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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº: 

01/2022 
DEPARTAMENTO/ÁREA DE INTERESSE: 

Licitação – Finanças –Compras – Contabilidade – Convênios – 
Saúde – Obras e Viação – Meio Ambiente – Educação – 
Agropecuária – Assistência Social – Cultura. 
ASSUNTO: 

Verificação da validade, da integridade e legitimidade de 
Certidões Negativas de Débitos para os devidos fins no trato 
com a Administração Pública. 
OBSERVAÇÃO: 

Esta IN substitui a IS nº01/2018 

 

 
Tendo em vista as finalidades imputadas a este Controle Interno pelo art. 

74, Constituição Federal; entre elas: comprovar a legalidade e avaliar os 

resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial nos órgãos e entidades da administração; 

 Considerando o que prescreve o art. 14º-A da Lei Municipal nº647/2007, 

onde preceitua que o Coordenador de Controle Interno deverá expedir Instruções 

Normativas a fim de criar rotinas de trabalho e ações de controle no âmbito de 

todos os órgãos do Município, mediante a fixação de procedimentos e rotinas 

detalhadas, tornando mais eficientes o trabalho de fiscalização; 

 Considerando o inciso II do art. 34 da Lei Municipal nº718/2010 onde são 

elencadas as competências atribuídas ao Controle Interno, entre elas: comprovar 

a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e 

efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 

entidades da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 

 
Considerando o que prescreve o art. 195, §3º da Constituição Federal de 

1988 - A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como 

estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 

 

Considerando o que prevê o art. 55, item XIII da Lei Federal 8.666/93: 

 
Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que 

estabeleçam: 

... 
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XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução 

do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

 

Art. 1 - Este Controle Interno orienta aos Departamentos que façam uso em 

suas atividades das Certidões Negativas de Debito abaixo elencadas, que atente à 

validade das certidões para fins de contratações e pagamentos a fornecedores de 

processos de licitação. 

 

 São estes previstos no art.29 e 31 da Lei 8.666/93: 

 

 Certidão Negativa do INSS – CND; 

 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

 Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 

 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho através da emissão da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT); 

 Certidão negativa de débitos junto às fazendas estadual ou distrital e 
municipal do domicílio sede da contratada. 

 

Art.2 - Também se faz necessário verificar por meio dos respectivos 

Códigos de Verificação, a integridade e a legitimidades de tais Certidões.  

 I – A autenticidade será verificada nos respectivos sites de 

emissão/verificação das CNDs. Após a constatação da regularidade da CND, o 

responsável pela consulta aporá carimbo com os seguintes dizeres: 

 

Atesto a legitimidade e integridade desta CND. 
Data:  
Nome do conferente: 
Assinatura: 

 

 

 Art.3 – Para efeito de pagamentos aos fornecedores pelo Departamento de 

Finanças as CNDs deverão compor a documentação do processo de pagamento. 

 I – para agilidade nos processos tais documentos deverão compor os 

pagamentos acima de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). 
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São José da Boa Vista, 04 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

NELTON SHISHITO 

COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO 

DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DA BOA VISTA – Pr 

CRA – 18.332-Pr 


		2022-07-05T11:12:21-0300
	NELTON SHISHITO
	Eu sou o autor deste documento




