
 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE EXECUÇÃO DE 

CONTRATO/CONVÊNIO 

MÊS/ANO 

Número do Contrato: 

Número do Processo de Contratado: 

Empresa Contratada: 

Relatório elaborado pelo: 

( ) EXECUTOR TITULAR 

( ) EXECUTOR SUPLENTE 

( ) CO-EXECUTOR (se caso for) 

NOME COMPLETO/MATRÍCULA: 

ATO DE DESIGNAÇÃO DO EXECUTOR: Descriminar Ordem de Serviço ou 

Portaria que o designou. 

 

À Gerência de Contratos e Ajustes Congêneres, 

Na qualidade de executor do Contrato, e tendo em vista a apresentação da 

fatura/nota fiscal por parte da contratada, atinentes aos serviços prestados, apresento 

Relatório Circunstanciado de Execução de Contrato, conforme informações 

descriminadas abaixo: 

1. Informações do contrato/convênio e sua execução: 

Empresa Contratada/ Conveniada CNPJ nº 

Objeto contratado/conveniado: 

Data da contratação: Vigência do contrato: 

Fundamento legal da contratação-modalidade de licitação: 

Necessidade e justificativa da contratação: 

Área de abrangência do contrato: 

Valor total do contrato: Valor mensal: 

Data de vencimento da fatura: Valor da fatura apresentada: 

Mês de referencia da fatura: 



Houve a efetiva prestação do serviço contratado?          (  ) SIM              (  ) NÃO 

Em caso negativo no item acima, há glosa proposta? (valor e justificativa, se houver) 

 

 

2. Certidões apresentadas válidas, e em caso da não apresentação, justifique: 

(  ) FGTS/CRF  – Caixa Econômica Federal; 
(  ) Tributos Federais – Receita Federal; 
(  ) Débitos Trabalhista; 
(  ) Tributos junto à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. 
 
 

3. Eventuais ocorrências observadas acerca da prestação dos serviços durante o mês 

relatado: 

 

4. Eventuais falhas na execução do contrato, inclusive solicitações/demandas apresentadas 

à contratada: 

 

5. Sugestões de medidas a serem implementadas pela Subsecretaria de Administração 

Geral/SUAG: 

 

6. Acompanhamento do Saldo Contratual: 

Número da Nota 

Fiscal/Fatura 

Período de 

referência/execução 

Valor da Nota 

Fiscal/Fatura 

Vencimento Valor do Saldo 

Contratual 

Nº xxxx  Xxxx/2018 R$ xxxxxxx Xx/xx/xxxx R$ xxxxx 

 

7. Informações gerais que o executor julgue pertinente:  

 

Diante do exposto, segue a fatura/Nota Fiscal/Recibo n° XXXX, devidamente 

atestada pelo Executor do Contrato, entre outros documentos pertinentes, tendo em 

vista a prestação dos servidos contratados, considerando os apontamentos acima 

registrados, para conhecimento, análise e posterior encaminhamento ao setor 

responsável pela liquidação e pagamento da despesa, ressaltando que ( ) HA ou (  ) 

NÁO HÁ a proposição de aplicação de GLOSAS. 

Brasília, dia de mês de ano. 
Nome 

Matrícula do executor 


