
   

COMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO 

 Cópia do Processo Licitatório na Íntegra. Apenas na 1ª Parcela; 

 Cópia do Contrato (Prefeitura x Empresa) e dos Termos Aditivos, assim como as 

publicações. Deve acompanhar em todas as Parcelas; 

 Comprovante de Endereço Atualizado do Gestor. Deve acompanhar em todas as 

Parcelas; 

  Comprovante de Endereço Atualizado da Convenente. Deve acompanhar em todas as 

Parcelas; 

 Portaria de Designação do Fiscal Responsável pela Obra/Prefeitura. Deve acompanhar 

em todas as Parcelas; 

 Relatório de Receitas e Despesas (Balancete Financeiro). Deve acompanhar em todas 

as Parcelas; 

 Conciliação Bancária (Conta de Aplicação e Corrente). Deve acompanhar em todas as 

Parcelas; 

 Relação de Pagamentos. Deve acompanhar em todas as Parcelas; 

 Relação de Bens Adquiridos, Construídos ou Produzidos. Deve acompanhar em todas 

as Parcelas; 

 Relatório de Cumprimento do Objeto. Deve acompanhar em todas as Parcelas;  

 Relatório de Execução Físico Financeiro. Deve acompanhar em todas as Parcelas;  

 Termo de Compromisso e Guarda dos Documentos Contábeis. Deve acompanhar em 

todas as Parcelas; 

 Termo de Recebimento Definitivo da Obra. Deve acompanhar apenas na última 

Parcela; 

 Boletim de Medição e Relatório e Registro Fotográfico em Cores; 

 Extratos Bancários (Conta Corrente e Aplicação), conforme período apurado no 

Balancete Financeiro; 

 Comprovante de Depósito da Contrapartida da referida parcela; 

 Documentos Contábeis (NE, NL, OB) de todos os pagamentos na Parcela; 

 Documentos Contábeis de Retenção (Guia e Comprovante de Pagamento) dos 

Impostos (ISS e INSS) de cada Nota Fiscal Paga na Parcela; 

 Nota Fiscal emitida em Original, devidamente Atestada pelo Fiscal da Obra; 

 Recibo referente ao Recebimento da Empresa que emitiu a Nota Fiscal, devidamente 

assinado em Original pelo seu representante legal, com a mesma data do comprovante 

de pagamento; 

 Comprovante de Transferência Eletrônica Bancária à Empresa Executora; 

 Comprovante da Devolução do Saldo e Rendimentos de Convênio se houver. Deve 

acompanhar apenas na última Parcela; 

 
 



   

OBS: Os documentos acima deverão estar devidamente assinados e carimbados pelo 

Gestor da Convenente, Responsável Financeiro, e Fiscal da Obra designado por 

portaria. 

OBS: Informamos que o Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE comunicou a 

SEPLAD no dia 12/05/2020, que as documentações enviadas ao Tribunal devem ser 

feito através de mídia eletrônica. Portanto, Comunicamos que todas as Prestações de 

Contas, quanto as Pendências de Prestações de Contas que venham a ser apresentada 

a esta SEDOP devem ser em: Formato físico e em mídia Eletrônica (CD-R, DVD, 

Pendrive) no formato PDF. 

OBS: Alertamos que todo valor do rendimento referente à Aplicação Financeira deverá 

permanecer aplicado e não utilizado para pagamento de despesa do convênio e que 

todos os recursos recebidos sejam aplicados no mercado financeiro: Fundos de 

Investimentos ou Poupança e, ainda, que sejam realizados os resgates somente dos 

valores a serem pagos pela empresa, permanecendo o restante em conta de aplicação 

financeira ficando a conta corrente com saldo zero, enquanto estiver vigente o 

convênio. 

  


