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CHECK-LIST PARA PROCESSOS DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR

EMERGÊNCIA
(ART. 24, IV, DA LEI 8.666/93)

PROCEDIMENTO SIM NÃO
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O processo foi devidamente autuado e
protocolado? 
Consta documento descrevendo a
demanda? 
Consta estudo prévio que trata da
viabilidade da solução? (se possível)

Consta Termo de Referência?

No Termo de referência a descrição do
objeto é precisa, suficiente e clara?
No Termo de Referência consta a
justificativa da contratação emergencial?

No Termo de Referência consta a
pesquisa de preços?
No Termo de Referência consta a
dotação orçamentária? 

Consta parecer jurídico?

Consta minuta do contrato ou
instrumento equivalente?
Consta a autorização da dispensa pela
autoridade competente?

Foi indicado o fiscal de contratos?

Nº10:  Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização
respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao
qual serão juntados oportunamente:
X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso.

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de
preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos
nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a
Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota
de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

§ 2º Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorização de compra", "ordem de
execução de serviço" ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no que couber, o disposto no
art. 55 desta Lei.
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Obs: O decreto declarando a situação de emergência em função das
fortes chuvas deve ser mencionado na justificativa da contratação.

Recomendamos que esse check-list preenchido seja incluído no
processo de contratação direta.


