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ANEXO VI - PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DA CONTA VINCULADA  

SETOR DE CONTRATOS PARA FINANCEIRO 

1 - DADOS DA EMPRESA E DO CONTRATO 

1.1 - Contrato nº: 

 

1.2 - CNPJ da contratada:                      1.3 - Razão Social: 
  

1.4- Objeto do Contrato: 

  

1.5 - N° Processo: 

2- MOTIVO DA LIBERAÇÃO 

2.1- Décimo terceiro Salário:  

 

 VALOR  

2.2- Férias + 1/3 constitucional: 

 
 

VALOR  

2.3- Rescisão durante a vigência do contrato 

 
 

VALOR  

2.4- Rescisão por motivo do término da vigência do 

contrato 
 VALOR  

No hipótese de rescisão por motivo do término do contrato, se a empresa tiver comprovado o pagamento de 

todas as verbas trabalhistas e das rescisões ou então comprovar que realocou os trabalhadores (vide item 3.4), 

havendo assim a liberação total do valor do saldo da conta vinculada, o gestor poderá ter apontado em seu 

relatório em vez de valor, pedido a liberação do saldo total da conta, o que também deverá o setor de contratos 

indicar no item 2.4. 

3 – DADOS DA CONTA VINCULADA 

AGÊNCIA: 
 
 

TIPO DE GARANTIA: Nº CONTA EM GARANTIA: o tipo de garantia e o nº da conta 
em garantia será informado pelo 
setor de contratos no início da 
contratação 

4 – DADOS DA CONTA BÁNCARIA DO FORNECEDOR 

BANCO: AGÊNCIA: 
 

CONTA CORRENTE: A cada transferência, deve ser 
verifica a conta bancária com a 
empresa 
 

 

 
Campo disponível para anotações: 
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CONCLUSÃO 

              Considerando o que foi informado no ANEXO I-  PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DA 

CONTA VINCULADA GESTOR PARA SETOR DE CONTRATOS, pelo Gestor do Contrato e 

considerando ainda que conferi a planilha de liberação de valores da conta vinculada, (ANEXOS III;IV e V)  a 

depender da rubrica a ser liberada (13º Salário, Férias + 1/3 e Rescisão trabalhista durante a vigência do contrato). 

Encaminho esse pedido ao Setor de Orçamento e Finanças para liberação PARCIAL dos valores retidos em 

conta vinculada, conforme informados no item 2 deste formulário. 

 
             Considerando o que foi informado no ANEXO I-  PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DA 

CONTA VINCULADA GESTOR PARA SETOR DE CONTRATOS, pelo Gestor do Contrato e 

considerando ainda que conferi a planilha de liberação de valores da conta vinculada, (ANEXO V)  a depender 

da rubrica a ser liberada  para pagamento das rescisões trabalhista por motivo de encerramento da vigência do 

contrato, considerando que a empresa comprovou o pagamento de todas as rescisões ou que realocou os 

trabalhadores não demitidos. Encaminho esse pedido ao Setor de Orçamento e Finanças para liberação TOTAL 

dos valores retidos em conta vinculada, conforme informados no item 2 deste formulário. 

 
             Considerando o que foi informado no ANEXO I-  PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DA 

CONTA VINCULADA GESTOR PARA SETOR DE CONTRATOS, pelo Gestor do Contrato e 

considerando ainda que conferi a planilha de liberação de valores da conta vinculada, (ANEXO V)  a depender 

da rubrica a ser liberada  para pagamento das rescisões trabalhista por motivo de encerramento da vigência do 

contrato, considerando que a empresa não comprovou o pagamento de todas as rescisões ou que realocou os 

trabalhadores não demitidos. Encaminho esse pedido ao Setor de Orçamento e Finanças para liberação 

PARCIAL dos valores retidos em conta vinculada, conforme informados no item 2 deste formulário. 

 
 

___________________________________________ 
 

                      
IF SUDESTE MG –  

LOCAL  DATA  
 

 

RECEBIMENTO POR PARTE DO SETOR FINANCEIRO  
 

Atesto para os devidos fins, que recebi do Setor do Contrato este pedido de liberação de valores da conta 

vinculada.  

Declaro ainda, que com base nas informações contidas neste formulário, procederei o pedido de liberação dos 

valores da conta vinculada encaminhando o pedido conforme modelo do ANEXO VII ao banco pedindo a 

transferência dos valores para conta do fornecedor e tão logo seja efetuada a transferência encaminharei cópia 

do recibo ao Setor de Contratos. 

 

_________________________________________________ 

 
Setor de Orçamento e Finanças            

IF SUDESTE MG –  

LOCAL  DATA  
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