
 
 
 
 
 

CHECK LIST DE TERMO DE CONVÊNIOS – AQUISIÇÃO 

ITEM DOCUMENTOS SIM NÃO OBSERVAÇÃO 
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1 

Ofício solicitando o convênio da Prefeitura devidamente assinado 
pelo Prefeito, além de mencionar o nº do Plano de Trabalho do 
SISCONV, o nº da Emenda Parlamentar, o nome completo do(a) 
deputado(a), valor da emenda, o objeto, e caso haja contrapartida 
mencionar o valor e o valor global. 

   

2 Cópia do Registro da Emenda no sistema AFI 
   

3 

Plano de Trabalho elaborado pela Prefeitura/Ente - 
devidamente assinado pelo Prefeito/Presidente/Responsável, 
contendo: Dados Cadastrais do Proponente, do Concedente e 
Interveniente (se houve); 

 Dados cadastrais do Proponente; 
 Indicação do Fiscal do Proponente; 
 Titulo do Projeto; 
 Descrição do Objeto; 
 Justificativa do Objeto: Relatório detalhado das 

especificações do produto/equipamento a ser adquirido; Por que 
adquirir o material solicitado; Qual a importância de adquirir o 
material solicitado; Qual o público alvo. Deve conter as metas e 
gastos a serem realizados. 

 Cronograma de Execução; 
 Plano de Aplicação; 
 Cronograma de Desembolso; 
 Declaração do Proponente – devidamente assinada e 

datada; 
 Declaração do Interveniente (se houver); 
 Aprovação pelo Concedente. 

   

4 

Termo de Referência devidamente assinado pelo responsável e por 
quem elaborou, devendo conter:  

 Capa; 
 Dados Gerais da Aquisição; 
 Especificações Técnicas do Produto; 
 Justificativa da necessidade; 
 Prazos de vigência/entrega; 
 Obrigações da Contratante e Contratada, Pagamento e 

Fiscalização. 

   

5 

Relação de alunos original devidamente assinada e carimbada pelo 
gestor e com o carimbo da escola, além de conter os seguintes 
itens: nome da escola completo e endereço; nome do(s) aluno(s) 
completo, CPF do(s) aluno(s), telefone do responsável do(s) 
aluno(s), endereço do(s) aluno(s), série, modalidade de ensino e 
turno. 
Obs: Caso um dos itens não possa ser atendido, deverá ser feita 
uma declaração da escola assinado pelo gestor ou secretário. 

   

6 

Pesquisa de Preços - No mínimo três (03) propostas, em papel 
timbrado pela empresa, original com os carimbos do CNPJ, 
assinatura do responsável pela capitação das informações da 
cotação e período de validade dos preços. 
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OBS: Em caso de folhetos impressos os mesmos devem 
demonstrar o período de validade do preço. 

7 
Quadro comparativo de preços – devidamente assinado e 
carimbado pelo Prefeito/Entes/Responsáveis. 

   

8 
Carta de exclusividade que comprove distribuição e/ ou editoração 
de material pedagógico para casos de inexigibilidade de licitação. 

   

9 

Comprovante do exercício de no mínimo de um (01) ano de 
existência, comprovados por meio de documentação emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base na data de 
expedição do CNPJ. 

   

10 

Cópia do Contrato da nova Abertura da Conta Bancária específica 
para o Convênio – mencionando a agência com digito e a conta 
com o digito. 

 Cópia do Extrato bancário demonstrando saldo. 

   

11 
Ficha Oficial do Representante Legal do município que irá 
acompanhar o Convênio devidamente preenchida e assinada pelo 
Prefeito/Presidente. 

   

12 

Mídia Digital em Pen Drive contendo todos os documentos 
anexados no SISCONV e separadamente. Vale ressaltar que toda 
vez que for atualizado um documento, será necessário atualizar no 
pen drive. 

   

DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO PREFEITO/PRESIDENTE/RESPONSÁVEL – LEGÍVEIS 

13 RG    

14 CPF    

15 Comprovante de Residência atualizado    

16 
Registro do CNPJ - Carto CNPJ emitido no mês de apresentação 
da Proposta. 

   

DOCUMENTAÇÃO DO PREFEITO/ENTES/RESPONSÁVEL –  
CÓPIA VISÍVEL CONTENDO CARIMBO DE CONFERE COM ORIGINAL 

17 Diploma do Prefeito (Prefeitura)    

18 Ata da Sessão Solene de Posse do Prefeito (Prefeitura)    

19 Decreto/Lei autorizando Celebração de Convênios (Prefeitura)    

20 Ata de Posse (Entes)    

21 Estatuto da APMC    

DECLARAÇÕES DA PREFEITURA –  
ORIGINAL, DEVIDAMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL LEGAL,  

CONTENDO PERÍODO DE VÁLIDADE 

22 
Declaração de que não está em mora ou inadimplência junto a 
qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta federal, estadual e municipal. 

   

23 

Declaração de atendimento aos limites de endividamento 
consolidado e mobiliário, de operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e despesas 
com pessoal. 
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24 
Declaração de previsão e arrecadação de competência tributária.    

25 
Declaração de cumprimento aos limites constitucionais relativos a 
Educação e a Saúde. 

   

26 
Declaração de adimplência quanto ao pagamento de seus 
servidores. 

   

27 
Declaração de que possui previsão orçamentária para a 
contrapartida. 

   

DECLARAÇÕES DO ENTES/APMC – 
ORIGINAL, DEVIDAMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL LEGAL,  

CONTENDO PERÍODO DE VÁLIDADE 

28 
Declaração de que não está em mora ou inadimplência junto a 
qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta federal, estadual e municipal. 

   

CERTIDÕES (ATUALIZADAS) 

29 Certidão Negativa emitida pela Receita Federal 
   

30 Certidão Negativa de Débitos (Estadual) 
   

31 Certidão Negativa de Tributos Municipais 
   

32 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
   

33 Certificado de Regularidade do FGTS 
   

34 Certidão Negativa emitida pela Receita Federal 
   

 


