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INSTRUÇÃO NORMATIVA n° 006/2021

Dispõe sobre as normas e procedimentos de rotina administrativa para
as aquisições de bens e serviços e da execução da despesa
orçamentária realizadas pelos Órgãos Integrantes da Administração
Pública Direta e Indireta do Município Jaguaribe/CE.

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na
Lei Municipal n. 1370, de 13 de junho de 2017.
CONSIDERANDO que cabe a Controladoria Geral estabelecer normas e procedimentos internos
com o objetivo de padronização das rotinas administrativas;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer normas e procedimentos para as aquisições
de bens e serviços e da execução da despesa orçamentária do Município Jaguaribe/CE.
RESOLVE,
CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° A presente instrução normativa visa estabelecer normas e procedimentos para o fluxo
processual das despesas e pagamentos que deverá ser observados por todos os Órgãos
Integrantes no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Jaguaribe/CE.

CAPITULO II
DOS CONCEITOS
Art. 2° Para efeitos desta Instrução Normativa foram adotadas as seguintes definições:
Check-list: documento para controle de documentação que deverão obrigatoriamente
compor os processos de pagamento.
Contratado: pessoas jurídica ou física pelo o qual a administração pública adquire bens
ou serviços.
III.
Contratante: órgão da administração pública direta que firma contratos com particulares,
mediante celebração de contratos.
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Empenho: fase inicial da despesa orçamentária, por meio do qual a administração
IV.
garante ao contratado que os valores empenhados possuem respaldo orçamentário suficiente
para a aquisição dos bens e execução dos serviços.
a. Empenho global: tipo de empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de
valor determinado, sujeitas a parcelamento.
b. Empenho ordinário: tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e
previamente determinado, cujo pagamento deverá ocorrer de uma só vez, assim como
a entrega do material ou da prestação dos serviços não poderá ser parcelada.
c. Empenho por estimativa: tipo de empenho utilizado para as despesas cujo
montante não se pode determinar previamente, podendo, contudo, haver parcelamento
tanto da entrega do material ou da prestação do serviço, como do pagamento;
V.
Fluxo do Procedimento das Despesas e Pagamentos: itinerário interno que os atos
devem percorrer dentro da estrutura dos processos de pagamento das despesas.
VI.
Liquidação: segunda fase da despesa orçamentária consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor, mediante análise de títulos e documentos hábeis para comprovar o
adimplemento das obrigações por ele assumidas, de modo que a Administração possa realizar
o devido pagamento.
VII. Órgão: unidade administrativa pela qual a administração pública desempenha as suas
funções estatais de maneira concreta, que se caracterize como unidade orçamentária/gestora.
VIII. Ordenador de Despesa: agente público com autoridade para praticar atos que
resultem em emissão de nota de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio.
IX.
Pagamento: terceira e última fase da despesa orçamentária, consiste na entrega de
recursos ao credor, mediante ordem bancária, após regular liquidação.
X.
Planejamento: consiste na verificação da necessidade para a aquisição de bens ou
execução de serviços pela administração pública.
Xl.
Documento de Intenção de Despesa (DID): instrumento formal por meio do qual a
administração discriminará os bens ou serviços a serem adquiridos para o exercício financeiro,
com suas respectivas quantidades, bem como a justificativa para contratação;
XII.
Cotação de preço: pesquisa ampla de preços de mercado.
XIII. Termo de Referência: Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto
da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do
prazo de execução
XIV. Boletim de Medição: documento elaborado e assinado pelos responsáveis técnicos que
informa, discriminadamente, as obras/serviços, materiais ou equipamentos, quantidades/valores
respectivos e objetos de medição previstos contratualmente, propiciando o levantamento da
evolução físico-financeira do empreendimento.
XV. Planilha Orçamentária: Planilhas de quantitativos de serviços, composições de custos
unitários e detalhamento da taxa de BDI e de encargos sociais.
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XVI. Projeto Básico — Desenhos com plantas de situação, plantas baixas, cortes transversais
e longitudinais da edificação. Estudo de orientação solar, iluminação natural e conforto térmico.
Especificações de instalações elétricas e hidrossanitárias. Atendimento às normas de
acessibilidade.
XVII. Memorais Descritivos — Especificações dos materiais, equipamentos, elementos,
componentes e sistemas construtivos.
XVIII. Cronograma Físico-Financeiro — Representação gráfica do desenvolvimento dos
serviços a serem executados ao longo do tempo de duração da obra demonstrando, em cada
período, o percentual físico a ser executado e o respectivo valor financeiro despendido.
XIX. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)— Documento que define, para os efeitos
legais, os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia.
XX. Diário de Obra — Documento que tem o objetivo de ser a memória escrita de todas as
atividades relacionadas com a obra ou serviços de engenharia.

CAPÍTULO III
DO PLANEJAMENTO
Art. 30 São elementos básicos para a fase do planejamento da despesa: Plano Plurianual (PPA),
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA)
Art. 40 Planejamento consiste no levantamento das necessidades de produtos ou serviços a
serem adquiridos pelos órgãos da administração pública para manutenção das atividades
administrativas para o exercício financeiro, formalizado através do Documento de Intenção de
Despesa (DID) e autorizado pelo Ordenador de Despesa para cotação.
I.

II.

III.

Nos planejamentos de aquisição de produtos/bens deverão indicar:
a. As descrições dos produtos;
b. As quantidades estimativas, tendo como comparativo o consumo dos exercícios
anteriores e as demandas projetadas e;
c. Unidade de medida.
Para a contratação de serviços
a. Descrição dos serviços e;
b. Unidade de medida.
No caso de obras e serviços de engenharia, deverá constar:
a. Projeto Básico e;
b Projeto Orçamentário;

Parágrafo único. Os produtos ou serviços a serem adquiridos devem ser adequadamente
caracterizados, sem indicação de marca.
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Art. 5° O planejamento deve observar o perfeito funcionamento da administração, visando não
tolher a continuidade da prestação dos serviços à sociedade e com observância ao Princípio da
Economicidade.
Art. 6° O planejamento do exercício financeiro do ano seguinte ocorrerá no último trimestre de
cada ano.
Art. 7° No Documento de Intenção de Despesa (DID) deve constar, obrigatoriamente: o órgão e
o setor requisitante, a justificativa da necessidade da contratação, indicar a unidade
orçamentária, elemento de despesa e a fonte de recurso que a cobrirá, a especificação do objeto
a ser contratado, prazo de duração do objeto, assinatura do requisitante e aprovação para
cotação do gestor do órgão.
Art. 8° Preenchidos todos os campos corretamente, deve-se encaminhar o DID para a Unidade
de Compras para realizar as pesquisas de preços.

CAPITULO IV
COTAÇÃO DE PREÇOS
Art. 9° A Unidade de Compras receberá o DID e realizará ampla pesquisa de mercado para os
produtos ou serviços com fito de averiguar qual fornecedor oferece a proposta mais vantajosa
para o órgão.
Art. 10° As cotações de preços deverão obrigatoriamente conter:
1.
II.
111.

No mínimo 3 (três) propostas de fornecedores distintos;
As empresas pesquisadas deverão possuir ramo de atividade pertinente ao objeto cotado
e estarem aptas a contratar com o Poder Público;
Em todas as propostas de preços deve conter as seguintes informações básicas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
1.

Papel Timbrado da Empresa;
Data;
Razão Social;
CNPJ;
Endereço;
E-mail;
Telefone;
Dados do Responsável;
Validade da Proposta;
Preço dos produtos e/ou serviços e;
Indicação das marcas dos produtos;
Assinatura do responsável pela proposta de preço e;
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m. Local da expedição.
Parágrafo único Nos casos de solicitação de proposta de preço encaminhada via e-mail, deverá
ser anexada cópia do pedido.
Art. 11. A unidade de Compras deve elaborar um mapa comparativo de preços, enfatizando a
empresa que apresentou a proposta mais vantajosa ou o preço médio dos produtos, conforme o
caso.
Art. 12. Finalizado a etapa de cotações, a Unidade de Compras deve encaminhar o DID junto
com as cotações e o mapa comparativo de preços assinado e datado para o Órgão Requisitante
para dar continuidade ao processo de contratação.
CAPÍTULO V
DA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Art. 13.
Recebida a documentação da Unidade de Compras, o Órgão Requisitante deve
averiguar se os documentos estão preenchidos corretamente, se não, deve-se encaminhar para
a Unidade de Compras para sanar as pechas.
Art. 14. Se a Documentação recebida estiver corretamente preenchida, o Órgão Requisitante
encaminhará para o Setor de Licitação para dar andamento ao processo, verificando, junto ao
setor contábil, a viabilidade financeira e orçamentária para atender a despesa.
Art. 15. Caso se verifique a disponibilidade financeira e orçamentária pelo o setor contábil para
realização da contratação, deve-se anexar documento que comprove a disponibilidade em
comento, indicando a dotação e o elemento de despesa e encaminhar para o setor de licitação
para andamento do processo.
Art. 16. O Setor de Licitação deve receber o documento que comprove a disponibilidade
financeira e orçamentária, anexar com os demais documentos e encaminhar para o Gestor do
Órgão para providências cabíveis.
Art. 17. O Gestor do Órgão deve concretizar, formalmente, a intenção da contratação, por meio
de documento de autorização da despesa.
Art. 18. Autorizada a Despesa pelo o Ordenador, encaminhar-se-á o processo de despesa para
a licitação.
CAPÍTULO VII
DA LICITAÇÃO
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Art. 19. A Comissão Permanente de Licitação — CPL, analisa o processo encaminhado pelo órgão
solicitante, se contemplam todas as informações para a continuidade de processo de licitação
ou contratação, conforme o caso.
Art. 20. Caso identificado qualquer pecha na análise documental, remeter-se-á o processo para
o órgão solicitante para as devidas correções.
Art. 21. A Comissão Permanente de Licitação, conforme preconiza a Lei Federal 8.666, de 21 de
junho de 1993, tem como obrigatoriedade:
I.
II.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Conferir a Pauta;
Classificar a modalidade adequada para realizar a licitação;
Autuar o Processo Licitatório;
Encaminhar minuta do edital e contrato ao setor Jurídico para emissão do parecer;
Realizar as publicações dos atos nos meios legais e;
Realizar o certame.
Receber e analisar mérito do recurso administrativo, caso houver;
Publicar resultado recurso administrativo e;
Realizar publicação Resultado de Habilitação e proposta;

Art. 22. Caso não for necessária à realização de procedimento licitatório para a aquisição de
produtos, prestação de serviços, serviços de engenharia ou obras, devido que a despesa não
ultrapassar o limite para licitação, proceder-se-á com o empenho da despesa ou formalização de
termo de contrato, conforme o caso.
Art. 23. Em se tratando de contratação direta, deve encaminhar o processo, compostos pelo DID,
cotações, mapa comparativo, documento de disponibilidade financeira orçamentaria juntamente
com a autorização do Gestor do Órgão e a minuta do contrato para Assessoria Jurídica
providenciar o parecer.
Art. 24. Caso a despesa atinja o limite para licitação, deve-se encaminhar o processo de despesa,
compostos pelo DID, cotações, mapa comparativo, documento de disponibilidade financeira
orçamentaria juntamente com a autorização do Gestor do Órgão e a minuta do Edital para a
Assessoria Jurídica providenciar o parecer.
Art. 25. A proposta mais vantajosa será selecionada para contratação.
Art. 26. Finalizado todo o Processo Licitatório. deve-se encaminhar cópia do contrato para o
Órgão Solicitante e para Gabinete do Prefeito providenciar a Portaria do Fiscal do Contrato.
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Art. 27. Deve-se encaminhar cópia do contrato, também, para a Unidade de Compras e
Contabilidade.
CAPITULO VI
DO EMPENHO
Art. 28. O empenho consiste no respaldo que a administração garante ao contratado que os
valores empenhados possuem créditos orçamentários para aquisição dos bens e execução dos
serviços.
Art. 29. Para que produza seus efeitos, o empenho é exteriorizado através de Nota de Empenho,
realizado pelo setor contábil.
Art. 30. No caso de compras com entrega imediata e integral dos bens, dos quais não resultem
obrigações futuras, o empenho poderá substituir o termo de contrato.
Art. 31. Extraída a nota de empenho, deve-se encaminhar para Unidade de Compras para
elaboração da ordem compra/serviço.
Art. 32. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
CAPITULO VII
DA ORDEM DE COMPRA
Art. 33. Cada Órgão é responsável para planejar as suas aquisições e, posteriormente,
encaminhar para a Unidade de Compras.
Art. 34. A Unidade de Compras deve elaborar a ordem de compra e encaminhar uma via,
juntamente com a nota de empenho, para o almoxarifado do respectivo órgão que solicitou a
mercadoria, objetivando a conferência das produtos no ato do recebimento e para ser anexado
juntamente com o documento fiscal, e outra via para encaminhar para a empresa contratada.
Art. 35. A ordem de compra deverá ser padronizada, indicando as descrições do produtos, valor
unitário, valor total, local da entrega do material, a fonte do recurso, tudo em similitude com o
contrato.
Art. 36. A unidade de compras deverá encaminhar cópia da ordem de compra para o setor de
contabilidade para empenho ordinário, no caso de não ter sido realizado empenho global.
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CAPITULO VIII
DA LIQUIDAÇÃO
Art. 37. A liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, mediante análise de
títulos e documentos hábeis para comprovar o adimplemento das obrigações por ele assumidas,
de modo que a Administração possa realizar o devido pagamento.
Art. 38. Com a entrega dos produtos/bens juntamente com as notas fiscais ou faturas, ou
executados os serviços pelo contratado, iniciar-se-á a fase de liquidação da despesa.
Art. 39. Na entrega de material ou bem no almoxarifado do órgão solicitante, as notas fiscais ou
faturas devem acompanhar as mercadorias, preenchidas todos os seus campos, não se
admitindo rasuras, devendo, ademais, ser indispensável o seguinte:
I.
II.
III.
IV.

A descrição dos produtos e o preço unitário no documento fiscal devem estar em similitude
com o instrumento contratual;
Data de emissão da nota fiscal ou fatura:
Indicação do número do contrato;
Indicação do órgão solicitante/programa.

§ 1° O servidor responsável pelo recebimento da mercadoria, deverá conferir se os produtos
entregues estão em conformidade com a ordem de compra, conferindo: descrição, marca e
quantidade, juntamente com a nota fiscal.
§ 2° Se todos os produtos constantes no documento fiscal estiverem condizentes com a ordem
de compra, o servidor deverá atestar a nota fiscal com o carimbo de recebimento, contendo: data
do recebimento, seu nome completo e legível, o número do CPF e matrícula ou portaria.
§ 3° No caso de irregularidade identificada no recebimento dos produtos ou bens, deverá ser
devolvida a empresa contratada, sem prejuízos das sanções administrativas cabíveis.
§ 4° Tratando-se de bem móvel adquirido, competirá ao servidor responsável pelo recebimento
encaminhar cópia da Nota Fiscal ou Fatura a Unidade de Patrimônio para proceder com o
tombamento.
§ 5° Atestada a nota fiscal, o servidor deve encaminhá-la ao órgão solicitante para prosseguir
com o processo de liquidação e pagamento da despesa.
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Art. 40. As notas fiscais ou faturas de prestação de serviço devem ser acompanhadas com o
relatório de atividades, preenchidos todos os seus campos, não se admitindo rasuras, devendo,
ademais, ser indispensável o seguinte:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

A descrição dos serviços e o preço no documento fiscal devem estar de acordo com o
instrumento contratual;
Data de emissão da nota fiscal ou fatura;
Competência (período/mês em que se prestou o serviço)
Indicação do número do contrato;
Indicação do órgão solicitante/programa.
Todas as obrigações acessórias (IR, INSS, ISS...)

§ 1° O servidor ou fiscal responsável pelo acompanhamento do contrato, deverá conferir se os
serviços foram efetivamente prestados de acordo com o instrumento contratual.
§ 2° Se constatado que os serviços foram efetivamente executados, o servidor ou fiscal deverá
atestar a nota fiscal com o carimbo de recebimento, contendo: data do recebimento, seu nome
completo e legível, o número do CPF e matrícula ou portaria.
§ 3° No caso de irregularidade identificada, deverá ser comunicado a empresa contratada e ao
Ordenador de Despesa, sem prejuízos das sanções administrativas cabíveis.
§ 4° Atestada a nota fiscal, o servidor deve encaminhá-la ao órgão solicitante para prosseguir
com o processo de liquidação e pagamento da despesa.
Art. 41. As notas fiscais ou faturas de obras ou serviços de engenharia devem ser acompanhadas
com o boletim de medição do período referente, preenchidos todos os seus campos, não se
admitindo rasuras, devendo, ademais, ser indispensável o seguinte:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

A descrição dos serviços no documento fiscal deve estar de acordo com o
instrumento contratual;
Data de emissão da nota fiscal ou fatura;
Competência (período/mês em que se prestou o serviço)
Indicação da medição a ser paga;
Indicação do número do contrato;
Indicação do órgão solicitante/programa.
Todas as obrigações acessórias (IR, INSS, ISS...) e;
Os valores referentes à mão-de-obra e compra de material, conforme o caso.
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§ 10 O fiscal técnico responsável pelo acompanhamento do contrato, deverá conferir se os
serviços constantes no boletim de medição foram efetivamente prestados de acordo com o
instrumento contratual.
§ 2° Se constatado que os serviços foram efetivamente executados, o fiscal técnico deverá
atestar a nota fiscal com o carimbo de recebimento, contendo: data do recebimento, seu nome
completo e legível, o número do CPF e matrícula ou portaria.
§ 3° No caso de irregularidade identificada, deverá ser comunicado a empresa contratada e ao
Ordenador de Despesa, sem prejuízos das sanções administrativas cabíveis.
§ 4° Atestada a nota fiscal, o servidor deve encaminhá-la ao órgão solicitante para prosseguir
com o processo de liquidação e pagamento da despesa.
Art. 42. Constatado qualquer inconsistência nas informações consignadas no documento fiscal,
deverá ser comunicado a empresa contratada para regularização da pecha.
Art. 43. Dependendo da complexidade técnica do produto ou bem adquirido, pode-se solicitar
atestado técnico da unidade gestora para ratificar o recebimento.
Art. 44. As contas de água, esgoto, telefone, internet, iluminação pública e energia elétrica, serão
encaminhadas pelos concessionários aos órgãos para proceder com a solicitação de pagamento.
Art. 45. Após o tramite previsto neste capítulo, o setor responsável encaminhará a solicitação de
liquidação juntamente com os documentos pertinentes, conforme os artigos 29, 30 e 31 desta
Instrução Normativa, para a Controladoria Geral, a fim de análise processual e aprovação da
liquidação.
Art. 46. O procedimento de liquidação finda com a emissão da Nota de Liquidação pelo setor
contábil.
CAPITULO IX
DO PAGAMENTO
Art. 47. Posterior à fase de liquidação, inicia-se a fase de processo de pagamento das despesas,
com a consequente emissão da Nota de Pagamento.
Art. 48. O setor contábil deve encaminhar o processo de pagamento para a Tesouraria do órgão,
no qual realizará o pagamento.
Art. 49. A tesouraria deverá:
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Organizar os pagamentos por ordem cronológica de liquidações;
Condicionar os pagamentos à validade das certidões negativas e;
Manter a conta bancária dos fornecedores atualizada.

Parágrafo Único Verificado qualquer inconsistência, deverá o processo ser suspenso até
regularização.
Art. 50. Realizado o pagamento, a tesouraria deve efetuar o registro contábil e acrescentar ao
processo a Nota de Pagamento, cópia da ordem bancária, assim como o comprovante de
Transferência ou Depósito Bancário e, posteriormente, encaminhará o processo de despesa para
o setor contábil para arquivamento por ordem cronológica.
CAPITULO X
DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO
Art. 51. Nos processos de pagamento de aquisição de material de consumo e permanente,
deverão ser compostos de:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Nota de empenho;
Nota fiscal atestada;
Certidão negativa de Débitos Municipais;
Certidão negativa de Débitos Estaduais;
Certidão Negativa de Débitos Federais;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
Certidão de Regularidade junto ao FGTS;
Nota de Liquidação;
Nota de Pagamento e;
Comprovantes de Transferências ou Depósitos Bancários.

§ 1° Nos processos de pagamentos referentes à primeira nota fiscal de execução do contrato, o
órgão acrescentará cópia do contrato.
§ 2° Nos casos de processos de pagamento referentes à aquisição direta de produtos, deverá
acrescentar:
I.
II.
III.

Documento de Intenção de Despesa (DID);
Cotações de preços;
Mapa Comparativo de Preço;

IV.

Instrumento Contratual, se for o caso;

V.

Ordem de Compra;
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Art. 52. Nos processos de pagamento de prestação de serviço, deverão ser compostos de:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Xl.

Nota de empenho:
Nota fiscal atestada;
Relatório de atividades;
Certidão negativa de Débitos Municipais;
Certidão negativa de Débitos Estaduais;
Certidão Negativa de Débitos Federais;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
Certidão de Regularidade junto ao FGTS;
Nota de Liquidação
Nota de Pagamento
Comprovantes de Transferências ou Depósitos Bancários

§ 1° Nos processos de pagamentos referentes à primeira nota fiscal de execução do contrato, o
órgão acrescentará cópia do contrato.
§ 2° Nos casos de processos de pagamento referentes a prestação direta de serviços, deverá
acrescentar:
I.
II.
III.
IV.
V.

Documento de Intenção de Despesa;
Cotações de preços;
Mapa Comparativo de Preço;
Instrumento Contratual, se for o caso;
Ordem de Serviço;

Art. 53. Nos processos de pagamento de obras e serviços, deverão ser compostos de:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Nota de empenho ou subempenho;
Nota fiscal atestada;
Termo de Recebimento Parcial ou Definitivo da Obra;
Portaria de Designação do Fiscal do Contrato;
Boletim de Medição;
Relatório Fotográfico;
Diário de Obra;
Cadastro no CNO;
Comprovante de Recolhimento do FGTS — GFIP, referente ao período indicado no
boletim de medição;
Comprovante de Recolhimento da Contribuição Previdenciária — GPS, referente ao
período indicado no boletim de medição;
Certidão negativa de Débitos Municipais;
Certidão negativa de Débitos Estaduais;
Certidão Negativa de Débitos Federais;
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XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
Certidão de Regularidade junto ao FGTS;
Nota de Liquidação;
Nota de Pagamento e;
Comprovantes de Transferências ou Depósitos Bancários.

§ 1° Nos casos de processos de pagamento referentes ao primeiro boletim de medição de
obras e serviços de engenharia, deverá acrescentar:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.

Matrícula do Imóvel
Cópia do Convênio, quando for o caso;
Licença ambiental;
Instrumento Contratual e/ou Termo de Aditivo;
Alvará de Construção;
Ordem de Serviço
Anotação de Responsabilidade Técnica — ART.
a. Projeto;
b. Fiscalização e;
c. Execução.
Comprovante de Matrícula no CNO;
Planilhas Orçamentárias;
Memoriais Descritivos e;
Cronograma Físico-Financeiro.

Art. 54. Os documentos devem ser rigorosamente organizados pela ordem cronológica dos fatos,
considerando as fases da execução orçamentária da despesa: empenho, liquidação e
pagamento.
CAPITULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 55. Os Agentes Públicos designados a executarem as atividades consignadas nesta
Instrução Normativa deverão obedecer às determinações desta e demais dispositivos legais.
Art. 56. Em observância ao Princípio de Segregações de Funções, o Ordenador de Despesa, o
responsável pelo atesto das notas fiscais e o tesoureiro deverão ser agentes públicos distintos.
Art. 57. Integram esta Instrução Normativa os seguintes anexos:
a) Anexo I - Fluxograma de procedimento da Despesa e Pagamento
b) Anexo II — Modelo do Documento de Intenção de Despesa (DID)
c) Anexo III — Modelo de Autorização de Despesa
d) Anexo IV — Modelo de Declaração de Impacto Orçamentário-Financeiro
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e) Anexo V — Checklist de pagamento para produtos e bens
O Anexo VI — Checklist de pagamento para prestação de serviços
g) Anexo VII — Checklist de pagamento para obras e serviços de engenharia
Art. 58. Aplica-se, em qualquer caso regulamentado por esta instrução normativa, a legislação
pertinente.
Art. 59. As dúvidas decorrentes da aplicação desta Instrução Normativa serão dirimidas pela
Controladoria Geral do Município ficando autorizada a expedir atos complementares para sua
fiel observâncias.
Art. 60. A Controladoria Geral compete realizar auditoria em qualquer fase desta Instrução
Normativa.
Art. 61. Ficam revogadas as Instruções Normativas n°02/2019 e 05/2019.
Art. 62. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação.
Flavio de Negreiros Soares
Controlador e O
PORTAR1A: 277121

Jaguaribe/CE, 06 de julho de 2021

tal do Município
961015403-44

Flávio e iros Soares
Controlador Geral do Município de Jaguaribe
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Anexo II - Modelo do Documento de Intenção de Despesa (DID)

DID

DOCUMENTO DE INTENÇÃO DE DESPESA N°

SECRETARIA/ÓRGÃO

.•

SETOR REQUISITANTE

.•

GRUPO DE DESPESA

.•

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

,•

I ELEMENTO DE DESPESA

I

OBJETO:
Item

Especificação do produto/serviço

Unidade

Quantidade

JUSTIFICATIVA:

ASSINATURA DO REQUISITANTE

DATA

/

AUTORIZAÇÃO PARA COTAÇÃO

/
DATA

/

/

Assinatura do Requisitante
Assinatura do Ordenador

ofiffi
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ANEXO III - MODELO DO DAD

DAD

DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA N°

1. DADOS DO SECRETARIA/ORGÃO
SECRETARIA/ÓRGÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2. DADOS DA DESPESA
GRUPO DE DESPESA

.•

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

,

DADOS DA LICITAÇÃO

.•

ELEMENTO DE
DESPESA

( ) DISPENSA

( )LICITAÇÃO

3. DADOS DO FORNECEDOR NO CASO DE DISPENSA
RAZÃO SOCIAL/NOME

•

CNPJ/CPF

.
•

ENDEREÇO

•

Item

CEP

Especificação do produto/serviço

UND

Quantidade

Vir.
Unt.

Vir. Total

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
DATA
Assinatura do Ordenador
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
Da: Licitação
Para Para Contabilidade

Em atendimento à solicitação feita pela
e para cumprimento ao disposto no art. 14, caput,
da Lei N° 8.666/93; art. 16 da Lei Complementar N° 101/2000 e Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF, vimos informar a V. S.
que
há
estimativa
de
IMPACTO
ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO,
para
a
(objeto
a
ser
adquirido)
SECRETARIA
DE
(nome da unidade solicitante) DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, estando o processo em compatibilidade e
adequação com a Lei Orçamentária Anual — LOA, com o Plano Plurianual PPA e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO.
Informamos ainda que as despesas decorrentes da futura contratação deverão ficar por conta da classificação orçamentária
prevista no manual com a(s) seguinte(s) dotação(ões):

SECRETARIA DE (nome da unidade solicitante)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ELEMENTO DE DESPESAS:
Jaguaribe/CE

/

/20

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de «<Unidade Gestora>»

/f\t
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ANEXO V - Checklist de pagamento para produtos e bens
CHECK LIST DE PAGAMENTO PARA PRODUTOS E BENS
SECRETARIA/ÓRGÃO
CONTRATADO

NOTA FISCAL

EMPENHO

VALOR NF
NOTA DE
PAGAMENTO
DOCUMENTAÇAO

LIQUIDAÇÃO

DESCRIÇÃO

SIM

NÃO

S/N*

DOCUMENTO DE INTENÇÃO DE DESPESA (DID)

O

O

COTAÇÃO DE NO MINIMO TRÊS PROPOSTAS COM
FORNECEDORES DISTINTOS

O

n

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

n

o

,,
,,

CONTRATO E/OU ADITIVO ASSINADOS

n

n

O

NOTA FISCAL ATESTADA

n
,__.)

C)

O

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

(--,-}

(---`

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

',-----o
o

O
o

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS FEDERAIS E INSS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO FGTS

,----,,.

NOTA DE EMPENHO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O
O
C)

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
DATA
Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento
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ANEXO VI — Check-list de pagamento para prestação de serviços
CHECK LIST DE PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SECRETARIA/ÓRGÃO
CONTRATADO

NOTA FISCAL

EMPENHO

VALOR NF

LIQUIDAÇÃO

NOTA DE
PAGAMENTO
DOCUMENTAÇAO
DESCRIÇÃO

SIM

DOCUMENTO DE INTENÇÃO DE DESPESA (DID)

NÃO

SM*

O

,,,._, ?

(

(---)

'.

,---,

O

{

O

O

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3
-

u

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

(,___)

r COTAÇÃO DE NO MINIMO TRÊS PROPOSTAS COM
FORNECEDORES DISTINTOS
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
CONTRATO E/OU ADITIVO ASSINADOS

-

)

.

NOTA FISCAL ATESTADA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

U

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS FEDERAIS E INSS

O

o
0 ,

_
u

o)

(.)

C)

O

fl
,,-

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO FGTS

O
O

NOTA DE EMPENHO

O

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

•

O

O

SN = SEM NECESSIDADE
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
DATA

/

/

Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento
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ANEXO VII - Checklist de pagamento para obras e serviços de engenharia
CHECK LIST DE PAGAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
SECRETARIA/ÓRGÃO
CONTRATADO

NOTA
FISCAL

EMPENHO

VALOR NF
NOTA DE
PAGAMENTO
BOLETIM DE
MEDIÇÃO N°

LIQUIDAÇÃO
PERIODO
DOCUMENTAÇAO
DESCRIÇÃO
MATRICULA DO IMÕVEL

SIM
-

SM*

NÃO
O

,--.\
ç )

0-

O

O
0

MEMORIAL DESCRITIVO

n,

o

i.___,

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

o

O

O

PROJETO BÁSICO

rr---)

O

(----

TERMO DE CONVENIO

0 ,

DOCUMENTO DE INTENÇÃO DE DESPESA

O

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO ORÇAMENTÁRIO
C,)
CONTRATO E/OU ADITIVO ASSINADOS
ORDEM DE SERVIÇO

o
O

n
‘...._,"

0

o

0

O

0

O

O

CD

O

o

O

O

O

O

o

O

O

r‘.„-----,
,_)

n

n

O

O

0,

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO
NOTA FISCAL ATESTADA (02 VIAS)

-

RECIBOS (02 VIAS), NO CASO DE CONVÊNIO
BOLETIM DE MEDIÇÃO ASSINADO PELO ENGENHEIRO DA PREFEITURA E
PELO ENGENHEIRO DA EMPRESA CONTRATADA
DIÁRIO DE OBRA
LICENÇA AMBIENTAL
PORTARIA DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO FOTOGRAFICO COM DATA E LEGENDA NAS FOTOS EM PAPEL
TIMBRADO DA EMPRESA E COM ESPECIFICAÇÃO COM OS DADOS DA
OBRA, ASSINADO PELOS ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROJETO
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ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE EXECUÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO
COMPROVANTE DE MATRICULO - CNO
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GFIP, REFERENTE AO PERÍODO
INDICADO NO BOLETIM DE MEDIÇÃO COM COMPROVANTE

C)

(

o

U

O

O

O

O

O

O

,___,

(

--

)

GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - GPS,
REFERENTE AO PERIODO INDICADO NO BOLETIM DE MEDIÇÃO COM O
COMPROVANTE
GFIP

-----,
0

«

1)

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NA OBRA EM
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM ESPECIFICAÇÃO COM OS DADOS
DA OBRA

o

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

O
(-3

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS FEDERAIS E INSS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO AO FGTS

\

O

O
(--)
0

0

CD

,_-

O

O

O

,

-

n
o
O
O

n.._.:

NOTA DE EMPENHO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

•

O

S/N = SEM NECESSIDADE
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
DATA

/

/

Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento

•
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