
Prestação de contas – 
Relatório Financeiro 

Mínicurso: Escrita Científica e Editoração 
 

Rui	Seabra	Ferreira	Jr.	DVM,	MSc,	PhD,	Assoc	Prof	

rui.seabra@unesp.br			
	



Documentos necessários para prestação de 
contas 



  Antes de efetuar a compra            

 
 



1. Cotação Formal 

Nome do 
Coordenador do 

Projeto 

CNPJ da Empresa 



2. Duas coberturas / Carta de 
Exclusividade 

Cotações de 2 
empresas 

diferentes – valor 
maior 

Representante 
autorizada e 

exclusiva da marca 
desejada 

* Validade de 1 
ano 



3. Certidões negativas 

Consulta de Regularidade do 
Empregador 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp 

Informar CNPJ da 
Empresa 



Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?Tipo=1 



Consulta à Certidão Negativa de Débito (CND) / 
Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa 

(CPD-EN) 

Desde 2015 não é utilizada             necessário Resolução Receita Federal 



  Efetuando a compra            

 
 

Dados para a emissão da nota e 
endereço de entrega dos 

materiais 

Razão Social: Nome do coordenador do projeto 
CNPJ: CPF e RG do coordenador do projeto 
Endereço / Bairro / CEP / Cidade / Estado 
Departamento 

Nas informações complementares deve constar: 
Agência de Fomento Processo n. xxxxxxx 

CAPES 
CNPq 



  Efetuando a compra            

 
 

Dados para a emissão da nota e 
endereço de entrega dos 

materiais 

Razão Social: Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo 
CNPJ: 43.828.151/002-26 
Endereço: Rua Pio XI, 1500 
Bairro: Alto da Lapa / CEP: 05468-901 
Cidade: São Paulo / Estado: SP 

Nas informações complementares deve constar:  
ü Local de entrega – endereço da Instituição 
ü Agência de Fomento Processo n. xxxxxxx 

FAPESP 



  No ato da entrega            

 
 

Verificar dados da nota fiscal 

Razão Social: Nome do coordenador do projeto 
CNPJ: CPF e RG do coordenador do projeto 
Endereço / Bairro / CEP / Cidade / Estado 
Departamento 

Informações complementares deve constar: 
Agência de Fomento Processo n. xxxxxxx 

Conferir se os itens que estão descritos 
na nota fiscal foram entregues 





  No ato da entrega            

 
 

Dar um visto no verso da nota fiscal com assinatura, 
data de recebimento e carimbo (se houver) 

Dados não corretos 
ü  Razão Social 

ü  CPF 
ü  N° do Processo 

ü  Mercadoria errada 

Não receber a mercadoria 
– descrever no verso da 

nota o motivo do não 
recebimento – assinar, 

datar e carimbar  



  No ato da entrega            

 
 

Declaração de Entrega de 
Materiais 

Arquivo enviado 
anteriormente por email 

Processo 
Informações do Coordenador 
Aquisição de material / serviço 

Título do projeto 
Informações da Empresa 

Nº da Nota Fiscal 
Valor 





  Pagamento           cheque com descrição no verso - nome da 
empresa, nº da nota fiscal e valor / cartão de crédito 

  Cópia (cheque) 

  Comprovante de pagamento          cópia 
 



  Relatório Financeiro do Projeto 
 



  CAPES – Anexo IX.b 

   Relação Pagamento – 
Material de Consumo 

  Para cada compra efetuada 
 

Xerox de todos os 
documentos – 

antes de mandar 
para a prestação 

de contas 



Rui	Seabra	Ferreira	Jr.	DVM,	MMe,	PhD,	Assoc	Prof	

rui.seabra@unesp.br			
	


