação do extrato do contrato. 
Lei Federal nº 
8.666/93, art. 61, 
parágrafo único 

 

 

 

4.3. Instrumento Convocatório 

 

O instrumento convocatório é a lei interna do procedimento licitatório, pois é 
ele que determina aos licitantes e à Administração Pública as condições para a 
disputa. Para cada procedimento licitatório existe um edital ou, no caso da 
modalidade convite, uma carta-convite, devendo estar em estrita conformidade com 
a legislação que disciplina as licitações públicas. 

Segue um roteiro prático para a elaboração do edital ou carta-convite. 

 

Lista de Procedimentos – Elaboração do Instrumento 
Convocatório 

Base Legal 

Para a modalidade concorrência ou pregão, dispensa ou 
inexigibilidade cujos valores estejam enquadrados a partir do 
limite para uma concorrência: enviar cópia do edital e seus anexos 
ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE, até o dia 

IN nº TC-05, de 
07/08/08, art. 2º e 
14 

http://www.sc.gov.br/
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seguinte à primeira publicação do aviso de realização da licitação no 
DOE/SC, juntando comprovante do envio. 

Inserir no preâmbulo do edital: 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 pela Lei Federal nº 8.666/93, o local, dia e hora para 
recebimento da documentação e proposta, bem como para início da 
abertura dos envelopes. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 40, 
caput 

Descrever o objeto de forma sucinta e clara, sem indicação de marca 
ou características exclusivas que possam direcionar a licitação e/ou 
limitar a competição. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 15, 
§ 7º, I, art. 38, 
caput, e art. 40, I. 
Para pregão: Lei 
Federal nº 
10.520/02, art. 3º, 
II; Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 90 II 

Para habilitação: solicitar somente os documentos constantes nos 
arts. 27 a 31 da Lei de Licitações. 

Lei Federal nº 
8.666/93, arts. 27 
a 31; vide item 
4.4 - Habilitação 

Informar o local onde serão adquiridos os projetos básico ou 
executivo ou as especificações dos serviços, o orçamento e o 
cronograma de execução, quando for o caso. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 7º, 
§ 2º, e art. 40, IV 
e V 

Informar o local e horários para esclarecimentos adicionais aos 
licitantes. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 40, 
VIII 

Informar as condições de participação da licitação, a forma de 
apresentação de propostas e os critérios de julgamento, com 
disposições claras e parâmetros objetivos. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 40, 
VI e VII 

Quando o edital exigir garantia do objeto: incluir a obrigatoriedade de 
o licitante fixar, na proposta, o prazo e o tipo da garantia. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 59 

Quando o edital exigir assistência técnica do objeto: incluir a 
obrigatoriedade de o licitante informar, na proposta, o nome e 
endereço da empresa responsável. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 60 

Fixar critérios de aceitabilidade de preços (unitário e global), 
permitida a fixação de preços máximos e vedada a fixação de preços 
mínimos. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 40, 
X 

Indicar o critério de reajuste a ser aplicado ao contrato, fixando que a 
periodicidade será anual, a ser contada a partir da data limite para 
apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir, até 
a data do adimplemento de cada parcela. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 40, 
XI; Lei Federal nº 
9.069, de 
29/06/95, art. 28, 
§ 1º 

Fixar as condições de pagamento, cronograma de desembolso 
máximo por período, critério de atualização financeira dos valores a 
serem pagos, compensações financeiras, penalizações, descontos e 
exigência de seguros, quando for o caso. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 40, 
XIV 

Fixar as normas e prazos para a interposição de recursos 
administrativos. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 40, 
XV 

Fazer constar as sanções para o caso de inadimplemento e os 
valores das multas. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 40, 
III 
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Informar as condições de recebimento do material, serviço ou obra. 
Lei Federal nº 
8.666/93, art. 40, 
XVI 

Indicar prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos 
instrumentos. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 40, 
II 

Datar, rubricar e assinar o edital (autoridade que o expedir). 
Lei Federal nº 
8.666/93, art. 40, 
§ 1º 

Prever as situações de isenção do ICMS. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 15, § § 4º e 
5º 

Prever o direito de preferência para a contratação das 
microempresas e as empresas de pequeno porte, como critério de 
desempate. 

Lei 
Complementar 
Federal nº 123, 
de 14/12/06, art. 
44 

Disponibilizar em meio eletrônico na Internet, no Portal do Governo 
do Estado de Santa Catarina, site: www.portaldecompras.sc.gov.br, 
os editais de licitação modalidades concorrência, tomada de preços, 
convite, leilão, concurso, pregão presencial e pregão eletrônico 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 54 III § 2º 

Atentar para a forma de publicação: 
- Concorrência, Tomada de Preços, Leilão e Concurso: Diário Oficial 
do Estado e jornal diário de circulação estadual; 
- Pregão Presencial e Eletrônico: 

 até R$ 650.000,00: DOE/SC e Internet; 

 acima de R$ 650.000,00: DOE/SC, jornal diário de circulação 
estadual e Internet; 

 acima de R$ 1.000.000,00: DOE/SC, jornal diário de circulação 
estadual e nacional e Internet; 

- Convite: aviso convocatório afixado em mural determinado pela 
Administração. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 54 

Atentar para os prazos mínimos de publicação dos editais até o 
recebimento das propostas ou realização do evento: 
- Concorrência (regime de empreitada integral ou tipo melhor técnica 
ou técnica e preço) e Concurso: 45 dias; 
- Concorrência (demais tipos) e tomada de preço (tipo melhor técnica 
ou técnica e preço): 30 dias; 
- Tomada de Preços (demais tipos) ou Leilão: 15 dias; 
- Convite: 5 dias úteis. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 21, 
§ 2º 

 

4.4. Habilitação 

 

A fase de habilitação é destinada a aferir as condições para participação ou 
não dos interessados em contratar com a Administração, os quais devem atender 
aos requisitos dispostos no edital, apresentando documentação comprobatória 
exigida. Podem habilitar-se pessoas físicas ou jurídicas, que devem dispor de todas 
as condições técnicas necessárias e suficientes à execução do objeto. 

Para a habilitação nas licitações, o órgão ou entidade licitante não poderá 
exigir mais documentos do que os constantes nos artigos 27 a 31 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

http://www.portaldecompras.sc.gov.br/
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Cabe lembrar que se a empresa licitante apresentar Certificado de Cadastro 
de Fornecedores - CCF, administrado pela Diretoria de Gestão de Materiais e 
Serviços - DGMS/SEA, com validade na data da apresentação dos envelopes de 
habilitação, estará dispensada de apresentar os documentos de habilitação jurídica, 
regularidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e 
declaração de que não emprega menores nas condições descritas pela Constituição 
Federal, art. 7º, inciso XXXIII. 

Alguns procedimentos devem ser observados pela comissão de licitação, no 
recebimento dos envelopes dos licitantes. Os pontos de controle desta fase de 
licitação estão listados a seguir, não se aplicando os procedimentos à modalidade 
pregão, que será tratada com exclusividade no item 5.2 - Pregão Presencial. 

 

Lista de Procedimentos - Fase de Habilitação em Licitação 
(exceto Pregão) 

Base Legal 

Não permitir que o prévio recolhimento de taxas e emolumentos 
referentes à aquisição do edital extrapole o valor do custo efetivo de 
reprodução gráfica do mesmo. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 32, 
§ 5º 

Verificar se constam as rubricas de todos os participantes nos 
envelopes de habilitação. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 43, 
§ 2º 

Verificar se os documentos de habilitação foram apresentados em 
originais ou cópias autenticadas. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 32 

Verificar se a apresentação da documentação está de acordo com a 
forma prevista no art. 56 do Decreto 2.617/09. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 56 § 1º I, II 
e III 

Verificar se a amostra e o prospecto, quando exigidos no edital, 
foram apresentados na forma estabelecida no Decreto nº 2.617/09 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 57, 58 e 61 

Verificar se não está sendo exigida documentação que extrapole 
aquelas relativas à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à 
qualificação técnica, à qualificação econômico-financeira e à 
declaração de que não emprega menores nas condições vedadas 
pela Constituição Federal. 

CF/88, art. 7º, 
XXXIII; Lei 
Federal nº 
8.666/93, art. 27 
a 31 

Para convite: caso a Administração tenha suprimido a 
documentação para habilitação, solicitar a comprovação de 
regularidade perante a Seguridade Social. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 32, 
§ 1º, c/c CF/88, 
art. 195, § 3º 

Para tomada de preços: o interessado deve constar no Cadastro 
Geral de Fornecedores, emitido pela SEA, ou atender às exigências 
do cadastro até o 3º dia anterior à data do recebimento das 
propostas, atentando para a validade do cadastro e das certidões. 
Obs.: o CCF - Certificado de Cadastro de Fornecedores - 
dispensa a apresentação da documentação de habilitação 
jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e econômico-
financeira e declaração de cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

Lei Federal Nº 
8.666/93, art. 22 
§ 2º; Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 30 § 3º 

Habilitação Jurídica Base Legal 

Para pessoa física: solicitar o documento de identidade. 
Lei Federal nº 
8.666/93, art. 28, 
I 

Para empresa individual: solicitar registro comercial. 
Lei Federal nº 
8.666/93, art. 28, 
II 
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Para sociedade comercial: requerer ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 28, 
III 

Para sociedade por ações: requerer ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 28, 
III 

Para sociedade civil: exigir inscrição do ato constitutivo, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 28, 
IV 

Para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País: exigir decreto de autorização e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 28, 
V 

Regularidade Fiscal e Trabalhista Base Legal 

Solicitar inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 29, 
I 

Juntar inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 
se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 29, 
II 

Solicitar Certidão Negativa de Débito junto às Fazendas Federal, 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, dentro dos 
prazos de validade. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 29, 
III; Lei nº 
11.283/99, art. 5º 

Solicitar Certidão Negativa de Débito para com a Seguridade Social 
(INSS) válida. 

CF/88, art. 195, § 
3º; Lei Federal 
8.212, de 
24/07/91, art. 47, 
I, “a”; Lei Federal 
nº 8.666/93, art. 
29, IV 

Solicitar Certidão Negativa de Débito junto ao FGTS válida. 

Lei Federal nº 
8.036, de 
11/05/90, art. 27, 
“a”; Lei Federal nº 
8.666/93, art. 29,  
IV 

Solicitar prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa - 
CNDT 

 Título VII-A da 
Consolidação das 
Leis do Trabalho, 
aprovada pelo 
Decreto-Lei 
n

o
 5.452, de 1

o
 de 

maio de 
1943.     (Incluído 
pela Lei nº 12.440, 
de 
2011)   (Vigência) 

Qualificação Técnica (limitar-se-á a/ao) Base Legal 

Registro ou inscrição na entidade profissional competente, se houver, 
ou declaração da empresa quanto à não existência de entidade 
profissional que regulamente suas atividades. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 30, 
I; Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 33, I 

Prova de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do 
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 30, 
II 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8036consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8036consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8036consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8036consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art4
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da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da 
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

Prova, 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. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 30, 
III 

Prova do atendimento dos requisitos previstos na regulamentação da 
atividade específica, quando for o caso. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 30, 
IV; Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 33, II 

Qualificação Econômico-Financeira (limitar-se-á a/ao) Base Legal 

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social (com termo de abertura e encerramento, contas de ativo e 
passivo e demonstração do resultado do exercício, registrado na 
Junta Comercial da sede da empresa ou exemplar da publicação em 
órgão da imprensa), já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
comprovando a boa situação financeira, sendo vedada a substituição 
por balanços ou balancetes provisórios. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 31, 
I; Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 34, I e §§ 
1º, 2º e 3º 

Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor ou pelos cartórios de registro de falência e concordata da 
sede da pessoa jurídica, ou documento que venha a ser expedido em 
decorrência da Lei Federal nº 11.101, de 09/02/05. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 31, 
II; Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 34, II 

Para compras para entrega futura ou execução de serviços (não 
podendo exigir cumulativamente os dois itens): 

a) Garantia limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do 
objeto da contratação, ou 

b) Capital mínimo ou valor do patrimônio líquido, devendo ser 
inferior a 10% do valor estimado da contratação. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 31, 
III, e §§ 2º e 3º 

Relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem 
diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade 
financeira, calculada em função do patrimônio líquido atualizado e 
sua capacidade de rotação. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 31, 
§ 4º 

Índices contábeis que comprovem a boa situação financeira do 
licitante, previstos no edital e justificados no processo administrativo. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 31, 
§ 5º 

 

4.5. Julgamento das Propostas 

 

Assim como na fase de habilitação, o ato convocatório deve estabelecer a 
forma de apresentação das propostas a fim de padronizá-las e facilitar a análise pela 
comissão de licitação. Com isso, alguns procedimentos serão listados abaixo, a fim 
de subsidiar os trabalhos da comissão de licitação, na desclassificação de proposta 
em desacordo com a legislação vigente. 

 

Lista de Procedimentos - Fase de julgamento das propostas dos Licitantes 

Desclassificada a proposta que Base Legal 

Não atender às exigências do ato convocatório da licitação. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 48, 
I; Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
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I, art. 68 

Não contiver informações que permitam a perfeita identificação ou 
qualificação do objeto cotado. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 68, I 

Contiver emenda, rasura ou entrelinha, de modo a não permitir a 
compreensão. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 68, II 

Apresentar divergência entre a proposta e a amostra ou o prospecto, 
quando exigidos. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 68, III 

Não contiver elementos suficientes garantidores do fornecimento ou 
da contratação. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 68, V 

Não apresentar amostra, quando exigida, ou apresentá-la de forma a 
impossibilitar sua análise. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 68, VI 

Não apresentar prospecto, quando exigido, ou apresentá-lo de forma 
a impossibilitar sua análise. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 68, VII 

Apresentar o prazo de validade da proposta inferior ao estabelecido 
no edital. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 68, VIII 

Apresentar prazo de entrega do material ou serviço superior ao 
estabelecido no edital. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 68, IX 

Apresentar prazo de garantia inferior ao estabelecido no edital. 
Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 68, X 

Não estabelecer assistência técnica, quando exigido no edital. 
Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 68, XI 

Apresentar proposta com valor global superior ao estabelecido no 
edital ou com preços manifestamente inexeqüíveis. 

Lei Federal nº 
8.666/93, arts. 
44, § 3º, e 48, II 

Demais exigências relativas ao julgamento das propostas Base Legal 

Observar se os envelopes das propostas foram abertos somente 
após transcorrido o prazo sem interposição de recursos, ou após 
desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 43, 
III 

Solicitar a rubrica, nas propostas, de todos os licitantes presentes. 
Lei Federal nº 
8.666/93, art. 43, 
§ 2º 

Julgar as propostas de forma objetiva, de acordo com o tipo de 
licitação e os critérios estabelecidos no edital. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 45; 
Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 69 

Realizar julgamento individual para cada item ou lote. 
Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 70 

Desempate entre duas ou mais propostas no tipo “menor preço” 
(exceto pregão - vide regra de desempate do pregão no capítulo 6): 
- Havendo microempresas ou empresas de pequeno porte na 
disputa: se a microempresa ofertar um valor não superior a 10% do 
menor preço ofertado por outra empresa (que não seja 
microempresa), será considerada empatada a disputa, podendo a 
microempresa ofertar um preço abaixo do valor da proposta da 

 Lei 
Complementar 
Federal nº 123, 
de 14/12/06, art. 
44, caput e §1º 
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empresa que não goza deste benefício. 
- Havendo duas microempresas empatadas: o desempate será por 
sorteio. 
- No caso de empate entre empresas que não sejam microempresa 
ou empresa de pequeno porte: o desempate será sempre por sorteio.  

Quando todas as propostas forem desclassificadas: pode-se 
conceder prazo para apresentação de novas propostas no prazo de 8 
dias úteis, podendo ser reduzido este prazo para 3 dias úteis, no 
caso de convite. No pregão, este prazo é de 8 dias. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 48, 
§3º 

 

4.6. Contrato 

 

O contrato administrativo é o ajuste firmado entre o órgão ou entidade da 
Administração com o particular, neste caso, o licitante vencedor da licitação. Para a 
Administração interessa a entrega ou realização do objeto contratado, já para o 
particular interessa o valor do pagamento oferecido por meio da proposta vencedora.  

O contrato é subdividido em cláusulas, onde serão enumeradas as 
condições para a execução contratual, devendo estar em harmonia com os termos 
da licitação e da proposta a que estiver vinculada. 

O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e tomada 
de preços, bem como nos de dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam 
compreendidos nos limites destas duas modalidades. O contrato é facultativo para 
compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos. Porém, recomenda-
se que, para contratações de serviços e para compra de bens que exijam 
assistência técnica ou qualquer tipo de garantia, seja formalizado o termo de 
contrato, a fim de resguardar a Administração de qualquer descumprimento do 
acordo. 

Conforme legislação vigente, algumas cláusulas são essenciais aos 
contratos administrativos e devem ser objeto de apreciação prévia (minuta do 
contrato) pelo setor jurídico do órgão ou entidade licitante, para que não haja 
qualquer ilegalidade ou irregularidade no documento firmado. Abaixo seguem as 
cláusulas necessárias ou essenciais aos contratos, independente da modalidade 
licitatória utilizada. 

Lista de Procedimentos – Elaboração dos Contratos Base Legal 

Nome das partes e de seus representantes; finalidade; ato que 
autorizou sua lavratura; número do processo da licitação, da 
dispensa ou da inexigibilidade que o originou; sujeição dos 
contratantes às normas da Lei Federal nº 8.666/93 e às cláusulas 
contratuais. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 61 

Descrição do objeto e seus elementos característicos. 
Lei Federal nº 
8.666/93, art. 55, 
I 

Regime de execução (empreitada por preço global, empreitada por 
preço unitário ou empreitada integral) ou a forma de fornecimento 
(entrega imediata ou parcelada). 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 55, 
II 

Preço e condições de pagamento, critérios, data-base e 
periodicidade do reajustamento de preços (não podendo ser inferior a 
1 ano) e critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 55, 
III 

Prazos de início das etapas de execução, de conclusão, de entrega, Lei Federal nº 
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de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso. 8.666/93, art. 55, 
IV 

Crédito pelo qual correrá a despesa, com indicação da classificação 
funcional programática e da categoria econômica. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 55, 
V 

Garantias oferecidas para assegurar a plena execução do contrato, 
quando exigidas pelo edital, limitadas a 5% do valor contratado. 
Quando se tratar de obra, serviço ou fornecimento de grande vulto 
envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros 
consideráveis, demonstrados através de parecer técnico aprovado 
pela autoridade competente, a garantia pode ser elevada para até 
10% do valor do contrato. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 55, 
VI; art. 56, §§ 2º 
e 3º 

Direitos e responsabilidades das partes, penalidades cabíveis e os 
valores das multas. 

Lei Federal nº 
8.666/93, arts. 
55, VII, e 87 

Casos de rescisão contratual. 
Lei Federal nº 
8.666/93, art. 55, 
VIII 

Reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 55, 
IX 

Condições de importação, data e taxa de câmbio para conversão, 
quando for o caso. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 55, 
X 

Vinculação do contrato ao edital de licitação ou ao termo que a 
dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante 
vencedor. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 55, 
XI 

Legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos 
casos omissos. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 55, 
XII 

Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 55, 
XIII 

Prazo de vigência do contrato. 
Lei Federal nº 
8.666/93, art. 57, 
§ 3º 

Foro da sede da Administração como competente para dirimir 
qualquer questão contratual 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 55, 
§ 2º 

 

4.7. Execução Contratual e Fiscalização 

 

A execução contratual começa com a assinatura do termo de contrato. Neste 
momento, contratado e Administração Pública possuem direitos e deveres, descritos 
minuciosamente no documento firmado entre as partes. 

De acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, os contratos devem ter 
sua execução acompanhada por um representante da Administração, formalmente 
designado, que será o responsável pelo acompanhamento e fiscalização do acordo 
firmado entre as partes.  

A referida designação se aplica a contratos cujas deficiências poderão 
provocar efeitos posteriores e cujo simples exame visual é insuficiente para detectá-
los. Neste caso, sugere-se a designação formal do gestor/fiscal da execução 
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contratual para contratos de serviços contínuos e obras, dispensando tal 
designação para contratos cujo controle de qualidade puder ser realizado no 
momento do recebimento do objeto. 

A designação poderá constar no próprio contrato ou ser realizada por 
portaria, contendo o nome do responsável pelo acompanhamento contratual, o 
número de matrícula, o cargo, bem como o número do contrato e o objeto contratual. 
Se eventualmente houver substituição do referido fiscal, no decorrer da execução do 
contrato, deve ser realizado um apostilamento ou uma nova portaria nos mesmos 
moldes da designação original, publicando seu extrato e arquivando-a junto ao 
processo. 

Segue um roteiro resumido de fiscalização de qualquer tipo de contratação, 
a ser observado pelo gestor especialmente designado para o acompanhamento da 
execução contratual. 

Lista de Procedimentos - Execução Contratual e Fiscalização 
dos Contratos 

Base Legal 

Convocar regularmente o interessado para assinar o contrato no 
prazo e condições estabelecidos, observando a ordem de 
classificação dos licitantes. 

Lei Federal nº 
8.666/93, arts. 50 
e 64 

Proceder ao empenho global no valor contratado para todo o 
exercício financeiro vigente antes (ou, no máximo, na data) da 
assinatura do contrato. 

Lei Federal nº 
4.320/64, art. 60 

Juntar ao processo cópia da prestação de garantia, quando exigida 
no edital e no contrato. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 56 

Juntar a publicação na imprensa oficial do extrato do contrato ou de 
seus aditamentos, observando-se o prazo de publicação de 20 dias 
após o 5º dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 61, 
parágrafo único;  

Solicitar prévia autorização do Grupo Gestor de Governo, com 
antecedência de 30 dias da data do término da vigência contratual,  
para aditamentos que envolvam obras e serviços de engenharia, 
bem como todo e qualquer aditamento contratual que implique 
aumento de despesa, contendo, no mínimo: 
I - justificativa do ordenador primário; 
II - cópias do edital, proposta vencedora, contrato originário com 
cronograma físico-financeiro, ordens de serviço, termos aditivos e 
seus cronogramas, apostilamentos e demais documentos relativos 
ao pedido de alteração contratual; 
III - relatório resumido contendo histórico contratual com objeto, 
preço, termo aditivo e respectivo percentual de acréscimo contratual 
e data de início da atividade; 
IV – minuta de aditivo ou apostila; 
V - parecer jurídico conclusivo sobre a legalidade do procedimento, 
que comtemple a respectiva análise da minuta de aditivo ou apostila; 
VI – laudos técnicos conclusivos, nas hipóteses de contratos de 
obras, emitidos pelos responsáveis técnicos de todas as partes e 
órgãos envolvidos, sobre a necessidade da alteração contratual e 
dos preços a serem alterados, e 
VII – no caso de obras, comprovação de que a proposta do termo 
aditivo foi lançada no SICOP. 
Excetuam-se do referido procedimento os seguintes casos: 

1. Reajuste previsto no próprio contrato; 
2. Prorrogação de contrato de serviços contínuos e de obras, 

desde que não gere efeitos financeiros ou aumento do 
quantitativo do seu objeto; 

3. Revisão/reequilíbrio de preços dos contratos de fornecimento 

Decreto nº 49/15, 
art. 11; e,  
Resolução nº 
001/2015/GGG, 
de 10/02/2015, 
art. 2º 
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de combustíveis e óleos lubrificantes; 
4. Aditivos que impliquem em aumento não superior a 5% (cinco 

por cento) do valor inicialmente contratado. 

Verificar se os preços do contrato foram reajustados somente após 
um ano (correção monetária), pelo índice constante no contrato. 

Lei Federal nº 
9.069/95, art. 28, 
§ 1º 

Realizar designação formal do fiscal do contrato por portaria, 
publicando-a e juntando-a ao processo (para serviços contínuos e 
obras), caso não conste no próprio contrato. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 67 

Realizar nova portaria, quando houver substituição do servidor 
designado para fiscalizar a execução do contrato (somente para 
serviços contínuos e obras), ou apostilamento, no caso da 
designação constar no próprio contrato. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 67 

Registrar o acompanhamento do responsável pela efetiva 
fiscalização contratual (gestor/fiscal) e anexar a documentação 
relativa à fiscalização ao processo (para serviços contínuos e obras). 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 67, 
§1º. 

Descrever as atividades a serem executadas pelo gestor/fiscal do 
contrato.  

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 67 

Instituir, no órgão ou entidade, padrões de qualidade aceitáveis para 
a prestação de serviços. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 76; 
Decreto 2.617/09, 
art. 12 

Verificar se a aceitação do objeto contratado (certifico) na nota fiscal 
ou fatura de aquisição de bens ou serviços é realizada pelo fiscal do 
contrato, servidor ou comissão designada que possua conhecimento 
técnico das especificações do objeto entregue. 

Lei Federal nº 
4.320/64, art. art. 
63, §§ 1º e 2º; 
Decreto 2.617/09, 
art 14. 

Verificar se o objeto foi recebido provisoriamente e definitivamente, e 
se consta no processo comprovação do referido recebimento. 
Obs.: Recebimento provisório será dispensado para gêneros 
perecíveis e alimentação preparada; serviços profissionais; obras e 
serviços de até R$ 80.000,00. 

Lei Federal nº 
8.666/93, arts. 73 
e 74 

Sugerir a aplicação das penalidades. 
Decreto 2.617/09, 
art 108. 

Verificar se os pagamentos estão sendo realizados conforme o 
cronograma físico-financeiro ou conforme o estabelecido no edital e 
no contrato. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 66; 
Decreto 2.617/09, 
art 15.  

Para o pagamento de cada etapa (obra, serviço ou compra 
parcelada): verificar se foi exigida apresentação da Certidão Negativa 
de Débitos para com a Fazenda de SC ou do Estado em que for 
sediada e se a mesma consta no processo.  
Obs.: dispensável se o valor do contrato não ultrapassar R$ 
4.000,00, somente para bens ou serviços, ou quando a certidão 
apresentada no pagamento anterior, referente ao mesmo contrato, 
estiver dentro do prazo de validade. 

Decreto nº 3.650, 
de 27/05/93, art. 
2º c/c art. 2º, §2º, 
e art. 3º (alterado 
pelo Decreto nº 
3.884, de 
26/08/93); 
Decreto 2.617/09, 
art 15 §2º  

Para o pagamento de cada etapa (obras ou serviços): verificar se foi 
exigida apresentação da Certidão Negativa de Débitos para com o 
município onde foi realizada (enquanto a CND entregue estiver 
válida, não é necessária apresentação de nova certidão). 

Lei nº 11.283/99, 
art. 1º 

Verificar se a nota fiscal referente à aquisição de mercadoria ou 
prestação de serviço (quando for o caso) está contemplando a 
isenção de ICMS, quando o fornecedor for sediado em Santa 
Catarina. 

Decreto 2.617/09, 
art 15 § 4º 

Verificar se a garantia contratual (se houver) foi liberada após a Lei Federal nº 
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execução do contrato e se foi atualizada monetariamente, quando 
em dinheiro. 

8.666/93, art. 56, 
§ 4º 

Verificar, caso haja rescisão contratual, se o ato rescisório foi 
devidamente motivado, sendo assegurado ao contratado o 
contraditório e a ampla defesa. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 78, 
parágrafo único 

 

5. PROCEDIMENTOS - TEMAS ESPECÍFICOS 

 

Abaixo serão tratados temas específicos, que possuem relação com o 
controle de licitações e contratos, mas que, por possuírem peculiaridades ou ainda 
legislação específica, foram listados separadamente, não dispensando o 
conhecimento subsidiário de todos os procedimentos já listados anteriormente. 

 

5.1. Dispensa e inexigibilidade 

 

Como se sabe, a licitação pública é o procedimento mediante o qual a 
Administração seleciona com quem e em quais condições irá firmar o contrato, a fim 
de tratar com igualdade todos os possíveis interessados nas benesses econômicas 
dele decorrentes, preservando, por conseqüência, o interesse público e a 
moralidade administrativa. Desse modo, a licitação pública pressupõe a 
possibilidade de disputa, sendo que, sem ela, não há o que ser selecionado, bem 
como não há interessados hábeis a serem tratados com igualdade. 

Com isso, a Administração somente poderá contratar sem licitação, 
mediante contratação direta, se a situação fatídica configurar-se em inexigibilidade 
ou em dispensa de licitação. 

A inexigibilidade pressupõe inviabilidade de competição e está prevista no 
artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93, onde o legislador tratou de dispor as hipóteses 
de inexigibilidade mais usuais, porém não taxativas. 

Já a dispensa de licitação é pertinente quando é possível realizar licitação 
pública, uma vez que a disputa é viável, porém realizá-la imporia sacrifício ou 
gravame desmedido ao interesse público. Portanto, visando este gravame, o 
legislador autoriza o agente administrativo a não proceder à licitação pública, 
podendo firmar o contrato administrativo de modo direto, porém sem se descuidar de 
alguns trâmites legais.  

Diferentemente da inexigibilidade, que depende de qualquer hipótese em 
que seja inviável a competição, a dispensa depende do enquadramento nas 
hipóteses previstas nos artigos 17 e 24 da Lei Federal nº 8.666/93. Vale lembrar que 
as hipóteses previstas no art. 17 são dispensadas de licitação pelo legislador, ou 
seja, significa dizer que a licitação pública já foi efetivamente afastada. Já nos casos 
enunciados nos incisos do artigo 24 da mesma Lei, a dispensa ainda não foi 
ultimada, pois depende da avaliação do agente administrativo, que deverá analisar 
se a licitação realmente produz ou não gravame ao interesse público. 

Os procedimentos abaixo listados servem para subsidiar as ações pelo 
responsável pelo procedimento de contratação direta (dispensa ou inexigibilidade), 
inclusive nas dispensas por valor, (compras e serviços com valores abaixo de R$ 
8.000,00, e obras e serviços de engenharia com valores abaixo de R$ 15.000,00). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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Lista de Procedimentos - Contratação Direta (Dispensa ou 
Inexigibilidade) 

Base Legal 

Realizar os procedimentos prévios previstos no item 4.2.1, conforme 
o caso. 

Vide item 4.2.1 - 
Procedimentos 
Prévios 

Apurar a necessidade de realização da contratação e os termos em 
que se realizará, providenciando seu encaminhamento juntamente 
com o ato de requisição. 

Lei nº 8.666/93, 
art. 15, § 7º, II ,e, 
art. 8º; Acórdão 
TCU nº 254/2004 

Caracterizar adequadamente o objeto, com descrição sucinta e 
perfeita. 

Lei nº 8.666/93, 
art. 14 

No caso de obras e serviços, realizar o projeto básico, e providenciar 
sua aprovação pela autoridade competente. 

Lei nº 8.666/93, 
art. 7º, § 2º, I, c/c 
§ 9º 

No caso de obras ou serviços de engenharia, realizar projeto 
executivo, ou, providenciar a autorização para o seu desenvolvimento 
concomitante com a execução das obras e serviços.  

Lei nº 8.666/93, 
art. 7º, § 1º c/c § 
9º 

Para obras e serviços, elaborar orçamento detalhado em planilhas 
que expressem a composição de todos os seus custos unitários, e, 
cronograma de desembolso, para todo o período de execução do 
contrato, inclusive as prorrogações previstas.  
No caso de compras, elaborar orçamento balizando-se pelos preços 
praticados no âmbito da administração pública sempre que possível. 
O orçamento deve ser realizado através de consulta aos preços 
de mercado (pelo menos três fornecedores distintos), devendo 
também ter como parâmetro, sempre que possível, os valores 
fixados por órgão oficial competente, ou ainda os preços 
vigentes em outros órgãos, desde que em condições 
semelhantes. 

Lei nº 8.666/93, 
art. 7º, § 2º, II, c/c 
§ 9º, e, art. 15, V; 
Acórdão 
998/2008, 1ª 
Câmara TCU 

Indicar os recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 
obrigações a serem executadas no exercício financeiro em curso. 

Lei nº 8.666/93, 
art. 7º, § 2º, III c/c 
§ 9º, e, art. 14 

Verificar se a contratação representa criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de 
despesa. Caso afirmativo, verificar a existência de: a) Estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em 
vigor e nos dois subseqüentes; e, b) 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.  

Lei Complementar 
nº 101/01, art. 16, 
I e II 

Providenciar autorização para compra ou contratação de obra ou 
serviço. 

Lei nº 8.666/93, 
art. 38, caput 

Autuar, protocolizar, e numerar o processo.  

Lei nº 8.666/93, 
art. 38, “caput”; 
Acórdão TCU nº 
3564/2006  

Providenciar o registro das dispensas ou inexigibilidades em livro 
próprio ou arquivo magnético, em ordem cronológica, contendo a 
citação de, pelo menos, a modalidade, o nº com referência do ano, a 
data e o objeto pertinentes. 

TCE/SC, Res. nº 
TC-16/94, art. 67 

Juntar ao processo a minuta do contrato aprovado pela assessoria 
jurídica. 

Lei nº 8.666/93, 
art. 38, parágrafo 
único 

No caso de inexigibilidade de licitação, juntar a declaração de 
exclusividade expedida pelo órgão competente. 

Lei nº 8.666/93, 
art. 25, I 

Juntar prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Lei nº 8.666/93, 
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no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC). art. 29, I 

Juntar prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual. 

Lei nº 8.666/93 
art. 29, II 

Juntar prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 
forma da lei. 

Lei nº 8.666/93, 
art. 29, III  

Juntar Certidão Negativa de Débito, vigente, para com a Previdência 
Social. 

Constituição 
Federal, art. 195, 
§ 3º; Lei 8.212/91, 
art. 47, I, “a”; Lei 
nº 8.666/93, art. 
29, IV 

Juntar Certidão Negativa de Débito, vigente, junto ao FGTS. 

Lei nº 8.036/90, 
art. 27, “a”; 
Lei nº 8.666/93, 
art. 29, IV 

Comprovar as condições de habilitação jurídica e técnica (quando 
pertinente), e declaração de proibição de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores 
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos.  

Lei nº 8.666/93, 
art. 27, V, art. 28, 
art. 30 c/c art. 32, 
§ 1º 

Juntar original da(s) proposta(s). Lei nº 8.666/93, 
art. 38, IV 

Verificar se participam da dispensa ou inexigibilidade, direta ou 
indiretamente, algum dos impedidos listados no art. 9º da Lei de 
Licitações 

Lei nº 8.666/93, 
art. 9º 

Juntar documento emitido pela autoridade administrativa competente 
justificando a dispensa ou inexigibilidade, onde deverá estar 
evidenciado: a) caracterização da situação emergencial ou 
calamitosa, quando for o caso; b) justificativa da dispensa ou 
inexigibilidade; c) razão de escolha do fornecedor; d) justificativa do 
preço; e) documentos de aprovação dos projetos de pesquisa aos 
quais os bens serão alocados, quando for o caso. (nas dispensas por 
valor cumprir as alíneas c e d) 

Lei nº 8.666/93, 
art. 26 

Juntar parecer técnico ou jurídico sobre o processo de dispensa ou 
inexigibilidade (exceto nas dispensas por valor). 

Lei nº 8.666/93, 
art. 38, VI c/c art. 
26 

Verificar se as dispensas e inexigibilidades seguiram o previsto no 
Decreto nº 2.617/09, no que se refere às autorizações do Grupo 
Gestor de Governo ou da SEA, conforme o caso. 

Decreto nº 
2.617/09, art. 3º 

Juntar documento comprovando a comunicação da decisão à 
autoridade superior (ordenador de despesa), no prazo de três dias 
(exceto nas dispensas por valor). 

Lei nº 8.666/93, 
art. 26, caput 

Juntar a decisão de Ratificação/Revogação/Anulação da autoridade 
superior (ordenador de despesa), exceto nos casos de dispensa por 
valor. E no caso de haver despacho da autoridade superior 
determinando o retorno dos autos à origem, deverão ser juntados ao 
processo o despacho, bem como as informações e/ou documentos 
que forem requeridos. Havendo revogação da dispensa ou 
inexigibilidade deverá ser juntado ao processo despacho 
fundamentado, dando-se ciência deste aos interessados para 
exercerem o direto ao contraditório e ampla defesa. 

Lei nº 8.666/93, 
art. 26, caput c/c 
art. 49 

Providenciar o empenhamento prévio à assinatura do contrato,  
anexando a respectiva nota de empenho ao processo. 

Lei nº 4.320/64, 
art. 60; Acórdão 
TCU nº 1.545/03 
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Formalizar o contrato ou o instrumento que o substitui.  Lei nº 8.666/93, 
art 64 

Providenciar a publicação da decisão de ratificação no prazo de 5 
dias (exceto nas dispensas em razão do valor). 

Lei nº 8.666/93, 
art.26, caput  

Descrição Base Legal 

Instruir os processos de contratações que impliquem aumento de 
despesa acima de R$ 50.000,00 com os seguintes documentos: 

I) exposição de motivos dirigida ao Chefe do Poder Executivo 
explicitando a razão do pedido e demonstrando a necessidade da 
medida proposta face ao interesse público; 

II) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 
que deva entrar em vigor a lei proposta e nos 2 (dois) subseqüentes; 

III) declaração do ordenador da despesa do órgão ou entidade 
proponente de que o aumento previsto tem adequação orçamentária 
e financeira com a Lei Orçamentária para o exercício em curso e 
compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano 
Plurianual vigentes naquele exercício; 

Após, encaminhar o processo à Secretaria de Estado da Fazenda. 

Decreto nº 
1.612/04, art. 1º 

Remeter ao Tribunal de Contas do Estado (por meio eletrônico) as 
dispensas ou inexigibilidades de licitação cujos valores de 
contratação estejam enquadrados a partir do limite para a 
modalidade de Concorrência, até o dia seguinte à sua publicação 
no órgão oficial, com os elementos previstos no parágrafo único do 
art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, além dos seguintes documentos: 

a) Projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, 
desenhos, especificações e outros complementos (para obras e 
serviços); 
b)  Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 
unitários;  
c)  Minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o 
licitante vencedor;  
d) Especificações complementares e as normas de execução 
pertinentes à licitação;  
e) Autorizações;  
f) ART’s (para obras e serviços de engenharia); 
g) Estudos e licenças ambientais de outros órgãos ou entidades, 
necessários à consecução do objeto (obra e serviços). 

Instrução 
Normativa TC nº 
005/2008 -
TCE/SC, art. 14 
c/c art. 2º 

Adquirir, por meio da Secretaria de Estado da Administração, os 
materiais constantes da Lista Básica de Materiais, por intermédio 
do Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais. (obrigatório 
para os órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional do Poder Executivo Estadual e seus Fundos vinculados, 
situados na Grande Florianópolis, e, facultativo, para as demais 
Secretarias de Estado do Desenvolvimento Regional). 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo I, 
art. 3º, §§ 1º e 2º 

Solicitar autorização da Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços 
da SEA para aquisição de bens e serviços comuns (modalidades 
diferentes do pregão). 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo I, 
art. 73, § 2º 

Contratar através da Secretaria de Estado da Administração os 
materiais, serviços, locações de móveis e seguros quando o valor 
estimado ultrapassar R$ 650.000,00, ou quando a complexidade ou 
quantidade representarem economia ao erário, independentemente 
do valor. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo I, 
art. 6º § 1º 
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Verificar se as aquisições de materiais permanentes acima do valor 
de R$ 650.000,00 foram realizadas pela DGMS, após a autorização 
do Grupo Gestor de Governo 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo I, 
art. 7º 

Para aquisição de bens e contratação de serviços de informática, 
de tecnologia de informação e comunicação: 
Observar e respeitar os padrões definidos e existentes no site da 
DGOV (www.dgov.sc.gov.br), na seção “Padrões”. 

Instrução 
Normativa DTEC 
001/06, art. 2º 

Encaminhar de maneira digital os projetos para aquisição de bens de 
tecnologia da informação e comunicação. Informando os dados que 
compõem o projeto no web site http://dgov.sc.gov.br, na seção 
“Demandas”.  

Instrução 
Normativa DTEC 
001/06, art. 7º 
 

Para aquisição de bens e contratação de serviços de informática, 
de tecnologia de informação e comunicação, bem como de 
serviços de desenvolvimento de softwares: enviar projeto de 
contratação e respectivo estudo de viabilidade técnica e econômica, 
acompanhados da devida justificativa à Diretoria de Governança 
Eletrônica - DGOV/SEA, por meio do site (www.dgov.sc.gov.br), no 
item “Demandas”, para sua homologação, anexando-a ao processo. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo I, 
art. 5º, II e 8º; 
Decreto nº 3.945, 
de 19/01/06, art. 
4º; IN SEF/DTEC 
nº 001, de 
23/01/06, art. 8º 

Solicitar autorização da Secretaria de Estado da Administração para a 
contratação de serviços terceirizados, mediante exposição de 
motivos assinada pelo titular do órgão ou entidade interessada, após 
prévia análise e aprovação do contrato. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo I, 
art. 20 § 1º 

 

 

5.2. Pregão Presencial 

 

É a modalidade de licitação instituída pela Lei Federal nº 10.520, de 
17/07/02, aplicável somente para aquisição de bens e serviços comuns, em que a 
disputa é feita em sessão pública. No âmbito estadual, o pregão presencial foi 
instituído pela Lei nº 12.337, de 05/07/02, e regulamentado pelo Decreto nº 
2.617/09. 

Sempre que a Administração Pública desejar contratar bens ou serviços 
comuns, deve utilizar o pregão, sendo que a inviabilidade de sua utilização deve ser 
justificada pelo dirigente ou autoridade competente. Neste caso, a adoção de outra 
modalidade licitatória pelos órgãos da administração direta, autárquica, fundacional 
e empresas dependentes do Tesouro do Estado, para aquisição de bens e serviços 
comuns, fica condicionada à autorização prévia do órgão central do Sistema 
Administrativo de Gestão de Materiais e Serviços, por intermédio da Diretoria de 
Gestão de Materiais e Serviços - DGMS, da Secretaria de Estado da Administração - 
SEA. 

Segundo o Decreto nº 2.617/09, Anexo I, art. 74, “são considerados bens e 
serviços comuns os arrolados no Anexo II deste regulamento e os decorrentes de 
atualizações posteriores”.  

No pregão, os licitantes apresentam suas propostas de preço por escrito e 
por lances verbais, independentemente do valor estimado da contratação. 

A sessão do pregão é dirigida pelo pregoeiro, servidor com capacitação 
específica para assumir tal responsabilidade, que conta com a ajuda da equipe de 
apoio, designada pela autoridade competente do órgão ou entidade. Os pregoeiros 
devem ter seus nomes homologados pelo Secretário de Estado da Administração, 

http://www.dgov.sc.gov.br/
http://www.dgov.sc.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
http://200.192.66.20/alesc/docs/2002/12337_2002_lei.doc
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por intermédio da Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços - DGMS, que 
encaminhará o respectivo ato para publicação no Diário Oficial do Estado, com ônus 
para o órgão/entidade solicitante. As atribuições do pregoeiro estão dispostas no 
Decreto nº 2.617/09, Anexo I, art. 77. 

O pregão se diferencia das demais modalidades de licitação pela inversão 
de suas fases. Enquanto as demais modalidades de licitação possuem a fase de 
habilitação seguida da fase de propostas, no pregão os envelopes das propostas 
são abertos antes dos da habilitação. Outra diferença é a presença de lances 
verbais na disputa pelo menor preço, gerando maior economia para o Estado. 

Segue um roteiro para esta modalidade, no que diz respeito às informações 
e documentos que devem compor o processo, de acordo com a legislação vigente, 
sem prejuízo dos normativos constantes na Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Lista de Procedimentos para formalização do pregão presencial Base Legal 

Realizar os procedimentos prévios previstos no item 4.2.1, conforme 
o caso. 

Vide item 4.2.1 - 
Procedimentos 
Prévios 

Para contratação que represente criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de 
despesa, providenciar: a) estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 
subseqüentes; e b) 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.  

Lei 
Complementar 
Federal nº 
101/00, art. 16, I 
e II 

Anexar requisição com a devida justificativa da necessidade da 
aquisição.  

Lei Federal nº 
10.520/02, art. 3º, 
I; Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 78, I 

Realizar pesquisa de preço de mercado, com no mínimo 3 
fornecedores do ramo, podendo uma referência ser o LIC, incluindo a 
referida pesquisa no processo. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 23, 
caput; Acórdãos 
TCU 254/04 2ª 
Câmara, 980/05 
Plenário, 998/08 
1ª Câmara 

Indicar a reserva orçamentária com as respectivas rubricas e fontes 
de recursos. 

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 38, 
Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 78, III 

Anexar autorização da autoridade competente para início da 
licitação.  

Lei Federal nº 
8.666/93, art. 38, 
caput; Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 75, I e art. 
78, IV 

Realizar autuação, protocolo e numeração seqüencial do processo. 
Lei Federal nº 
8.666/93, art. 38, 
caput;  

Registrar todas as licitações ou justificativas de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação em livro próprio ou arquivo magnético, em 

Resolução nº TC-
16, de 21/12/94, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/lcp101.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/lcp101.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/lcp101.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/lcp101.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/lcp101.htm#art16


 32 

ordem cronológica, contendo a citação da modalidade, nº com 
referência do ano, data e objeto pertinentes. Sugestão: após a 
homologação do processo, acrescentar o valor adjudicado e o 
licitante vencedor. 

art. 67 

Anexar cópia do ato de designação do pregoeiro e da respectiva 
equipe de apoio, publicado no DOE/SC.  

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 75, II e art. 
78, V 

Confeccionar o edital de acordo com o item 4.3 - Instrumento 
Convocatório. 

Vide item 4.3 - 
Instrumento 
Convocatório 

Confeccionar termo de referência, contendo descrição resumida do 
objeto, orçamento estimativo de custos e cronograma físico-
financeiro de desembolso, se for o caso. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 78, II 

Confeccionar a minuta do contrato de acordo com o item 4.6 - 
Contrato. 

Vide item 4.6 - 
Contrato 

Anexar parecer técnico, quando necessário. 
Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 78, X 

Anexar parecer jurídico com a análise prévia do edital e da minuta 
do contrato e análise da modalidade escolhida.  

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 78 VI e X 

Juntar edital e respectivos anexos. 
Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 78, VII 

Para licitação cujo valor ultrapasse o valor estabelecido para a 
modalidade concorrência (acima de R$ 650.000,00 para compras e 
serviços): juntar comprovante do envio do edital ao TCE/SC via E-
sfinge. 

IN nº TC-
05/2008, de 
27/08/08, art. 2º, 
II 

Comprovar disponibilização da íntegra do edital no site 
www.sc.gov.br, na seção “Serviços - Licitações” 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 54 § 2º 

Juntar originais das propostas escritas, da documentação de 
habilitação analisada e dos documentos que a instruírem. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 78, IX 

Elaborar ata da sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de outros, 
o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e dos 
lances verbais apresentados, a ordem de classificação, a análise da 
documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 78, XIII 

Anexar despacho de adjudicação do objeto e de homologação dos 
licitantes. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 78, XI 

Se for o caso, anexar despacho de anulação ou revogação da 
licitação. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 78, XII 

Juntar termo de contrato ou instrumento equivalente. 
Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 78, VIII 

Comprovar publicação do aviso do edital, do resultado da licitação, 
do extrato do contrato e dos demais atos relativos à publicidade do 
certame, conforme o caso. 

Lei Federal nº 
8.666/03, art. 38, 
XI; Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 54 § 3º, art. 
71 e art. 78, XIV 

 

http://www.sc.gov.br/
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Ainda sobre o pregão, segue um roteiro prático para a condução da sessão 
pública pelo pregoeiro e equipe de apoio: 

 

Lista de Procedimentos – Sessão do Pregão Presencial Base Legal 

Credenciamento dos interessados ou de seus representantes legais, 
os quais deverão comprovar possuir poderes para formulação de 
lances verbais e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
pregão. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 77,I 

Abertura da sessão pelo pregoeiro no dia, horário e local 
estabelecidos, sempre em ato público. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 76 

Recebimento de declaração do licitante de que cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação. 

Lei Nº 10.520/02, 
art. 4º, VII 

Recebimento dos envelopes das propostas de preços (“Proposta”) e 
da documentação de habilitação (“Documentação”). 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 77, II 

Abertura dos envelopes “Proposta”. 
Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 77, III 

Análise e julgamento das propostas de acordo com as exigências 
estabelecidas no ato convocatório: 
- será desclassificada a proposta que não atender a todas as 
exigências; 
- com a desclassificação da proposta, o licitante perde o direito de 
participar da fase de lances verbais. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 77, III 

Se todas as propostas forem desclassificadas, pode-se conceder o 
prazo de 8 dias para nova apresentação das propostas.  

Lei nº 8.666/93, 
art. 48, § 3º  

Classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas 
apresentadas com valores superiores em até 10%, em relação ao 
menor preço: 
- quando não existirem, no mínimo, 3 propostas com valores 
superiores em até 10% à proposta de menor preço, deverão ser 
selecionadas as melhores até o máximo de 3, quaisquer que sejam 
os preços ofertados. 

Lei nº 10.520/02 

Início da fase de lances verbais pelo licitante detentor da proposta de 
maior preço, continuando com as demais, pela ordem decrescente 
dos preços ofertados. 

Lei nº 10.520/02 

Exclusão, da respectiva etapa, de licitante que não quiser dar lances 
verbais quando convocado pelo pregoeiro, sendo mantido, para 
efeito de ordenação das propostas, o seu último preço apresentado. 

Lei nº 10.520/02 

Exame da aceitabilidade do vencedor, com base no termo de 
referência, quando encerrada a etapa competitiva ou a fase de 
lances e ordenadas as ofertas. 

Lei nº 10.520/02 

Se o preço final obtido não estiver de acordo com a estimativa dos 
preços, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão 
oficial competente, ou, quando for o caso, com os constantes do 
sistema de registro de preços: o pregoeiro deve negociar com o 
licitante para obtenção de preço melhor. 

Lei nº 10.520/02 

Abertura do envelope que contém os documentos de habilitação do 
licitante que apresentou a melhor proposta. 

Lei nº 10.520/02 

Concluída a análise da documentação, o licitante será declarado 
vencedor. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 77, VII 

Caso algum licitante manifeste imediatamente a intenção de interpor 
recurso, suas razões deverão constar na ata, devendo ser 

Lei nº 10.520/02 
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aguardados os seguintes prazos: 
- 3 dias para juntada das razões do recurso; 
- 3 dias, contados do término do prazo do recorrente, para os demais 
licitantes apresentarem contra-razões e impugnarem o recurso 
porventura interposto. 

Elaboração da ata, na qual devem estar registrados os nomes dos 
licitantes que participaram, dos que tiveram suas propostas 
classificadas ou desclassificadas, os motivos que fundamentaram a 
classificação e/ou desclassificação, os preços escritos e os lances 
verbais ofertados, os nomes dos inabilitados, se houver, e quaisquer 
outros atos relativos ao certame que mereçam registro, inclusive 
eventual manifestação motivada de interesse em recorrer por parte 
de licitante. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 78, XIII 

Adjudicação do objeto, pelo pregoeiro, ao licitante vencedor, caso 
tenha havido desistência expressa de todos os licitantes da intenção 
de interpor recurso. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 77, V 

Adjudicação do objeto, pela autoridade competente, ao licitante 
vencedor, após a decisão dos recursos, caso algum licitante tenha 
recorrido. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 77, VII 

Homologação pela autoridade competente. 
Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 77, VIII 

Assinatura do contrato, carta-contrato ou entrega da nota de 
empenho da despesa, mediante recibo, ou da ordem de execução do 
serviço ou da autorização de compra ou documento equivalente. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 72 

Divulgação do resultado do pregão na imprensa oficial ou por 
comunicação direta a todos os licitantes. 

Decreto nº 
2.617/09, Anexo 
I, art. 78, XIV 

 

 

 

 


