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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N. ___________________ 
 
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes à análise jurídica prévia à homologação do 
procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico. 
 

Item Questionário 
Sim 
Não 
N/A 

Folha 

1 
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo? 
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II 

  

2 

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela 
legislação? 
 
Para a Administração Pública Federal:  
- até R$ 650 mil (DOU e internet) 
- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)   
- acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e 
jornal de grande circulação regional ou nacional) 
Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17. 

  

3 
Foi respeitado o prazo de 8 dias entre a divulgação da licitação (publicação do 
aviso do edital) e a realização do certame?  
Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17, §4º. 

  

4 

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos 
licitantes participantes, das propostas apresentadas, dos lances ofertados na 
ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e 
dos recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões? Ref. Decreto 
n. 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”. 

  

5 
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo? 
Ref. Lei n. 8.666/93, art. 38, VII. 

  

6 
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?  
Ref. Decreto n. 5.450/2005, art. 30.  

  

7 

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por 
cartórios competentes ou por servidores da administração ou publicação em órgão 
da imprensa oficial) constam do processo? 
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com 
o art. 32. 

  

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão?   

9 
A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes 
para representar a empresa? 

  

10 
Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada 
esteja apenada com impedimento ou suspensão de licitar com a União e foi 
verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? 

  

 


