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Apresentação
A Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco - SAD, por meio da Superintendência de Gestão - SUGET, objetivando desenvolver ações voltadas para a melhoria da instrução dos processos de pagamento e ressaltando a importância do acompanhamento contínuo da qualidade como um instrumento de Gestão, disponibiliza o Caderno de Orientação Financeira e Contábil, o qual estabelece procedimentos técnicos padronizados direcionados aos Gestores de Contrato. O presente documento tem por base
princípios legais relativos às áreas financeiras e contábeis, bem como à Administração
Pública, visando assegurar a adequada execução das obrigações contratuais, minimizando, desta maneira, as dificuldades administrativas e operacionais quando do momento do
pagamento ao fornecedor, e sua metodologia reflete o fluxo dos processos na SUGET.

1. Superintendência de Gestão - SUGET
1.1 Fluxo e Prazos dos Processos de Pagamento
É importante, primeiramente, informar que - após a chegada dos processos para
pagamento na SUGET - há um trâmite legal e administrativo necessário antes que haja o
devido pagamento ao fornecedor; a saber:
1) Autorização do pagamento pela autoridade competente da SAD;
2) Análise tributária (GECTB);
3) Emissão de Nota de Liquidação (UEL/GEFIN) e assinatura pelo Ordenador de
Despesa;
4) Previsão de Desembolso (UOP/GEFIN);
5) Ordem Bancária (SEFAZ) e assinatura pelo Ordenador de Despesa;
6) Remessa Bancária (UOP/GEFIN) e assinaturas pelos Ordenadores de Despesas;
7) Envio para o Banco.

Tendo em vista o tempo necessário para que esse fluxo seja respeitado, bem como
os prazos estipulados por lei para que a SAD realize as retenções tributárias específicas cujo atraso acarreta incidência de juros/multa -, solicitamos que o Gestor de Contrato
dê entrada dos processos para pagamento - devidamente instruídos e acompanhados do
Formulário de Pagamento (ANEXO) -, junto à SUGET, obedecendo aos seguintes
prazos:
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a) Para processos cujos pagamentos sejam através de boleto bancário, com 05
(cinco) dias úteis antes do vencimento;
b) Para os demais processos, até o dia 20 (vinte) de cada mês, e a emissão da Nota
Fiscal variando entre o dia 01 (um) e 20 (vinte) do mês corrente.

2. Gerência Contábil - GECTB
2.1 Empresas optantes pelo Simples Nacional
O Gestor de Contrato, ao receber uma Nota Fiscal de um fornecedor, deve:
1) Observar se toda a tributação referente ao serviço prestado se encontra descrita
corretamente na Nota Fiscal (alíquota e valor);
2) Observar se a empresa informou na Nota Fiscal que é optante pelo Simples Nacional;
3) Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional, gerar PDF do documento expedito pela Receita Federal do Brasil, para ser anexado ao processo, com a data e
situação da opção da empresa. Gerar o documento através do Endereço Eletrônico: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/, conforme ilustração abaixo.
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De forma complementar, destacam-se 02 (duas) situações que devem ser observadas
pelos Gestores de Contratos e fornecedores para os optantes do Simples Nacional:
 Para as atividades de prestação de serviços, com cessão de mão-de-obra ou empreitada, estabelecidas de forma exaustiva pelo art. 18, §5º-C da Lei Complementar Federal nº 123/06 e alterações, que sejam de: construção de imóveis e obras
de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução
de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores;
serviços de vigilância, limpeza ou conservação e serviços advocatícios, deverá haver retenção de INSS na alíquota de 11%.
 A empresa prestadora de serviços deverá informar na Nota Fiscal a alíquota correspondente ao ISS, conforme preconiza o inciso I, § 4º, art. 21 da Lei Complementar nº 123/06. Caso contrário, será feita a retenção na alíquota de maior percentual (5%).
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Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei Complementar deverão
ser pagos: (efeitos: a partir de 01/07/2007)
[...]
§ 4º A retenção na fonte de ISS das microempresas ou das empresas de pequeno porte optantes
pelo Simples Nacional somente será permitida se observado o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e deverá observar as seguintes normas: (Redação dada
pela Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008) (efeitos: a partir de 01/01/2009)
I - a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no documento fiscal e
corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos III, IV, V ou VI desta Lei Complementar
para a faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita
no mês anterior ao da prestação; (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de
2014) (efeitos: a partir de 01/01/2015)

2.2 INSS
2.2.1 Abatimento da Base de Cálculo
O art. 124 da IN RFB nº 971/09 permite o abatimento de alimentação e valetransporte da base de cálculo do INSS. Para isso, a empresa contratada deverá informar
o valor referente ao abatimento no corpo da Nota Fiscal.
Art. 124. Poderão ser deduzidas da base de cálculo da retenção as parcelas que estiverem
discriminadas na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, que correspondam:
I - ao custo da alimentação in natura fornecida pela contratada, de acordo com os programas
de alimentação aprovados pelo MTE, conforme Lei nº 6.321, de 1976;
II - ao fornecimento de vale-transporte, de conformidade com a legislação própria.
Parágrafo único. A fiscalização da RFB poderá exigir da contratada a comprovação das deduções previstas neste artigo.

2.2.2 Redução de Alíquota INSS - Serviços de TI ou TIC
Os órgãos contratantes de serviços de TI (Tecnologia da Informação) ou TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) deverão reter 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) do valor bruto da Nota Fiscal ou da fatura de prestação de serviços, conforme art. 7º da Lei Federal nº 12.546/11 e suas alterações.
Consideram-se serviços de TI e TIC aqueles relacionados nos §§4º e 5º do art. 14
da Lei Federal nº 11.774/08:
 Análise e desenvolvimento de sistemas;
 Programação;
 Processamento de dados e congêneres;
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 Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos;
 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;
 Assessoria e consultoria em informática;
 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados, bem como serviços de
suporte técnico em equipamentos de informática em geral;
 Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas;
 Call center; e
 Atividades de concepção, desenvolvimento ou projeto de circuitos integrados.
2.2.3 Destaque da Retenção do INSS na Nota Fiscal/Recibo
Na ocasião de emissão de Nota Fiscal ou Recibo de Prestação do Serviço, deverá
ser destacada na NF informação relativa à retenção do INSS com o título de RETENÇÃO
PARA A SEGURIDADE SOCIAL, cujo percentual a ser aplicado sob a Base de Cálculo
será de 3,5% ou 11%, conforme estabelecido no art. 126 da IN RFB nº 971/09.
Art. 126. Quando da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, a
contratada deverá destacar o valor da retenção com o título de "RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL", observado o disposto no art. 120.
§ 1º O destaque do valor retido deverá ser identificado logo após a descrição dos serviços
prestados, apenas para produzir efeito como parcela dedutível no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, sem alteração do valor bruto da nota, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços.
§ 2º A falta do destaque do valor da retenção, conforme disposto no caput, constitui infração ao
§ 1º do art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991.

2.3

Imposto Sobre Serviços (ISS)

2.3.1 Local onde o ISS é devido:
REGRA GERAL: O serviço considera-se prestado e o ISS devido no município
onde estiver situado o estabelecimento prestador (art. 3º, Lei Complementar nº 116/03).
EXCEÇÕES à REGRA GERAL: Nas hipóteses descritas abaixo, o ISS será devido
no local da prestação do serviço (incisos I a XXII do art. 3º, Lei Complementar nº 116/03):
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I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento,
o
o
onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1 do art. 1 desta Lei Complementar;
II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços
descritos no subitem 3.05 da lista anexa;
III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa;
IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa;
V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços
descritos no subitem 7.05 da lista anexa;
VI - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação
e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos
no subitem 7.09 da lista anexa;
VII - da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos,
imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no
subitem 7.10 da lista anexa;
VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos
serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa;
IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e
biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa;
X - (VETADO)
XI - (VETADO)
XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos
serviços descritos no subitem 7.16 da lista anexa;
XIII - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no
caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa;
XIV - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa;
XV - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem
11.01 da lista anexa;
XVI - dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos
serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa;
XVII - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso
dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa;
XVIII - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos
serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa;
XIX - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos
pelo subitem 16.01 da lista anexa;
XX - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele
estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa;
XXI - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento,
organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa;
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XXII - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso
dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa.

2.3.2 Nota Fiscal de Serviços
Informações a serem observadas:


Se o prestador informou na NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) que o ISS foi retido pelo
tomador do serviço.



Quando o serviço se enquadrar na exceção prevista nos incisos do art. 3º da Lei
Complementar nº 116/03 (acima descritos), deverá ser observado se o prestador
informou na Nota Fiscal que o ISS será retido pelo tomador do serviço e devido fora do município.

2.4 Imposto de Renda
Conforme a IN RFB nº 1.234/12 e Lei Federal nº 9.532/97, bem como o boletim nº
028/2014 - SCGE/PE, não haverá retenção na fonte de IR sobre os valores pagos a
instituições sem fins lucrativos de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico,
associações civis e instituições de educação e de assistência social, bem como sobre os
valores pagos a empresas regularmente inscritas no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional.
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Todavia, para que não ocorra retenção do IRRF, a instituição ou empresa deve
apresentar DECLARAÇÃO, em duas vias, na forma do Anexo II, III ou IV da IN SRF nº
1.234/12 e alterações, conforme o caso, assinadas pelo seu representante legal.
O boletim supracitado, juntamente com os modelos de declaração, deve ser
anexado ao processo de pagamento.
Para os fornecedores não enquadrados nos casos acima descritos, haverá
retenção na forma estabelecida no Decreto Federal nº 3.000/99.

3. Gerência Financeira - GEFIN
3.1 Documentação da GPS e FGTS
Na apresentação das Guias de Recolhimento do FGTS e da GPS, serão necessários
anexar ao processo de pagamento os seguintes documentos:


Relação dos trabalhadores constante no arquivo da SEFIP;



Guia de Recolhimento do FGTS do mês anterior quitada, referente à competência do
pagamento solicitado;



Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e a
outras Entidades e Fundos por FPAS do arquivo da GFIP;



Guia de recolhimento do GPS do mês anterior quitada, referente à competência do
pagamento solicitado.

4. Unidade de Empenho e Liquidação - UEL
4.1 Empenho
Até o dia 30 de novembro de cada ano civil, os Gestores de Contratos devem enviar
uma Comunicação Interna (CI) para a SUGET, informando os valores e os meses de vigência dos seus respectivos contratos para o ano subsequente. O mesmo procedimento
também deve ser adotado nos casos de prorrogação, reajuste e rescisão contratual.
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Nas CIs que solicitam os reforços, além do motivo e do valor total a ser reforçado, deverão constar:
 Data do empenho reforço a ser emitido;
 Valor discriminado de cada item de gasto contratado a ser reforçado.
O mesmo procedimento também deve ser adotado nos casos das solicitações
de anulações de empenho.
A seguir, um exemplo de Nota de Empenho (NE) de reforço com todas as informações que devem ser informadas na CI:
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4.2 Liquidação
A CI que encaminha o documento para liquidação e pagamento deverá estar em
conformidade com a despesa a ser executada, descrevendo corretamente:
1) Número do contrato;
2) Vigência do contrato;
3) Nome do credor (com CNPJ);
4) Local da despesa (ex: SAD, Expresso Cidadão ou CEFOSPE);
5) Número do documento hábil (nota fiscal, fatura, recibo, etc.);
6) Competência da despesa.
O Gestor deverá evitar mencionar a numeração do empenho a ser utilizado,
sem a devida certeza, para não correr o risco de instruir o processo com informações equivocadas.
Nos casos em que a comprovação da despesa for o DANFE, o Gestor do Contrato
deverá confirmar a autenticidade deste documento através do Endereço Eletrônico:
(http://www.nfe.fazenda.gov.br). Nele, com a chave de acesso descrita no DANFE, o Gestor pode consultar a NF-e completa e imprimir a aba comprobatória de sua autenticidade,
a qual deverá ser anexada ao processo junto ao DANFE.
Nos casos de despesas, cujos empenhos possuem mais de um item de gasto, cabe ao Gestor do Contrato informar no processo os valores de cada item de gasto a ser
liquidado. O Gestor pode se utilizar do campo aberto das notas fiscais ou anexar uma
planilha ao processo, lembrando que, se fizer utilização de planilha, a mesma também deverá ser atestada.

4.3 Atesto
Conforme o art.147, inciso III, § 3º, da Lei Estadual nº 7.741/78 (Código de Administração Financeira do Estado de Pernambuco - CAF), os órgãos só podem liquidar despesas comprovadas e atestadas em seus documentos originais e totalmente legíveis.
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Havendo extravio do documento emitido pelo credor, o ordenador de despesa justificará o extravio e solicitará cópia do documento ao seu emitente, com a expressa declaração deste de que se trata de documento reproduzido para substituir o original.
Art. 147. A liquidação da despesa terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes de entrega do material ou da prestação efetiva do serviço, que serão
apresentados no original.
§ 1º A liquidação estará perfeita e acabada quando o ordenador de despesa, ou seu preposto,
além de apor sua assinatura em local apropriado na nota de empenho, atestar, em toda a
documentação comprobatória da despesa, sua legalidade, datando, assinando e fazendo
expressa menção ao número da nota de empenho correspondente.
§ 2º Na hipótese da necessidade de prestação de contas em mais de uma via, os documentos
mencionados no inciso III "caput" deste artigo poderão ser admitidos em cópias, as quais, para
serem válidas, deverão conter a declaração expressa do ordenador de despesa de que se trata
de reprodução do original.
§ 3º Havendo extravio do documento emitido pelo credor, o ordenador de despesa justificará o
extravio e solicitará cópia do documento ao seu emitente, com a expressa declaração deste de
que se trata de documento reproduzido para substituir o original.

Deve conter a palavra ATESTO, a data, a assinatura e o carimbo do Gestor do
Contrato, de forma que se possa identificar o nome, a matrícula e o cargo do servidor.
O Gestor não deve rasurar; assinar o verso; assinar sobre o valor, sobre a data ou
quaisquer outras informações importantes do documento. O atesto também não deve ter
data anterior ao documento comprobatório da despesa, nem ao empenho a ser liquidado.

5. Unidade Operacional de Pagamento - UOP
5.1 Certidões Negativas ou Certidões Positivas com Efeito de Negativas
A base legal para a exigência de Certidões Negativas ou Certidões Positivas
com Efeito de Negativas no momento do envio do processo para a SUGET, decorre da
observância, pelo Gestor de Contrato, dos art. 29 e 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93
(Licitações e Contratos Administrativos), a saber:
Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá
em: (Redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011)
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
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domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
V - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
(Incluído pela Lei nº
12.440, de 2011).
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
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.

E mais, o Boletim nº 33/16 da SCGE/PE alerta os gestores públicos quanto às
exigências legais relativas ao controle da regularidade contratual, em especial quando da
realização do ato de pagamento da despesa.

1) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC). Essa documentação indicará a sede/domicílio do
Fornecedor
(Endereço
Eletrônico:http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Soli
citacao.asp);

Ao instruir o processo que será enviado para a SUGET, o Gestor de Contrato
deverá exigir e acostar do Fornecedor de Produto/Serviço as Certidões Negativas ou
Certidões Positivas com Efeito de Negativas, tendo como base:
 O CNPJ da empresa que consta no Contrato Administrativo vigente com a
Secretaria de Administração e a validade.
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No tocante às Certidões de caráter Federal, tem-se:
2) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão
Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa
da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
(Endereço eletrônico:
CNPJ
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertida
o.asp?Tipo=1
CPF
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertida
o.asp?Tipo=2);

3) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa
Econômica Federal.
(Endereço eletrônico:
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp);
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4) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de
Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/11 e Resolução Administrativa nº
1.470/11 do TST.
(Endereço eletrônico: http://www.tst.jus.br/certidao).
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Quanto às Certidões de caráter Estadual e Municipal, tem-se:
5) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de
Certidão de Regularidade Fiscal - CRF, emitida pela Secretaria da Fazenda do
domicílio ou sede da licitante. (Em Pernambuco, endereço eletrônico:
http://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_trb_gcc/PREmitirCertidaoRegularidadeFiscal)

6) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de
Certidão de Regularidade Fiscal Municipal, emitida pela Prefeitura Municipal do
domicílio ou sede da licitante.
(Em Recife, endereço eletrônico
http://portalfinancas.recife.pe.gov.br/certidaoNegativaDebitoMerc)
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Para ilustrar o que foi descrito acima, vamos dar 02 (dois) exemplos:
No primeiro caso, o Fornecedor, cujo CNPJ do Contrato Administrativo é
12.843.800/0001-53 (Matriz), tem sua sede/domicílio no município de São Paulo, estado
de São Paulo. As Certidões Negativas ou Certidões Positivas com Efeito de
Negativas são:
a) Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND
(CNPJ: 12.843.800/0001-53);
b) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CNPJ: 12.843.800/0001-53);
c) Débitos Trabalhistas - CNDT (CNPJ: 12.843.800/0001-53);
d) Regularidade Fiscal Estadual - CRF do Estado de São Paulo (CNPJ:
12.843.800/0001-53);
e) Regularidade Fiscal Municipal da cidade de São Paulo (CNPJ: 12.843.800/000153);
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No segundo caso, o Fornecedor, cujo CNPJ do Contrato Administrativo é
34.028.316/0021-57 (Filial), tem sua sede/domicílio no município de Recife, estado de
Pernambuco. As Certidões Negativas ou Certidões Positivas com Efeito de Negativas
são:
a) Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND
(CNPJ: 34.028.316/0001-03);
OBS: o endereço eletrônico irá fornecer e irá solicitar que seja emitida com o
CNPJ da Matriz.
b) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CNPJ: 34.028.316/0021-57);
c) Débitos Trabalhistas - CNDT (CNPJ: 34.028.316/0021-57);
d) Regularidade Fiscal Estadual - CRF do Estado de Pernambuco (CNPJ:
34.028.316/0021-57);
e) Regularidade Fiscal Municipal da cidade de Recife (CNPJ: 34.028.316/0021-57);
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6. Contatos


Superintendência de Gestão (SUGET): 3183 7671;



Gerência Contábil (GECTB): 3183 7810/7715;



Gerência Financeira (GEFIN): 3183 7665/66;



Unidade de Empenho e Liquidação (UEL): 3183 7663;



Unidade Operacional de Pagamento (UOP): 3183 7662 ou uop@sad.pe.gov.br.
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ANEXO
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