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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 23 DE 28 DE ABRIL DE 2014 

 
Dispõe sobre instrução de processos de Pedido 
Inicial e Pagamento de Compras de Bens ou 
Contratação de Serviços, por INEXIGIBILIDADE de 
licitação no âmbito da Prefeitura Municipal de 
Piúma. 
 

A Controladoria Geral do Município de Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.807/2011, art. 31 e 74 da 
Constituição Federal de 1988, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, pela Resolução TCE/ES 
nº 227/2011 e pela IN-CGM 001/2014; 

Considerando a necessidade de normatizar os processos administrativos de 
aquisição de bens ou contratação de serviços por inexigibilidade; 

Considerando os preceitos da Lei Federal Nº 8.666/93, em especial aos ditames dos 
art. 24 e 25; 

Considerando que o não cumprimento das exigências requeridas pela Lei Federal nº 
8.666/1993 para se realizar despesas contratadas por Inexigibilidade de Licitação não configura 
mera formalidade, pois em seu Art. 89 é estabelecido pena aos infratores. 

 
 

RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 
Art. 1º - Emitir orientações quanto à instrução processual referente às rotinas e padronização 
para a contratação e pagamento de despesas por meio de Inexigibilidade de Licitação, que 
devem ser observadas desde o momento em que inicia o processo administrativo, com a 
motivação de realização das referidas despesas, em consonância com as regras estabelecidas 
pela Lei Federal Nº 8.666/93, inclusive os indicadores para formalização e pagamento das 
despesas, nos termos da Lei Federal nº 4320/64. 
 
Art. 2º - As diretrizes emanadas nesta IN-CGM têm como finalidade a observância da 
composição mínima de documentos e informações que devem constar nos autos dos processos 
de contratações e pagamento de despesas por meio de Inexigibilidade de Licitação, sem prejuízo 
de outros procedimentos adicionais julgados necessários pela Secretaria que solicitar a 
contratação da despesa. 
 

CAPÍTULO II 
PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DA DESPESA 

 
Art. 3º - Os processos de solicitação de aquisição de bens ou prestação de serviços por 
Inexigibilidade de Licitação serão protocolizados no Protocolo Geral do Município para a devida 
autuação, devendo o Pedido Inicial vir acompanhado dos seguintes documentos: 
 
I - Requerimento em formulário padrão preenchido corretamente (Formulário_0113_PI); 
II – Termo de Referência na forma instituída pela IN-CGM nº 010/2014; 
III – Certidão da Secretaria solicitante contendo a indicação sucinta e precisa do objeto e do 
pretenso Contratado e justificando sua escolha; 
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IV – Certidão expressa e conclusiva acerca da razoabilidade do preço proposto; 
V – Manifestações Técnicas sobre a especificação do pedido, que poderão ser substituídas se a 
área solicitante for técnica e nessa qualidade manifestar-se, se for o caso; 
VI – Documentação do Contratado, por cópias autenticadas; 
VII – Comprovantes de preço de mercado; 
VIII – Portaria do Fiscal do Contrato; 
IX – Portaria do Responsável pela elaboração do Termo de Referência; 
X – Portaria do Responsável pela formalização dos processos; 
XI – Proposta Comercial da Contratada contendo no mínimo: descrição sucinta do objeto, suas 
especificações, prazos e locais de execução/entrega; 
XII – Check-list com Certidão Sec. Requisitante (Anexo I). 
 
§1º - O Termo de Referência que trata o inciso II deste artigo deverá conter claramente as 
especificações do objeto, condições de execução, inclusive de entrega do objeto da aquisição ou 
da prestação dos serviços, pagamento, indicação de recursos orçamentários dentro outros 
elementos essenciais para a contratação. 
 
§2º - A comprovação de preços que trata o inciso IV deste artigo poderá ser comprovada por 
meio de: 
a) Cotações de preço de mercado; 
b) Cópia de Contratos anteriores firmados com pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
autenticado e com registro cartorário em data compatível com sua execução, devidamente 
acompanhado de cópia autenticada da respectiva nota fiscal; 
c) Cópia de Contrato Administrativo firmado com Administração Pública Municipal, Estadual ou 
Federal, não superior a 02 (dois) anos, acompanhado de cópia da respectiva nota fiscal, 
devidamente autenticada em Cartório; 
d) Cópia da Publicação do Contrato Administrativo firmado com Administração Pública 
Municipal, Estadual ou Federal, não superior a 02 (dois) anos. 
 
Art. 4º - Entende-se como documentação do Contratado, para fins de instrução processual, os 
seguintes documentos: 
 
I – Em se tratando de Pessoa Física:  
a) Cópia dos documentos pessoais (Carteira de Identidade e CPF/MF); 
b) Dados bancários vinculado ao CPF/MF do Contratado; 
c) Comprovante de residência; 
d) Diploma(s) registrado(s) no(s) Órgão(s) ou Entidade(s) competente(s), conforme for o caso; 
e) Comprovante de inscrição como autônomo na Prefeitura; 
f) Comprovante de inscrição no INSS; 
g) Certidões Negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal, esta última do domicílio do 
pretenso contratado e do município de Piúma; 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
II – Em se tratando de Pessoa Jurídica:  
a) Atos constitutivos registrados (Junta Comercial ou Cartório Registro Civil Pessoas Jurídicas) 
ou lei de sua criação (se for “estatal”); 
b) Estatuto Social ou equivalente (para comprovar quem tem competência para firmar contratos 
e demonstrar que o objeto do contrato consta do rol de atribuições da contratada); 
c) Cópia da Carteira de Identidade e CPF/MF dos Diretores/Sócios que firmarão o contrato; 
d) Comprovante de inscrição no CNPJ; 
e) Termo de posse dos atuais Diretores, se for o caso; 
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f) Certidões Negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal, esta última da sede da 
empresa e do município de Piúma; 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
h) Declaração de que a empresa não empresa menores; 
i) Dados bancários da empresa. 
 
Art. 5º - Os processos de solicitação de aquisição de bens ou prestação de serviços por 
Inexigibilidade de Licitação, além da observância dos requisitos previstos nos artigos anteriores 
deverão ser enquadrados em um dos incisos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/1993, devendo 
a Secretaria solicitante ainda incluir ao Pedido Inicial: 
 
I – Em se tratando de aquisições de produtos: 
a) Comprovante que o material, equipamento ou gênero é singular e só pode ser obtido por meio 
de fornecedor, empresa e representante comercial exclusivo, mediante apresentação de atestado 
fornecido pelo Órgão ou Entidade de registro de comércio, sindicato, federação ou confederação 
patronal, ou Entidade equivalente, conforme for o caso; 
 
II – Em se tratando de serviços técnicos enumerados no artigo 13 da Lei Federal nº 8.666/1993: 
a) Comprovante da natureza singular do serviço; 
b) Comprovante da notória especialização, que poderá ser feita através de currículo e 
documentação que tornem claro, ser o Contratado detentor de elevada experiência na sua área 
de atuação, ter desenvolvido estudos aprofundados acerca da matéria, publicações, gozar de alto 
conceito dentre seus pares ou no mercado, ou ter na sua equipe técnica detentores de tais 
características, de forma a tornar indiscutível que se trata do mais adequado a atender à 
singularidade do objeto. 
 
III – Em se tratando de contratação de profissionais do setor artístico: 
a) Documentos necessários e a demonstração inequívoca de que o profissional do setor artístico 
é consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública (recortes de matérias 
jornalísticas locais, regionais, nacionais ou internacionais, estas traduzidas por tradutor público 
juramentado, encarte de CD ou DVD, cópia de divulgação de programações realizadas 
anteriormente); 
b) Se a Contratação for através de empresário, demonstrar documentalmente a exclusividade da 
representação do artista pelo empresário através de carta de exclusividade do artista ou 
documento equivalente, cujo prazo de validade não seja inferior a 01 (um) ano e devidamente 
registrada em Cartório, sendo expressamente vedada a exclusividade para evento específico, 
local, regional ou Estado, ou mesmo sub-rogação da carta de exclusividade; 
c) Certidão de reconhecimento da Secretaria solicitante informando ser o artista consagrado 
nacionalmente, no estado, na região ou local. 
 
Art. 6º - Ainda na fase interna da instrução do Pedido de Contratação, o Secretário(a) 
Solicitante, ou servidor por ele(a) nomeado(a) por portaria, deverá efetuar a conferência e 
certificar (com assinatura, nome legível e matrícula), que constam nos autos a documentação 
pertinente a contratação que se pleiteia, e que estas estão de acordo com o rol de documentos 
elencados nos artigos 3º a 5º desta IN-CGM. (Anexo I). 
 
Art. 7º - Autuado o Pedido Inicial no Protocolo Geral do Município, este irá conferir se a 
Secretaria Solicitante apresentou o Anexo I, devidamente preenchido, realizando sua 
conferência e certificação (Anexo II), para em seguida, remeter os autos para o Gabinete do 
Prefeito, para que o Ordenador de Despesa possa decidir sobre a conveniência e oportunidade 
da contratação. 
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I – Não autorizada à despesa, os autos serão remetidos à Secretaria solicitante para 
conhecimento e arquivo do procedimento. 
II – Autorizada à despesa, o processo será remetido a SEMFA para ratificar a dotação 
orçamentária, manifestar quanto à disponibilidade financeira, bem como processar no sistema 
contábil a Nota de Reserva de Dotação. 
 
§1º – A SEMFA, ao verificar a disponibilidade orçamentária deverá ainda se certificar se há 
disponibilidade de recurso de acordo com a dotação, natureza da despesa e fonte de recurso. 
§2º - Identificada a insuficiência de saldo orçamentário ou a indicação equivocada da rubrica 
orçamentária a SEMFA deverá certificar nos autos esta ocorrência, remetendo os autos para a 
Secretaria solicitante com os motivos do não processamento da Nota de Reserva de Dotação, e 
providências que deverão ser tomadas para continuidade do processo. 
 
Art. 8º - Realizada a reserva orçamentária os autos serão remetidos a SEMAD/GECCON para 
formulação da Minuta do Contrato. 
I – Em sendo utilizada a Minuta Padrão aprovada pela Procuradoria Jurídica Municipal, a 
GECCON emitirá Certidão (Anexo III) de sua utilização, encaminhando os autos para a 
Procuradoria Jurídica Municipal para emissão de Parecer quanto à legalidade da contratação. 
II – Em sendo alterada cláusula contratual da Minuta Padrão ou mesmo confecção de Minuta 
Contratual específica, os autos serão encaminhados para a Procuradoria Jurídica Municipal para 
emissão de Parecer quanto à legalidade da contratação e aprovação ou não da Minuta de 
Contrato. 
 
Art. 9º - Após avaliação da legalidade da contratação, ou mesmo das cláusulas da nova Minuta de 
Contratual, a Procuradoria Jurídica Municipal emitirá Parecer aprovando a contratação, sem ou 
com reserva, ou sugerindo a não contratação. 
I – No caso de aprovação sem reserva, os autos serão encaminhados ao Gabinete do Prefeito, 
conhecer do Parecer da Procuradoria Jurídica Municipal, proferindo despacho ratificando a 
inexigibilidade, autorizando a despesa e emissão da Nota de Empenho, após assinatura do 
Contrato. 
II – No caso da não aprovação da contratação, os autos serão remetidos ao Gabinete do Prefeito, 
para conhecer do Parecer da Procuradoria Jurídica Municipal e decidir se acata ou não a 
manifestação da Procuradoria Jurídica Municipal. 
a)Ratificando o Parecer pela não contratação, os autos serão remetidos para a SEMFA proceder a 
anulação da reserva orçamentária, com posterior remessa para a Secretaria Solicitante tomar 
conhecimento da decisão e arquivar o processo. 
b) Decidindo o Ordenador de Despesa (Prefeito) em não conhecer do Parecer da Procuradoria 
Jurídica Municipal e autorizar a despesa, este deverá motivar sua decisão da ratificação da 
inexigibilidade, encaminhando em seguida os autos para a GECCON quanto às procedimentos do 
Art. 10 desta IN. 
III – No caso de aprovação com reserva, os autos serão remetidos para saneamento pela 
Secretaria Solicitante, que após remeterá os autos para a GECCON, que certificará o 
cumprimento ou não dos saneadores.  
a) Processo regularizado a GECCON remeterá os autos ao Gabinete do Prefeito, para conhecer do 
Parecer da Procuradoria Jurídica Municipal e certificação da GECCON de cumprimento dos 
saneadores proferindo, na sequência, despacho ratificando a inexigibilidade, autorizando a 
despesa e emissão da Nota de Empenho, após assinatura do Contrato.  
b) Não regularizado o saneamento, a GECCON emitirá certidão apontando as inconsistências e, 
na sequência, remeterá os autos ao Gabinete do Prefeito que decisão nos termos do inciso II 
deste artigo. 
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Art. 10 - Ratificada a Inexigibilidade e autorizada à despesa pelo Ordenador de Despesa 
(Prefeito), os autos serão remetidos para a SEMAD/GECCON para: 
I – Autuar o Contrato. 
II – Convocar a empresa e colher as assinaturas dos signatários. 
III – Publicar a ratificação da contratação e extrato do contrato. 
 
Art. 11 – Cumprido as formalidades do Art. 10 a SEMAD/GECCON enviará os autos para a 
SEMFA emitir a Nota de Empenho e colher assinatura dos signatários, antes da remessa dos 
autos para que a Secretaria Solicitante possa expedição da Ordem de Fornecimento ou Serviço. 

 
 CAPÍTULO II  

DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 
 

 Art. 12 - O processo de liquidação e pagamento de despesas contratadas via Inexigibilidade de 
Licitação deve ser instruído com os seguintes documentos: 
I – Em se tratando de aquisições de produtos: 
a) Requerimento padrão solicitando a liquidação e pagamento preenchido corretamente 
(Formulário_0213_PLP); 
b) Nota Fiscal devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato; 
c) Planilha de Controle de Saldo de Contrato, caso a entrega dos produtos seja parcelada; 
d) Certidão de verificação de regularidade fiscal e trabalhista (Anexo IV); 
e) Check-list com Certidão Sec.Requisitante (Pedido de Pagamento – Anexo V). 
 
II – Em se tratando de serviços técnicos enumerados no artigo 13 da Lei Federal nº 8.666/1993: 
a) Requerimento padrão solicitando a liquidação e pagamento preenchido corretamente 
(Formulário_0213_PLP); 
b) Nota Fiscal devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato; 
c) Relatório fotográfico da execução dos serviços, com indicação de dia e local, se for o caso; 
d) Relatório da Fiscalização do Contrato quanto à execução contratual; 
e) Relatório da Contratada quanto aos serviços que foram prestados, com indicação de dia e 
local, se for o caso; 
f) Certidão de verificação de regularidade fiscal e trabalhista (Anexo IV); 
g) Check-list com Certidão Sec.Requisitante (Pedido de Pagamento – Anexo V). 
 
III – Em se tratando de contratação de profissionais do setor artístico: 
a) Requerimento padrão solicitando a liquidação e pagamento preenchido corretamente 
(Formulário_0213_PLP); 
b) Nota Fiscal devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato;  
c) Termo de Atesto contendo, no mínimo: objeto, número da Nota Fiscal, número do 
contrato administrativo, período e local de execução; 
d) Relatório fotográfico da execução dos serviços, com indicação de dia e local; 
e) Mídia digital contendo fotografias da execução dos serviços;  
f) Certidão de verificação de regularidade fiscal e trabalhista (Anexo IV); 
g) Check-list com Certidão Sec.Requisitante (Pedido de Pagamento – Anexo V). 
 
§1º - Em se tratando de fornecimento de produtos, deverá a Nota Fiscal possuir certificação do 
Almoxarifado Central da Prefeitura, de que os produtos nesta constante foram lançados no 
Sistema de Controle de Almoxarifado e Patrimônio.  
§2º - Em se tratando de produtos classificados como material permanente, deverá ainda o Setor 
de Almoxarifado e Patrimônio realizar o lançamento patrimonial do produto no sistema 
informatizado de controle patrimonial, bem como realizar os etiquetamentos dos produtos. 
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§3º - O rol de documentos constantes neste artigo trata-se de documentação mínima e essencial 
para comprovação da execução contratual, devendo a Secretaria solicitante verificar se há outros 
documentos obrigatórios, por força contratual, que devem ser apresentados pelo Fornecedor 
Contratado. 
§4º - O relatório fotográfico tratado neste artigo deverá conter no mínimo 04 (quatro) 
fotografias impressas coloridas, fotografias estás que deverão ser gravadas em mídia digital, que 
deverá ser inclusa nos autos. 
 
Art. 13 – O(a) Secretário(a) Solicitante, ou servidor por ele nomeado(a) por portaria, deverá 
efetuar a conferência e certificar, que todos os itens elencados no Art. 12 constam no processo 
que se inicia (Anexo V), remetendo o Pedido de Pagamento, com os demais documentos, para 
autuação no Protocolo Geral do Município. 
 
Art. 14 - Autuado o processo, o Protocolo Geral do Município irá conferir se a Secretaria 
Solicitante apresentou o Anexo V, devidamente preenchido, realizando sua conferência e 
certificação (Anexo VI), para em seguida, remeter os autos para a SEMFA, que certificará nos 
autos (Anexo VII): 

a) Sobre a vigência do contrato; 
b) Sobre o cumprimento do art. 13 desta IN-CGM; 
c) Se constam nos autos os elementos mínimos para a liquidação da despesa. 

 
Parágrafo único.  Atendidas as alíneas “a, b e c” a SEMFA providenciará a Liquidação e 
Pagamento. Não atendidas o processo deverá ser enviado à Secretaria requisitante para 
providências que aprover. 
 

CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 15 - Todas as páginas deverão ser numeradas pelo servidor que as juntou aos autos, bem 
como todos os encaminhamentos devem ser proferidos através de despacho pelo 
setor/órgão/Secretaria remetente. 
 
Art. 16 - Todo o documento emitido via internet deverá ter sua autenticidade pelo Instrutor 
Processual devidamente designado, o qual deverá certificar (com assinatura, nome legível e 
matrícula) a autenticidade ou não do documento. 
 
Parágrafo Único – Em se constando que o documento emitido via internet, ou mesmo qualquer 
outro documento apresentado pelo fornecedor ou prestador de serviços, possua indícios de 
adulteração ou falsificação os autos deverão ser encaminhados imediatamente à Procuradoria 
Jurídica Municipal, para tomada de providências administrativas e judiciais cabíveis. 
 
Art. 17 - A regra prevista nesta IN-CGM, não impossibilita a atuação da Controladoria Geral 
através de sistema de amostragem eventual, prévia ou posterior à realização da despesa. 
 
Art. 18 - O descumprimento desta IN-CGM implica na suspensão da Execução do Contrato e da 
apuração de responsabilidade, devendo retornar a execução somente depois de autorizado pela 
comissão que apurará as responsabilidades. 
 
Art. 19 - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário, em especial a Recomendação Interna n.º 01/2014 da Controladoria 
Geral do Município. 
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Piúma/ES, 28 de abril de 2014. 

 
Samuel Zuqui 

Prefeito Municipal 
 

Ricardo Rios do Sacramento 
Controlador Geral Municipal 

 
Anexos: 
1 – Anexo I – Check-list com Certidão Sec.Requisitante (Pedido Inicial) 
2 – Anexo II – Certidão SEMAD/PROTOCOLO 
3 – Anexo III – Certidão SEMAD/GECCON 
4 – Anexo IV – Certidão de verificação de regularidade fiscal e trabalhista 
5 – Anexo V – Check-list com Certidão Sec.Requisitante (Pedido de Pagamento) 
6 – Anexo VI – Certidão SEMAD/PROTOCOLO 
7 – Anexo VII – Certidão SEMFA 
8 – Fluxograma – procedimentos de contratação 
9 – Fluxograma – procedimento de pagamento 
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ANEXO I 

AO  
PROTOCOLO 

PEDIDO DE CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CHEKLIST/CERTIDÃO 

Legenda: S = Sim - N = Não - N/A = não se aplica – Fls. = número da folha que se encontra o documento S N N/A Fls. 
1 Requerimento em formulário padrão devidamente preenchido e assinado pelo Secretário(a)   

  
  

2 
Termo de Referência, ou Projeto Básico, ou Plano de Trabalho, o outro instrumento que indique perfeitamente o 
objeto/serviço/compra/obra pretendida 

    
3 

Certidão da Secretaria solicitante contendo a indicação sucinta e precisa do objeto e do pretenso Contratado e 
justificando sua escolha 

    4 Certidão expressa e conclusiva acerca da razoabilidade do preço proposto 
    

5 
Manifestações Técnicas sobre a especificação do pedido, que poderão ser substituídas se a área solicitante for 
técnica e nessa qualidade manifestar-se, se for o caso 

    

6 

Documentação do Contratado, por cópias autenticadas: 
    I – Em se tratando de Pessoa Física:  
    Cópia dos documentos pessoais (Carteira de Identidade e CPF/MP) 
    Dados bancários vinculado ao CPF/MF do Contratado 
    Comprovante de residência 
    Diploma(s) registrado(s) no(s) Órgão(s) ou Entidade(s) competente(s), conforme for o caso 
    Comprovante de inscrição como autônomo na Prefeitura 
    Comprovante de inscrição no INSS 
     CND - Certidão Conjunta relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
    CND - Certidão negativa pra com a Fazenda Pública Estadual 
    CND - Certidão relativa ao domicílio do Contratado 
    CND - Certidão relativa ao município de Piúma 
     CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
    II – Em se tratando de Pessoa Jurídica:  
    Atos constitutivos registrados (Junta Comercial ou Cartório Registro Civil Pessoas Jurídicas) ou lei de sua criação 

(se for “estatal”) 
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Estatuto Social ou equivalente (para comprovar quem tem competência para firmar contratos e demonstrar que o 
objeto do contrato consta do rol de atribuições da contratada) 

    Cópia da Carteira de Identidade e CPF/MF dos Diretores/Sócios que firmarão o contrato 
    Comprovante de inscrição no CNPJ 
    Termo de posse dos atuais Diretores, se for o caso; 
     CND - Certidão Conjunta relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
     CND - Certidão relativa às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros 
     CRF - Certificado de Regularidade com o FGTS 
    CND - Certidão negativa pra com a Fazenda Pública Estadual 
    CND - Certidão relativa ao domicílio do Contratado 
    CND - Certidão relativa ao município de Piúma 
     CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
    Declaração de que a empresa não empresa menores 
    Dados bancários da empresa. 
    Comprovantes de preço de mercado 
    Cotações de preço 
    

7 

Cópia de Contratos anteriores firmados com pessoa jurídica de direito privado, devidamente autenticado e com 
registro cartorário em data compatível com sua execução, devidamente acompanhado de cópia autenticada da 
respectiva nota fiscal 

    Cópia de Contrato Administrativo firmado com Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, não 
superior a 02 (dois) anos, acompanhado de cópia da respectiva nota fiscal, devidamente autenticada em Cartório 

    Publicação do Contrato Administrativo firmado com Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, não 
superior a 02 (dois) anos. 

    8 Portaria do Fiscal do Contrato; 
    9 Portaria do Responsável pela elaboração do Termo de Referência; 
    10 Portaria do Responsável pela formalização dos processos; 
    

11 
Proposta Comercial da Contratada contendo no mínimo: descrição sucinta do objeto, suas especificações, prazos e 
locais de execução/entrega. 

    12 I – Em se tratando de aquisições de produtos: 
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Comprovante que o material, equipamento ou gênero é singular e só pode ser obtido por meio de 
fornecedor,empresa e representante comercial exclusivo, mediante apresentação de atestado fornecido pelo Órgão 
ou Entidade de registro de comércio, sindicato, federação ou confederação patronal, ou Entidade equivalente, 
conforme for o caso 

    

13 

II – Em se tratando de serviços técnicos enumerados no artigo 13 da Lei Federal nº 8.666/1993 
    Comprovante da natureza singular do serviço 
    Comprovante da notória especialização, que poderá ser feita através de currículo e documentação que tornem 

claro, ser o Contratado detentor de elevada experiência na sua área de atuação, ter desenvolvido estudos 
aprofundados acerca da matéria, publicações, gozar de alto conceito dentre seus pares ou no mercado, ou ter na 
sua equipe técnica detentores de tais características, de forma a tornar indiscutível que se trata do mais adequado 
a atender à singularidade do objeto. 

    

14 

Em se tratando de contratação de profissionais do setor artístico  
    Documentos necessários e a demonstração inequívoca de que o profissional do setor artístico é consagrado pela 

crítica especializada ou pela opinião pública (recortes de matérias jornalísticas locais, regionais, nacionais ou 
internacionais, estas traduzidas por tradutor público juramentado, encarte de CD ou DVD, cópia de divulgação de 
programações realizadas anteriormente)  

    Se a Contratação for através de empresário, demonstrar documentalmente a exclusividade da representação do 
artista pelo empresário através de carta de exclusividade do artista ou documento equivalente, cujo prazo de 
validade não seja inferior a 01 (um) ano e devidamente registrada em Cartório, sendo expressamente vedada a 
exclusividade para evento específico, local, regional ou Estado 

    Certidão de reconhecimento da Secretaria solicitante informando ser o artista consagrado nacionalmente, no 
estado, na região ou local 

    15 Outros Documentos:      
 
Certifico que nesta data efetuei a conferência nos autos e que as informações acima constam do presente processo conforme 

enumerado, em atendimento ao Art. 6º da IN-CGM _____/2014. Portanto, encaminho o presente para autuação no Protocolo Geral do Município, 
conforme disposto no Art. 7º da IN-CGM ______/2014. 

 
Piúma/ES, _______ de ___________ de 2014. 

 
Nome do Secretário ou do servidor responsável e nº matrícula 



 
MUNICIPIO DE PIÚMA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL 

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 3º andar, Ed. Millar 
Piúma-ES – CEP. 29.285-000 

IN-CGM – 23/2014 - Página 6 de 17 
 

 

 
ANEXO II 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

PROTOCOLO GERAL 
 

CERTIDÃO DE VERIFICAÇÃO 
 

PROCESSO:                                     
Ao Gabinete do Exmo. Senhor Prefeito, 
 

Certifico, em atendimento Ao art. 7º da IN-CGM _______/2014, que nesta data 
efetuei a verificação nos autos e que os documentos no Check-list de fls. _______ constam do 
presente processo. Portanto, encaminho o presente para análise sobre a conveniência e 
oportunidade da contratação. 

Piuma/ES, _____ de _____________ de 2014. 
 

Servidor responsável e nº matrícula 
SEMAD/PROTOCOLO 

 
À __________ (Sec.Solicitante), 

 
Certifico, em atendimento ao Art. 7º da IN-CGM _______/2014, que nesta data 

efetuei a verificação nos autos e do Check-list de fls. _______ e que não encontramos o(s) 
seguinte(s) documentos no presente processo: 

1- _____________________________________________________________________________ 
2- _____________________________________________________________________________ 
3- _____________________________________________________________________________ 
4- _____________________________________________________________________________ 

Portanto, retorno os autos para a _______ (Sec.Solicitante). 
Piuma/ES, _____ de _____________ de 2014. 

 
Servidor responsável e nº matrícula 

SEMAD/PROTOCOLO 
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ANEXO III 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
GECCON – Gerência de Contratos e Convênios 

 
CERTIDÃO 

 
PROCESSO:                

                      
À Procuradoria Jurídica Municipal 
 

Certifico, em atendimento ao Art. 8º da IN-CGM _______/2014, que lancei os 
dados atinentes à contratação na Minuta Padrão aprovada pela PROJUR. 

Portanto, encaminho o presente procedimento administrativo para análise 
desta PROJUR quanto à legalidade da contratação. 

Piuma/ES, _____ de _____________ de 2014. 
 

Servidor responsável e nº matrícula 
SEMAD/GECCON 

 
À Procuradoria Jurídica Municipal 

 
Certifico, em atendimento ao Art. 8º da IN-CGM _______/2014, que foram 

alteradas as seguintes cláusulas da Minuta Padrão aprovada pela PROJUR. 
Portanto, encaminho o presente procedimento administrativo para análise 

desta PROJUR quanto à legalidade da contratação e aprovação da alteração da minuta 
contratual 

Piuma/ES, _____ de _____________ de 2014. 
 

Servidor responsável e nº matrícula 
SEMAD/GECCON 

 

À Procuradoria Jurídica Municipal 
 

Certifico, em atendimento ao Art. 8º da IN-CGM _______/2014, que foi 
elaborado minuta contratual para fins da contratação __________________(descrever objeto da 
contratação)_________________________. 

Portanto, encaminho o presente procedimento administrativo para análise 
desta PROJUR quanto à legalidade da contratação e aprovação da minuta contratual 

Piuma/ES, _____ de _____________ de 2014. 
 

Servidor responsável e nº matrícula 
SEMAD/GECCON 
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ANEXO IV 
 

SECRETARIA MUNICIPAL REQUERENTE 
CERTIDÃO DE VERIFICAÇÃO 

PROCESSO:                                     
 

Certifico, para fins de análise da regularidade fiscal, que verifiquei as vigências 
das Certidões abaixo enumeradas resultando que: 
 
    A empresa encontra-se Regular quanto as suas obrigações fiscais, conforme certidões 
enumeradas e verificadas abaixo. 
 
    A empresa NÃO se encontra Regular quanto as suas obrigações fiscais, conforme 
certidões enumeradas e verificadas abaixo. 
 
    A empresa encontra-se Regular quanto as suas obrigações fiscais, conforme certidões 
enumeradas e verificadas abaixo, ressalvando-se que existe(m) certidão(ões) positiva(s) 
com efeito negativa. 

 
Piúma/ES, _______ de ___________ de 2014. 

 
Nome do Servidor/Assinatura/nº matrícula 

 
Relação das Certidões Negativa Positiva 

Certidão Conjunta relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;   

Certidão relativa às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros;   

Certificado de Regularidade com o FGTS;   

Certidão da Fazenda Pública Estadual;   

Certidão relativa ao domicílio do Contratado;   

Certidão relativa ao município de Piúma;   

Certidão de Débitos Trabalhistas   
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ANEXO V 
AO  
PROTOCOLO 
 

PEDIDO DE PAGAMENTO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CHEKLIST/CERTIDÃO 

Legenda: S = Sim - N = Não - N/A = não se aplica – Fls. = número da folha que se encontra o documento S N N/A Fls. 

1 

Em se tratando de aquisições de produtos: 
    Requerimento em formulário padrão devidamente preenchido e assinado pelo Secretário(a) 
    

Nota Fiscal devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato 
    Planilha de Controle de Saldo de Contrato, caso a entrega dos produtos seja parcelada; 
    Certidão de verificação de regularidade fiscal e trabalhista (Anexo III) 
    Check-list com Certidão Sec.Requisitante (Pedido de Pagamento – Anexo IV) 
    

2 

Em se tratando de serviços técnicos enumerados no artigo 13 da Lei Federal nº 8.666/1993: 
    Requerimento padrão solicitando a liquidação e pagamento preenchido corretamente (Formulário_0213_PLP) 
    Nota Fiscal devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato 
    Relatório fotográfico da execução dos serviços, com indicação de dia e local, se for o caso 
    Relatório da Fiscalização do Contrato quanto à execução contratual 
    Relatório da Contratada quanto aos serviços que foram prestados, com indicação de dia e local, se for o caso 
    Certidão de verificação de regularidade fiscal e trabalhista (Anexo III) 
    Check-list com Certidão Sec.Requisitante (Pedido de Pagamento – Anexo IV) 
    

3 

Em se tratando de contratação de profissionais do setor artístico: 
    Requerimento padrão solicitando a liquidação e pagamento preenchido corretamente (Formulário_0213_PLP) 
    Nota Fiscal devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato 
    Termo de Atesto contendo, no mínimo: objeto, número da Nota Fiscal, número do contrato administrativo, período 

e local de execução 
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Relatório fotográfico da execução dos serviços, com indicação de dia e local, se for o caso 
    Certidão de verificação de regularidade fiscal e trabalhista (Anexo III) 
    Check-list com Certidão Sec.Requisitante (Pedido de Pagamento – Anexo IV) 
    4 Outros Documentos:     

 
Certifico que nesta data efetuei a conferência nos autos e que as informações acima constam do presente processo conforme 

enumerado, em atendimento ao Art. 13 da IN-CGM _____/2014. Portanto, encaminho o presente para autuação no Protocolo Geral do Município que, 
após certificação que trata o Art. 14 da IN-CGM _____/2014 deverá encaminhar o presente a SEMFA para Liquidação e Pagamento da despesa, 
observadas os descontos e retenções legais. 

 
Piúma/ES, _______ de ___________ de 2014. 

 
Nome do Secretário ou do servidor responsável e nº matrícula 
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ANEXO VI 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
PROTOCOLO GERAL 

 
CERTIDÃO DE VERIFICAÇÃO 

 
PROCESSO:                

                      
À SEMFA, 
 

Certifico, em atendimento ao Art. 14 da IN-CGM _______/2014, que nesta data 
efetuei a verificação nos autos e que os documentos no Check-list de fls. _______ constam do 
presente processo. Portanto, encaminho o presente para a SEMFA. 

Piuma/ES, _____ de _____________ de 2014. 
 

Servidor responsável e nº matrícula 
SEMAD/PROTOCOLO 

 
À __________ (Sec.Solicitante), 
 

Certifico, em atendimento ao Art. 14 da IN-CGM _______/2014, que nesta data 
efetuei a verificação nos autos e do Check-list de fls. _______ e que não encontramos o(s) 
seguinte(s) documentos no presente processo: 

5- _____________________________________________________________________________ 
6- _____________________________________________________________________________ 
7- _____________________________________________________________________________ 
8- _____________________________________________________________________________ 
Portanto, retorno os autos para a _______ (Sec.Solicitante). 
Piuma/ES, _____ de _____________ de 2014. 
 

Servidor responsável e nº matrícula 
SEMAD/PROTOCOLO 
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ANEXO VII 

 
CERTIDÃO 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS 

CERTIDÃO DE VERIFICAÇÃO 
 

PROCESSO:                                     
 
 

Certifico que verifiquei os autos em epígrafe e nele constam/não constam os 
itens enumerados no art. 14, parágrafo único, da IN-CGM ______/14 desta municipalidade, razão 
pela qual encaminho o presente para Tesouraria/Sec.Requisitante para Liquidação e 
Pagamento/providências  saneadoras. 

E por ser a expressão da verdade firmo o presente. 
 

Piúma/ES, _______ de ___________ de 2014. 
 

Nome do Secretário ou do servidor responsável e nº matrícula 
 


