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CHECK LIST PARA LIBERAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA 
REFORMA OU OBRA  

CONCEDENTE:       

CONVENENTE:       

Nº DO CONVÊNIO: 
     /      

Nº DO ÚLTIMO TERMO 
ADITIVO:       

VALOR DO CONVÊNIO: R$       

OBJETO:       

ITEM RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS Sim Fls 

1 

Comprovante do cumprimento da contrapartida, se for caso  

(recibo do depósito da contrapartida financeira OU memória de cálculo da utilização dos bens e 

serviços da contrapartida não financeira) 

☐       

2 Relatório de Monitoramento de Metas  - Anexo VII da Resolução Conjunta ☐       

3 

Cópia da publicação do ato de homologação da licitação (município e entidade pública) 
ou o contrato (entidade sem fins lucrativos) ou do ato formal de dispensa ou 

inexigibilidade, acompanhado da prova de sua publicidade, com o respectivo embasamento 

legal 

☐       

4 
Cópia autenticada da ordem de serviços, autorizando o início da reforma ou obra - Anexo XIV 

da Resolução Conjunta ou modelo próprio 
☐       

5 

Cópia e comprovante de pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica – 
ART/CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica registrada no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo - RRT/CAU de execução de reforma ou obra emitida pela 

empresa/concessionária vencedora 

☐       

6 Extrato bancário com comprovação de aplicação dos recursos recebidos e da contrapartida ☐       

7 
Fotos da placa de obra instalada, datadas e assinadas pelo responsável legal e pelo 

responsável técnico do convenente responsável pela reforma ou obra 
☐       

8 
Fotos do local da obra com serviços em andamento, datadas e assinadas pelo responsável 

legal e pelo engenheiro do convenente responsável pela reforma ou obra 
☐       

 

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO:  

- O Convenente deve digitar os dados no cabeçalho. 

- O Convenente deve marcar um “x” na coluna Sim quando o documento necessário à celebração foi providenciado. 

- A coluna Fls será preenchida pela área técnica do Concedente no momento do recebimento dos documentos, após a conferência dos 

documentos entregues pelo Convenente. 

Observação: Os documentos devem ser apresentados em via original ou cópia autenticada. 

 

 

 


