
CHECKLIST GERAL - FASE INICIAL
CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE DISPENSA OU LICITAÇÃO NA FORMA DA LEI NACIONAL Nº 13.979/2020 

PROCESSO: XXXX/20XX
DA: ... (Unidade Gestora)
PARA: Controladoria Geral do Município - CGM
ASSUNTO: ...

SIM NÃO
NÃO SE 
APLICA

FLS.

1

O processo iniciou de forma regular contendo o assunto, a classificação, a fonte, bem 

como a identificação de que se trata de combate a Pandemia do novo coronavírus 

Covid-19 e foi autorizado pelo ordenador de despesa?

2

Consta no Termo de Referência: declaração do objeto, fundamentação simplificada 

da contratação, descrição resumida da solução apresentada, requisitos da contratação, 

critérios de medição e pagamento, na forma prevista no § 1º, incisos I ao V do art. 

4º-E da Lei Nacional nº 13.979/2020?

3

Consta no Termo de Referência que a contratação será pelo prazo de até 6 meses 

prorrogável por sucessivos períodos enquanto perdurar a necessidade de 

enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, na forma 

previstas no art. 4º-H da Lei Nacional nº 13.979/2020, ou ainda quanto a 

possibilidade de rescisão em caso de terminar a situação emergencial antes do prazo 

definido?

4

Foi previsto no Termo de Referência que os contratados ficam obrigados a aceitar, 

nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões do objeto contratado, 

em até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado, conforme previsto na 

Lei Nacional nº 13.979/2020?

5

No caso de contratação emergencial, foram justificados no processo o atendimento 

aos seguintes requisitos, prevista na Lei Nacional nº 13.979/2020?

I - ocorrência de situação de emergência;

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;

III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de 

emergência.

6 No caso de contratação emergencial, foi justificada como necessária em função da 

impossibilidade de aguardar os prazos necessários à realização do certame licitatório, 



ainda que com prazo de publicação reduzido pela metade, conforme previsto na Lei 

nacional nº 13.979/2020?

7

Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto 

seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da 

emergência, foi previsto no Termo de Referência a possibilidade da redução dos 

prazos pela metade, na forma prevista no art. art. 4º-G da Lei nacional nº 

13.979/2020?

8

A documentação apresenta sequência lógica de assunto, datas, assinaturas e 

identificações dos responsáveis, autuação, autenticação das cópias e numerações 

corretas ou em casos excepcionais, foram devidamente justificados os equívocos?

Após análise dos autos, entendemos que o mesmo encontra-se em condições de 
prosseguimento.
Diante disso, solicitamos a conferência e, se for o caso, envio ao Departamento de Compras 
para as providências necessárias.

Observações:...

Itaboraí, ... de ... de ....

Servidor Responsável
Cargo

Matrícula 00000


