CHECKLIST - LIBERAÇÃO PARA A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO
CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NA FORMA PREVISTA NA LEI NACIONAL
13.979/2020

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

1

Consta dos autos o checklist da fase Inicial devidamente preenchido e assinado,
com visto ou a manifestação da CGM?
Consta a comprovação da pesquisa de preços obtidos por meio de, no mínimo, um
dos seguintes parâmetros: Portal de Compras do Governo Federal, pesquisa
publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio

2

amplo, contratações similares de outros entes públicos ou pesquisa realizada com os
potenciais fornecedores, para obtenção de preços mais vantajosos para
Administração Municipal, na forma prevista no inciso VI do § 1º do art. 4º-E da Lei
Nacional nº 13.979/2020, exceto nos casos em que haja um único fornecedor
devidamente comprovado?
Consta manifestação emitida pelo responsável pelo Departamento de Compras com

3

a informação quanto à pesquisa de preços realizada na forma da Lei Nacional nº
13.979/2020?
Consta a documentação exigida na legislação vigente, especialmente, contrato
social em vigor de acordo com o objeto e comprovantes de regularidade fiscal com

4

a verificação da autenticidade das certidões através de consulta ao endereço
eletrônico indicado nas mesmas, relativo às empresas que ofertaram os preços mais
vantajosos para a Administração Municipal?
No caso excepcional de contratação de empresa que estejam com inidoneidade

5

declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder
Público suspenso, consta a COMPROVAÇÃO de que esta é a única fornecedora do
objeto a ser contratado na forma do §3º do art 4º da Lei Nacional nº 13.979/2020?
No caso de aquisição de produto usado, consta declaração do fornecedor que se

6

responsabiliza pela sua funcionalidade, nos temos do art. 4º-A da Lei Nacional nº
13.979/2020?

7

Na hipótese de, excepcionalmente, haver restrição de fornecedores ou prestadores
de serviço e for dispensada a apresentação de documentação relativa à regularidade

NÃO SE
APLICA

FLS.

fiscal e trabalhista ou o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação,
ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à
Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art.
7º da Constituição, consta a justificativa da autoridade competente, na forma
prevista no art. 4º-F da Lei Nacional nº 13.979/2020?
8

A reserva orçamentária está em conformidade com a(s) proposta(s) e devidamente
registrada na SEPLAN, com a emissão do bloqueio orçamentário?
Consta o parecer jurídico sobre a possibilidade legal da contratação direta através

9

de dispensa de licitação, desde que observados os incisos I ao IV do art. 4º-B da Lei
Nacional nº 13.979/2020, sem prejuízo de outras eventuais recomendações?
Consta o ATO DE DISPENSA, nos termos do art. 4º caput da Lei Nacional nº
13.979/2020, bem como a RATIFICAÇÃO assinado pela autoridade competente,

10 acompanhado da comprovação da publicação no Diário Oficial do Município, e
ainda no sítio eletrônico específico, nos termos do § 2º do art. 4º caput da Lei
supramencionada?
Consta dos autos, quando couber, o contrato adequado ao Termo de Referência e
11

devidamente publicado no Diário Oficial do Município, nos termos do Parágrafo
Único do Art. nº 61 da Lei 8.666/93, bem como no sítio eletrônico específico, nos
termos do § 2º do art. 4º caput da Lei Nacional nº 13.979/2020?

12

13

Consta o pedido de emissão da Nota de Empenho para a referida despesa, emitido
na plataforma eFormGOV e assinado pelo ordenador de despesa?
Consta dos autos o comprovante do envio dos documentos ao Tribunal de Contas
do Estado, na forma estabelecida pela Deliberação TCE/RJ nº 280/2017?
A documentação apresenta: sequência lógica de assunto, datas, assinaturas e

14 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, enviamos para conferência, objetivando a emissão da (s) Nota (s)
de Empenho do tipo:
Ordinário

Global

Estimativo

Relativo ao período de XX/XX/20XX a XX/XX/20XX (quando couber)
No valor de R$ 0,00 (extenso)
Em favor de: XXX
Observações:...
Itaboraí, ... de ... de ....

Servidor Responsável
Cargo

Matrícula 00000

