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DECRETO MUNICIPAL No 431/2017, de 12 de Abril de 2017, 

  

Disciplina sobre emissão de certidão de 

adimplência à pessoa jurídica, com o 

objetivo de participar de processo de 

licitação, em todas as modalidades exigidas 

e dá outras providências.  

 

O Prefeito Constitucional do Município de Curral de Cima, Estado da Paraíba, no 

uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 

 

  D E C R E T A: 

 

Art. 1º. Fica sob a responsabilidade, indelegável, da Secretaria Municipal de 

Controle Interno, a emissão de declaração específica de adimplência à pessoa 

jurídica, atestando se a empresa solicitante, encontra-se com pendências contratuais 

ou impedida, de alguma forma, de licitar ou contratar com a administração pública, no 

âmbito deste município, para execução de fornecimento de produtos ou quaisquer 

outros tipos de fornecimentos ou serviços. 

 

Art. 2º. Ficam respeitadas as diretrizes contidas na Lei Complementar nº 123, de 14 

de dezembro de 2006, no tocante as empresas de pequeno porte e micro empresa.  

 

Art. 3º. Para emissão da declaração de adimplência tratada no artigo anterior, 

deverá ser requerida, por requerimento próprio específico, dirigido ao Secretário 

Municipal de Controle Interno, pela empresa interessada, por seu representante legal 

ou por procurador legalmente constituído por procuração pública ou privada, desde, 

que esta, contenha firma reconhecida em cartório, acompanhado de ato de 

investidura de outorgante (atos constitutivo da pessoa jurídica, ata de eleição do 

outorgante na empresa, quando couber), contrato social e suas alterações, quando 

houver, cópia de RG, CPF ou CNH, cartão CNPJ e comprovante de endereço. 



 

 

Rua Josefa Eugenia, s/n, Centro, Curral de Cima/PB - Cep 58.291-000, CNPJ: 01.612.372/0001-31   
 

 Parágrafo único: Os documentos deverão ser apresentados no original ou 

cópias autenticadas. 

 

Art. 4º. Fica proibida, para fins de emissão da declaração de adimplência pela 

Secretaria Municipal de Controle Interno, que uma pessoa física, ainda que munida de 

procuração, represente mais de uma empresa requerente. 

 

Art. 5º. A declaração de adimplência deverá ser requerida, nos termos deste 

Decreto Municipal, obrigando-se a Secretaria Municipal de Controle Interno entregar a 

empresa requerente no prazo máximo de até 08 (oito) dias da data protocolizada do 

requerimento, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, caso as buscas 

das informações para declarar a adimplência da empresa, seja complexa. 

 

Art. 6º. Fica sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Controle Interno, a 

averbação em documentos fiscais próprios de fornecimento de serviços e/ou produtos 

entregues a municipalidade, no âmbito de todas as secretarias municipais.  

 

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CURRAL DE CIMA, ESTADO DA 

PARAÍBA, EM 12 DE ABRIL DE 2017. 

 

 


