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ANEXO VII 
RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR nº 10/2021 

 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM INCLUÍDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROJETOS TIPO A e B 
 
a. Relatório de execução físico-financeira nas prestações de contas parciais e final; 

b. Relatório de cumprimento de objeto na prestação de contas final; 

c. Demonstrativo de receitas do período; 

d. Relação de pagamentos do período, organizada em ordem cronológica, segregada por rubrica, 

identificando o nome do beneficiário e seu CPF ou CNPJ e número do documento fiscal; 

e. Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, com indicação do número do respectivo 

documento fiscal, data de emissão, quantidade, valor unitário e valor total, em cada parcela de prestação 

de contas, e relação consolidada na prestação de contas final; 

f. Relação de colaboradores que perceberam bolsas de estudos e pesquisas, bem como retribuição 

pecuniária, com a indicação da rubrica, dos valores e do período em mês(es) e ano(s), correspondentes, 

em cada parcela de prestação de contas, e relação consolidada na prestação de contas final; 

g. Relação de colaboradores contratados em caráter suplementar, com a indicação da carga-horária 

semanal, do salário base, e do período correspondente em mês(es) e ano(s), bem como do número do 

documento de seleção, em cada parcela de prestação de contas e relação consolidada na prestação de 

contas final; 

h. Extratos bancários, demonstração de conciliação bancária e comprovantes de rendimentos referentes 

ao período; 

i. Cópia da guia de recolhimento de saldo à Conta Única do Ifes, quando for o caso; 

j. Declaração de guarda de documentos contábeis; 

k. Cópias de folhas de pagamentos; 

l. Cópias dos documentos fiscais, ou equivalentes, com a data de emissão e descrição do bem adquirido, 

serviço prestado ou auxílio concedido, contendo a identificação do nº do instrumento contratual e demais 

elementos que evidenciem a pertinência entre a execução da despesa e a consecução, no todo ou em 

parte, do objeto do contrato; 

m. Cópia da(s) ata(s) de licitação, quando houver; 

n. Cópia do despacho da homologação e da adjudicação das licitações realizadas ou justificativas para sua 

dispensa ou inexigibilidade, conforme o caso; 

o. Termos que atestem o tombamento, a transferência e responsabilidade dos bens adquiridos pela 

fundação de apoio com os recursos do projeto para o patrimônio do Ifes em cada parcela da prestação de 

contas; 
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p. Termos de recebimento de(as) obra(s) laboratorial(is) subscritos pelas autoridades competentes da 

fundação de apoio, da entidade executora da obra e da Diretoria de Infraestrutura da Prodi e pelo 

coordenador do projeto; 

q. Cópia do termo do contrato na primeira parcela de prestação de contas e seus aditivos, quando houver, 

nas parcelas subsequentes, seguidos do(s) extrato(s) de publicação no Diário Oficial da União; 

r. Cópia do plano de trabalho do projeto (na primeira parcela de prestação de contas) e dos documentos 

que aprovaram suas alterações e/ou detalhamento nas parcelas subsequentes; 

s. Demais documentos comprobatórios que evidenciem a pertinência entre a execução das despesas e a 

consecução, no todo ou em parte, do objeto do contrato. 


