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INTRUÇÃO NORMATIVA N° 01/2017 

De 17 de julho de 2017.  

  
“Dispõe sobre a obrigação de comprovação de 

regularidade fiscal das empresas fornecedoras e 

prestadoras de serviços”. 

 

A Controladoria-Geral Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito 

Santo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e, 

 

Considerando a necessidade de aprimoramento da Gestão 

Municipal, com mecanismos de controle mais eficazes; 

 

Considerando que, ao contratarem com a Administração, uma das 

obrigações impostas aos Fornecedores é a manutenção da regularidade fiscal, 

previdenciária e trabalhista da empresa, conforme estipula o artigo 27, IV c/c artigo 

29 e artigo 55, XIII da Lei Federal nº 8666/93; 

 

Considerando que a Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES tem o 

dever de verificar e exigir de seus Fornecedores a manutenção da regularidade 

fiscal, previdenciária e trabalhista de suas empresas; 

                                 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Os fornecedores e prestadores de serviços, para efeitos de 

contratação em qualquer modalidade e para pagamento da despesa, devem 

apresentar as certidões de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista regulares 

(certidão negativa), ou regulares com ressalva (certidão positiva com efeitos 

negativas). 

 

Art. 2° - A não apresentação das certidões ou as certidões tidas 
como irregulares (certidão positiva) impedem a contratação ou pagamento da 
despesa. 

 
§ 1º – A regularidade fiscal em caso de procedimento licitatório 

deverá, inicialmente, ser exigido na fase de habilitação. 

 

§ 2º – Em procedimentos de dispensa ou inexigibilidade a 
regularidade fiscal deverá, inicialmente, ser verificada antes da contratação do 
serviço ou aquisição do material. 

 
Art. 3° - Para fins de pagamento da despesa, havendo contrato ou 

ata de registro de preço celebrado pela Administração com o fornecedor, este deverá 
manter sua regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, até o final da vigência do 
instrumento contratual. 
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Art. 4° - A comprovação da regularidade fiscal se dará pela 
apresentação dos seguintes documentos: 

 
I – Comprovante de Situação Cadastral do CNPJ (neste ato 

verificar se o ramo de atividade é compatível com o objeto contratual) ou do CPF (se 
pessoa física); 

Endereços de acesso via internet para obtenção: 
 CNPJ: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/
Cnpjreva_Solicitacao.asp 

 CPF: 
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/
ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp 

 
II – Certidão Conjunta relativa a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União; 
Endereço de acesso via internet para obtenção: 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/certidoes-e-

situacao-fiscal 
 
III – Certidão de Regularidade com o FGTS; 
Endereço de acesso via internet para obtenção: 
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.

asp 
 
IV - Certidão da Fazenda Pública Estadual; 
Endereço de acesso via internet para obtenção: 
http://internet.sefaz.es.gov.br/agenciavirtual/area_publica/cnd/emissa

o.php 
 
V – Certidão de Débitos Trabalhistas; 
Endereço de acesso via internet para obtenção: 
http://www.tst.jus.br/certidao 
 
VI - Certidão da Fazenda Pública Municipal; 
Pessoalmente no Setor de Tributação 
 
Art. 5° - O descumprimento desta IN-CGM e seu Anexo implica na 

apuração de responsabilidades. 
 
Art. 6° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
Pinheiros – ES, 17 de julho de 2017. 
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