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            ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL 
CONFORME RILC 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL ÁREA DEMANDANTE EM CONFORMIDADE 
AO ART. 22 DO RILC 

SIM NÃO FOLHAS 

1. Seção I – Da Solicitação de Material e/ou Serviço – SMS em 
conformidade com art. 11 do RILC APROVADO PELA DIREX? 

   2. O processo foi devidamente autuado, protocolado e numerado 
conforme art. 22 do RILC? 

   3. Consta o Estudo Técnico Preliminar elaborada pela agente, setor 
competente ou equipe designada por Resolução conforme inc. I do art. 

22 do RILC? 
   4. Consta Projeto Básico/Termo de referência delimitando quanti- 

tativa e qualitativamente o bem a ser adquirido conforme art. 10,  inc. I 
do art. 22, 32 e 102 do RILC? 

   5. orçamentação com a estimativa prévia do valor dos bens ou serviços 
a serem licitados e, quando couber, o detalhamento em planilhas que 
expressem a composição de todos os seus custos unitários, mediante 
comprovada pesquisa de mercado com Mapa Comparativo de Preços, 

na forma prevista no inc. II  do art. 22  e art. 25 do RILC 
   6. elaboração da minuta do contrato pela Gerência de Suporte 

Operacional – GESOP/DAGES, que fará parte como anexo do 
instrumento convocatório, quando for o caso da não utilização dos 

Editais e minutas Padrão, aprovado em anexo ao presente ou 
posteriormente através de expediente próprio, na forma prevista no 

inc. III  do art. 22 do RILC 
   7. indicação dos recursos orçamentários na forma exigida pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal na forma prevista no inc. III  do art. 22 do RILC; 

   8. matriz de Riscos elaborado pela área técnica responsável pela 
contratação na forma prevista no inc. VI  do art. 22 do RILC; 

   9. autorização da autoridade competente em súmula para a realização 
da contratação, devidamente motivada e analisada sob a ótica da 

oportunidade, conveniência e relevância para a CODHAB/DF ( na forma 
prevista no inc. VII  do art. 22 do RILC c/c artigo art. 2º do Decreto 

Distrital 34.466/13)? 
   10. Existem atas de registro de preço passíveis de adesão que traga 

vantasosidade a Adm? (Quando couber) 

   



11. Os atos administrativos contidos neste artigo deverão ser visados, 
obrigatoriamente, mediante Check List da área demandante (Anexo ). 

na forma prevista no §1º  do art. 22 do RILC; 

   

............................................................................................................................................................................
...........................Assinatura do responsavel pela área demandante                                                                                                                                                                   

data Bsb,........../........../20.... 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL DA ÁREA DA CPL EM CONFORMIDADE AO 
ART. 23 DO RILC 

SIM NÃO FOLHAS 

12.  instrumento convocatório (Edital) e respectivos anexos na forma 
prevista no inci. I  do art. 23 do RILC; 

   13. ato de designação da comissão de licitação, do pregoeiro e 
respectiva equipe de apoio na forma prevista no inci. II  do art. 23 do 

RILC; 
   14. pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre o procedimento 

adotado, ainda que na forma de parecer-padrão na forma prevista no 
inci. III  do art. 23 do RILC; 

   15. comprovante das adequadas publicações e divulgação, nos termos 
da lei na forma prevista no inci. VI  do art. 23  e inci. I  e do art. 28 do 

RILC; 
   16. original das propostas e dos documentos que as instruírem na 

forma prevista no inci. V  do art. 23 do RILC; 

   17. atas, relatórios e deliberações dos empregados, observadas as 
devidas competências na forma prevista no inci. VI  do art. 23 do RILC; 

   18. recursos e Impugnações eventualmente apresentados, com 
respectivas manifestações e decisões na forma prevista no inci. VII  do 

art. 23 do RILC; 
   19. ato de Adjudicação do objeto da licitação quando não houver 

recursos; na forma prevista no inci. VIII  do art. 23 do RILC; 

   20. ato de Adjudicação do objeto da licitação quando não houver 
recursos; na forma prevista no inci. VIII  do art. 23 do RILC; 

   21. ato de Homologação na forma prevista no inci. IX  do art. 23 do 
RILC; 

   22. atos de adjudicação e homologação quando houver recurso 
interposto na forma prevista no inci. X  do art. 23 do RILC; 

   23. atos de adjudicação e homologação quando houver recurso 
interposto na forma prevista no inci. X  do art. 23 do RILC; 

   24. despacho de Anulação ou de Revogação do procedimento, quando 
for o caso, fundamentado circunstanciadamente 

   25. Os atos administrativos contidos neste artigo deverão ser visados, 
obrigatoriamente, mediante Check List da área demandante (Anexo ). 

na forma prevista no §1º  do art. 22 do RILC; 
   



............................................................................................................................................................................
...........................Assinatura do responsavel pela área demandante                                                                                                                                                                   

data Bsb,........../........../20.... 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL DA ÁREA DA CPL EM CONFORMIDADE AO 
ART. 108 DO RILC 

SIM NÃO FOLHAS 

26.  Nota de Empenhona forma prevista no §6º do art. 108 do RILC? 

   27.  instrumentro contratual com base na Minuta Contratual anexo do 
Edital conforme item 6 deste Check List na forma prevista no inc. III  do 

art. 22, 108, 109, 115 ao 131 do RILC? 
   28. convocação do licitante vencedor ou o destinatário de contratação 

com dispensa ou inexigibilidade de licitação para assinar o termo de 
contrato, observados o prazo e as condições estabelecidos, sob pena 
de decadência do direito à contratação.na forma prevista no §1º do 

art. 108 do RILC? 
   28. O extrato dos termos contratuais e de seus correspondentes 

aditamentos devem ser publicados no Diário Oficial do Distrito Federal 
e em sítio eletrônico da CODHAB/DF.na forma prevista no caput do art. 

113 do RILC? 
   29.  A fiscalização do contrato consiste na verificação da conformidade 

da sua escorreita execução e da alocação dos recursos necessários, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do pactuado, devendo ser 
exercido pelo Executor do contrato designado pela CODHAB/DF, por 
resolução específica, que poderá ser auxiliado por fiscal técnico e/ou 

fiscal administrativo do contrato, cabendo ao responsável legal ou 
preposto da Contratada o acompanhamento dessas atividades, 

observadas as regras contidas na Lei nº 13.303/2016, no Decreto 
distrital nº 32.598/2010, no Manual do Executor de Contratos e 
Convênios e no presente Regulamento, no que couber.na forma 

prevista no caput do art. 139 do RILC? 
   30.  emissão de Ordem de Serviço - OS, a mesma também deverá ser 

expedida com vistas a possibilitar o início de sua efetiva execução na 
forma prevista no §7º do art. 108 do RILC? 

   31. Os atos administrativos contidos neste artigo deverão ser visados, 
obrigatoriamente, mediante Check List da área demandante (Anexo ). 

na forma prevista no §1º  do art. 22 do RILC; 
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data Bsb,........../........../20.... 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL DA EXECUÇÃO CONTRATUAL EM 
CONFORMIDADE AO ART. 108  AO 142 DO RILC 

SIM NÃO FOLHAS 

32. O contrato contempla todas as cláusulas necessárias previstas no 
artigo 132 RILC? 

   33. O objeto do contrato apresenta elementos características de forma 
clara e está de acordo com processo que deu origem ao contrato?² 

   



34. O regime de execução ou a forma de fornecimento contém 
elementos suficientes para a execução do contrato no prazo 

estabelecido? 
   35. O preço informado na minuta do contrato é compatível com o valor 

homologado na licitação? 

   36. As condições de pagamento estabelecem os requisitos necessários 
para o pagamento ao contratado? 

Obs: São exemplos de requisitos necessários: a apresentação de 
documento fiscal do fornecimento de material ou execução de 

serviços, conferido e atestado pela Administração; apresentação de 
termo de medição no caso do acompanhamento de realização de 
obras; planilhas; recibo de aluguel: planilhas pormenorizadas de 

custos; demonstrações de cumprimento das obrigações com encargos 
sociais e trabalhistas com as devidas retenções tributárias dentre 

outras pertinentes ao tipo de contrato. 
   37. Os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de 

preços são compatíveis com os padrões de mercado? 

   38. A vigência do contrato é por tempo determinado? 

   39. O contrato prevê os prazos de início das etapas de execução, de 
entrega, de conclusão, de observação (acompanhamento, fiscalização 

ou monitoramento) e de recebimento definitivo, conforme o caso? 

   40. Na hipótese de prorrogação de prazo de etapas de 
execução(quando houver), de conclusão e de entrega, desde que 

mantidas as demais cláusulas e assegurado o equilíbrio financeiro, esta 
ocorreu em razão de algum dos motivos listados a seguir? 

   • alteração do objeto ou especificações pelo órgão ou entidade 
contratante? 

   • superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à 
vontade das partes, podendo pelo caráter excepcional e sendo 

devidamente justificado e com autorização da autoridade superior, ser 
prorrogado por até (12) doze meses? 

   • interrupção ou diminuição da execução dos trabalhos por interesse 
da Administração? 

   • Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos 
limites da lei (termo aditivo, apostilamento)? 

   • Impedimento de execução do contrato por fato ou ato  de terceiro  
reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua 

ocorrência? 
   • Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, 

inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, 
diretamente impedimento ou retardamento na execução do contrato? 

   41. No caso de ocorrência de prorrogação de prazo, há no processo 
justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade 

competente para celebrar o contrato? 
   



42. A cláusula que define o crédito pelo qual ocorrerá a despesa, com a 
indicação da classificação funcional programática e da categoria 
econômica está compatível com o processo que deu origem ao 

contrato, bem como com o(s) empenho(s) da despesa? 
Obs: Devem-se considerar as questões de apostilamento necessários à 

manutenção do contrato. 
   43. A cláusula que trata das garantias objetiva assegurar a plena 

execução do contrato, quando exigidas? 

   44. No caso de exigência de garantia, a critério da Administração, foi 
aplicada uma das seguintes modalidades de garantias previstas no 

contrato: 
   • caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes 

ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizada de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 
do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido 

   • seguro-garantia? 

   • fiança bancária? 

   45. A cláusula dos direitos e das responsabilidades (ou das obrigações 
entre as partes) estabelece obrigações que condicionem a organização, 

direção, controle, execução e ou fiscalização do contrato? 

   46. A cláusula de rescisão está de acordo com o inciso IX, do artigo 119 
do RILC? 

   47. Há no contrato elementos que indiquem o reconhecimento dos 
direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa por 

inexecução total ou parcial do contrato? 
   48. Há no contrato indicação do foro na sede da Administração para 

dirimir questões contratuais? 

   QUANTO À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATOS 

   49. O documento formal de contratação contempla: 

   • os nomes das partes e seus representantes? 

   • a sua finalidade? 

   • o ato que autorizou sua lavratura? 

   • o número do processo, da dispensa ou da inexigibilidade de licitação? 

   • a sujeição dos contratantes às normas estabelecidas no RILC? 

   50. A publicação resumida do contrato na imprensa oficial ocorreu até 
o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura? 

   



51. A publicação resumida dos aditamentos, se houver, ocorreu até o 
quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura? 

OBS:São elementos essenciais do extrato de publicação as partes, o 
objeto, a classificação ou dotação orçamentária, o valor, a vigência e a 

data de assinatura do contrato. 
   52. A minuta do contrato foi referendada pela Assessoria ou 

Procuradoria Jurídica? 

   53. Quando a alteração se der unilateralmente pela Administração, 
mediante justificativa, esta decorreu da? 

   • modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação 
técnica aos objetivos da Administração? 

   • modificação necessária do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites 

permitidos na Lei Federal 8.666/1993?¹º 
   54. Quando a alteração se der por acordo entre as partes, mediante 

justificativas, esta decorreu de: 

   • conveniência de substituição da garantia de execução? 

   • necessidade de modificação do regime de execução da obra ou 
serviço, bem como de fornecimento, em face de verificação técnica da 

inaplicabilidade dos termos contratuais originários? 

   • necessidade de modificação da forma de pagamento, por imposição 
de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado¹¹? 

   • restabelecimento da relação em que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 

administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando 

área econômica extraordinária e extracontratual? 
   55. Na hipótese de acréscimo quantitativo do objeto contratual, este 

observou o limite legal (até 25% ou, no caso de particular de reforma 
de edifício ou de equipamento, até 50% do valor inicial)? 

   56. No caso de diminuição quantitativa do objeto, esta observou o 
limite correspondente a 25% do valor inicial atualizado do contrato? 

   57. Na hipótese de variação do valor contratual, esta decorreu de 
reajuste de preços ou atualizações previstas nos dispositivos 

contratuais? 
   58. Na hipótese de alteração de cláusulas econômico-financeiras e 

monetárias, esta se deu com manifestação prévia de concordância do 
contratado? 

   OUTROS ASPECTOS A VERIFICAR: 

   



59. Há comprovação de recolhimento mensal dos encargos 
previdenciários, no caso de serviços executados mediante cessão de 

mão de obra, inclusive os de regime de trabalho temporário? 
   60. Na execução do contrato, não ocorreu subcontratação total ou 

parcial do objeto do contrato, associação do contratado com outrem, 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, quando não admitidos pela Administração 
expressamente em edital, processos de dispensa ou de inexigibilidade 

de licitação, vinculados ao contrato?                                                                                                                                                     
Nota: Se negativa a resposta a este item, verificar a existência de 

pagamento derivado de sobrepreço, ou seja, diferença de 
remuneração entre valor contratado pelo órgão ou Entidade 

contratante e o valor pago pelo contratado ao(s) subcontratado(s), 
observadas as alíneas"a" e "b", do art. 145, do RILC. 

   61. No momento da contratação e por ocasião dos pagamentos, o 
contratado não se encontrava suspenso ou impedido de contratar com 

a Administração, mediante consulta ao Cadastro Geral de 
Fornecedores (SICAF, SEI, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, EMPRESAS 

INIDÔNEAS)? 
   62. No momento da contratação e durante a execução do contrato, o 

contratado, pessoa jurídica, não se encontrava em débito com o 
sistema da seguridade social? 

   63. O processo de execução de despesa comtempla: 

   • empenho prévio? 

   • correspondência entre os dados constantes do empenho (nome do 
credor, valor, objeto, classificação orçamentária) e os do contrato? 

   • existência da documentação a seguir relacionada, na hipótese de a 
despesa já haver sido liquidada (declaração de que o serviço ou 

material foi realizado ou entregue nos termos do contrato): 

   • primeira via de nota fiscal ou documento equivalente? 

   64. Certificado datado e firmado por dois funcionários responsáveis 
pelo recebimento do material, bens ou serviços, com declaração de 
que foram recebidos ou efetuados em condições satisfatórias para a 

Administração Distrital? 
   65. Comprovação de retenção previdenciária quando a prestação de 

serviços for realizada por prestador de serviço pessoa física, ou jurídica 
por cessão de mão de obra 18 ou empreitada? 

Nota: No primeiro caso-pessoa física-verificar existência de processo 
de despesa para pagamento do INSS Patronal por parte do órgão ou 

entidade (Guia de Previdência Social-GPS) e encaminhamento de Guia 
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 

Informações à Previdência Social – Gfip. Neste caso, similarmente, 
também deverá ser observado os registros e pagamentos de Imposto 

de Renda Retido na Fonte (RIR/99, art. 717; AD Cosar nº. 20, de 1995) e 
do ISSQN, quando devidos. 

   



66. Ordem de pagamento emitida em favor do credor para crédito em 
conta corrente, na hipótese de a execução da despesa já haver 

alcançado a fase de pagamento? 
   67. O prazo de duração do contrato ficou adstrito à vigência do 

respectivo crédito orçamentário? 

   68. Em caso de resposta negativa ao item anterior, o contrato referia-
se a: 

   • Projeto cujos produtos estejam contemplados nas metas do PPAG, 
sendo previsto no ato convocatório (Edital)? 

   • Prestação de serviços de forma contínua, com duração prorrogável 
por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e 

condições mais vantajosas, limitada a sessenta meses? 
   69. Aluguel de equipamento e à utilização de programas de informática 

é limitado a quarenta e oito meses, nos termos da IN nº 04 - MPOG? 

   70. Às hipóteses previstas no ART. 105 do RILC, cujos contratos 
poderão ter vigência por até cento e vinte meses, caso haja interesse 

da administração? 
   71. Nos casos de aplicação de sanções administrativas ao contrato por 

inadimplemento injustificável, foram observados o disposto no Inciso 
VIII, do art. 115, do RILC? 
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