PARECER TÉCNICO DE ACEITE DE OBRAS E SERVIÇOS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE E
ÁREAS PROTEGIDAS
UNIDADE:

Parecer n.º
Data: xx/xx/2017

DIRETORIA DE (nome da diretoria)
(Nome do projeto)

PROJETO:
Empresa/
Financiadora:

Fonte

Processo:
(nº
administrativo SEA)

FMA

processo

Termo de Referência: (informar nº do TdR
e objetivo específico)

Empresa Executora

(Nome da empresa contratada)

Documento Fiscal

(Informar nº do documento fiscal entregue para esta etapa)

Obras e
Instalações

do

Prestação de Serviços

Materiais e Equipamentos

DESCRIÇÃO

1. Fazer breve relato sobre os serviços contratados, informando o nome da empresa, nº do contrato e,
valor contratado.

2. Informar e preencher na Tabela abaixo indicando as parcelas/medições/produtos contratados:
(A cada 6 ou 3 parcelas/medições/produtos, considerando o prazo total do contrato, deverão ser

consolidados na linha Total Medido, conforme exemplo, visando minimizar a tabela).
Parcela/ Medição/
Produto nº
(exemplo)

PRAZO DE ENTREGA

VALOR (R$)

Previsto
(conforme
contrato)

Realizado
(conforme NF)

Previsto R$
(conforme contrato)

Realizado R$
(conforme NF)

1ª /12

10/06/17

11/06/17

R$100.000,00

R$100.000,00

2ª /12

10/07/17

3ª /12

10/08/17

4ª /12
5ª /12
6ª /12
TOTAL MEDIDO 1ª a 6ª

R$100.000,00

SALDO A MEDIR R$

Valor contratado (-)
total medido

3. Detalhamento da Etapa:
3.1. (Informar etapa prevista conforme TdR/contratado)
3.2. (Descrever o (s) serviço (s) / produto (s) relativo ao que está sendo faturado pela empresa e previsto no
TdR).

3.3. (Para execuções fora do prazo, solicitar penalidades ou não decorrentes previstas contratualmente).
4. Registro fotográfico

(Anexar caso exista relatório fotográfico)
RECOMENDAÇÕES/ OBSERVAÇÕES

(Relatar justificativas de produtos aceitos diferente da especificação, parcelas de entrega posteriores as previstas
no contrato sem solicitação de penalidades, pendências identificadas e/ou recomendações que a empresa deverá
apresentar na próxima medição/produto)

CONCLUSÃO

(Informar sucintamente se foram atendidas, através da entrega da medição/produto, as diretrizes constantes no
TdR)
Rio de Janeiro,

de

de 2017.

_____________________________________
Assinatura do Técnico Responsável
APROVAÇÃO DA GERÊNCIA/DIRETORIA
Rio de Janeiro,

de

de 2017.

____________________________________________
Assinatura do Coordenador do Projeto

