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INTRODUÇÃO

Este Manual não tem a pretensão de esgotar a temática, mas apenas de ser um guia que oferece 
as condições mínimas necessárias para se iniciar um processo de elaboração de projetos de 
qualidade, transparentes, com menores custos e sem a interferência de terceiros.

É necessário que estas instruções sejam reproduzidas, repassadas e discutidas nas prefeituras e 
entidades privadas sem fins lucrativos, com o intuito de formar profissionais e promover o acesso 
democrático às informações sobre elaboração de projetos, captação de recursos e gestão de 
convênios, repasses e Siconv.

Disseminar o conhecimento é a garantia de melhoria da gestão em nível municipal e da capacidade 
institucional, com a efetiva participação de servidores concursados em equipes multidisciplinares, 
o que reduz gastos públicos, gera maior eficácia, melhores resultados e minimiza problemas na 
prestação de contas.

Portanto, as instruções compiladas neste Manual vão municiar as equipes multidisciplinares de 
prefeituras e entidades privadas sem fins lucrativos, mediante consultas diárias e atualização 
permanente, a fim de que possam manter uma carteira de projetos, de acordo com as reais 
demandas, para melhor aproveitamento de oportunidades e viabilizar a obtenção de recursos, por 
intermédio de emendas parlamentares, editais de chamamento, convênios, contratos de repasse, 
parcerias, financiamentos etc.

Estas orientações não esgotam o assunto e estão sujeitas a alterações, principalmente a 
legislação citada e os endereços na internet.

Bom trabalho!

“Todo prefeito que apresentar bons projetos ao Governo Federal
será atendido com recursos necessários para concretizá-los.

Se bons projetos forem apresentados, fica difícil negar dinheiro.”

(Presidente Lula, 29.12.2009, São Bernardo do Campo – SP)
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01 FINANÇAS MUNICIPAIS

O quadro abaixo sintetiza as limitações orçamentárias dos municípios: 

RECURSOS MUNICIPAIS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL

Transferências Correntes

RECEITAS DE CAPITAL Operações de Crédito

Transferências de Capital

RECEITAS PRÓPRIAS Tributárias Impostos (IPTU?  ISS?  ITBI?)

Taxas

Contribuições

Patrimoniais

Serviços

Agropecuárias

Industriais

DESPESAS MUNICIPAIS Educação Mínimo 25% da receita

Saúde Mínimo 15% da receita

Folha de Pagamento Máximo 60% da receita

Câmara de Vereadores ?

Coleta de lixo ?

Despesas administrativas ?

Iluminação pública ?

Combustível ?

Manutenção ?

Outras despesas ?

Investimentos ?

Como se vê, existe comprometimento de receitas, com gastos em patamares mínimos obrigatórios, 
sobram demandas e faltam recursos. 

A alternativa é aumentar as receitas próprias e/ou elaborar projetos para captar recursos de outras 
fontes.
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02 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

2.1. CONCEITOS RELACIONADOS

Os conceitos a seguir, compilados de diversas fontes, são referências que possibilitam melhor 
compreensão das orientações contidas neste Manual.

Políticas Públicas

Produtos finais das atividades políticas, resultantes da investigação e detecção de problemas: 
compreendem o conjunto das decisões e ações relativas à alocação imperativa de recursos. Uma 
política pública geralmente envolve mais do que uma decisão e requer diversas ações estrategicamente 
selecionadas para implementar as decisões tomadas. Uma das suas características centrais é o fato de 
que são decisões e ações revestidas da autoridade soberana do poder público e resultam de demandas. 
As demandas podem ser, por exemplo, reivindicações de bens e serviços, como saúde, educação, 
estradas, transportes, segurança pública, normas de higiene e controle de produtos alimentícios, 
previdência social etc. Podem ser ainda demandas de participação no sistema político, organização de 
associações políticas, de combate à corrupção, de preservação ambiental, de formação política, de 
estabelecimento de normas para o comportamento dos agentes públicos e privados etc.

http://www.integraregio.com.br/mod/glossary/view.
php?id=7&mode=letter&hook=P&sortkey=CREATION&sortorder=asc&fullsearch=0&page=2 

Plano

Conjunto de propostas resultantes de um processo de planejamento econômico, urbano, regional etc 
que visam a determinado objetivo e indicam como processos e recursos deverão ser coordenados, 
articulados e alocados para se atingir esse objetivo.

Programa

Instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que 
concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores 
instituídos no plano, visando à solução de um problema ou o atendimento de determinadas necessidades 
ou demandas da sociedade. O programa é o módulo comum integrador entre o plano e o orçamento. 
O programa, como módulo integrador, e as ações, como instrumentos de realização dos programas. A 
organização das ações do Governo sob a forma de programas visa proporcionar maior racionalidade e 
eficiência na administração pública e ampliar a visibilidade dos resultados e benefícios gerados para a 
sociedade, bem como elevar a transparência na aplicação dos recursos públicos.

https://www.portalsof.planejamento.gov.br/bib/MTO/MTO_2010_VF6_4.pdf

Ações

Operações das quais resultam produtos (bens ou serviços) que contribuem para atender ao objetivo 
de um programa. Incluem-se as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da Federação 
e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições etc.
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https://www.portalsof.planejamento.gov.br/bib/MTO/MTO_2010_VF6_4.pdf

Plano Plurianual (PPA)

Estabelece metas físicas e financeiras para o período de quatro anos. Lei de periodicidade quadrienal, 
de hierarquia especial e sujeita a prazos e ritos peculiares de tramitação que estabelece, de forma 
regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública para as despesas de 
capital, outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 

Sua vigência é de quatro anos, sendo elaborado no primeiro ano do mandato, entrando em vigor 
no segundo ano e estendendo-se até o primeiro ano do mandato subsequente (art. 165-I-§1º da 
Constituição Federal). 

A sociedade tem o direito e o dever de se organizar para participar da elaboração dos instrumentos 
de planejamento e das reuniões de apreciação, para que sejam contempladas suas necessidades. 

O projeto do PPA, no âmbito federal, deve ser encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso 
Nacional até 31 de agosto do primeiro ano de cada mandato presidencial e deve ser devolvido para 
sanção até 22 de dezembro.

http://www2.ibam.org.br/redemultiplicadores/docs/manual_convenios_final.pdf
http://www.planejamento.gov.br/noticia.asp?p=not&cod=7571&cat=155&sec=10

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

Antecipa as diretrizes, as prioridades dos gastos, as normas e os parâmetros que devem orientar a 
elaboração do orçamento para o exercício seguinte República (art. 165-II-§2° da Constituição Federal).  

O projeto da LDO deve ser encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional até 15 de abril de 
cada ano, devendo ser devolvido para sanção até 17 de julho.

http://www2.ibam.org.br/redemultiplicadores/docs/manual_convenios_final.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12708.htm

Lei Orçamentária Anual (LOA)

Descrição da aplicação física e financeira para o exercício seguinte. Discrimina os recursos 
orçamentários e financeiros para atingir metas e prioridades estabelecidas pela LDO, compreendendo 
o Orçamento Fiscal, o Orçamento de Investimentos e o Orçamento da Seguridade Social. A LOA 
deve ser compatível com o PPA e a LDO (art. 165-II-§§5º ao 8° da Constituição e Lei Federal nº 
4.320, de 17.03.1964).

O projeto da LOA deve ser enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional até 31 de agosto de cada 
ano e devolvido para sanção até 22 de dezembro.

http://www2.ibam.org.br/redemultiplicadores/docs/manual_convenios_final.pdf
http://www.camaragibe.pe.gov.br/Lei-N%C2%BA-430-2009-Lei-Or%C3%A7ament%C3%A1ria-

Anual-2010/View-category.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011/Lei/L12214.htm
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2.2. MODALIDADES DE TRANSFERÊNCIAS

Estão compiladas a seguir definições das modalidades de transferências de recursos federais: 
obrigatórias (constitucionais e legais) e voluntárias (Convênio, Contrato de Repasse e Termo 
de Parceria). 

Obrigatórias

• Constitucionais: São transferências, previstas na Constituição Federal, de parcelas das receitas 
federais arrecadadas pela União e que devem ser repassadas aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios. O objetivo é amenizar as desigualdades regionais e promover o equilíbrio 
socioeconômico entre Estados e Municípios. Dentre as principais, destacam-se: o Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE); o Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM); o Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (FPEX); o Fundo 
de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(FUNDEF); e o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).

http://www.portaldatransparencia.gov.br/glossario/DetalheGlossario.asp?letra=t

• Legais:

I. Não vinculadas: As que não vinculam a aplicação dos recursos a um fim específico. O município 
possui liberdade para definir a despesa (“royalties”);

II. Vinculadas: As que vinculam a aplicação dos recursos a um fim específico: são as parcelas 
das receitas federais arrecadadas pela União, repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, previstas em leis específicas. Essas leis determinam a forma de habilitação, 
a transferência, a aplicação dos recursos e como deverá ocorrer a respectiva prestação de 
contas. Esta modalidade tem um aspecto finalístico, os recursos são repassados para despesa 
específica. Há três formas de transferência obrigatória legal vinculada: 

a) automáticas: Dentre as transferências previstas em leis, destacam-se: Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE), Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), 
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para 
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos;

b) fundo a fundo: Caracterizam-se por meio da descentralização de recursos diretamente 
de fundos da esfera federal para fundos da esfera estadual, municipal e do Distrito Federal, 
dispensando a celebração de convênios. As transferências fundo a fundo são utilizadas nas 
áreas de assistência social e de saúde (FNS e FNAS);

c) direta ao cidadão: São os recursos financeiros repassados pela União diretamente ao 
cidadão que participa de programas específicos. A União concede benefício monetário mensal, 
sob a forma de transferência de renda diretamente à população-alvo do programa. Bolsa Família 
é um exemplo desse tipo de transferência.

Voluntárias

De acordo com o art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, são as transferências de 
recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou 
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assistência financeira, tendo por finalidade a realização de obras e/ou serviços de interesse comum, 
que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde:

• Convênio;
• Contrato de Repasse;
• Termo de Parceria.

O Projeto de Lei Complementar nº 176, de 26.05.2012 torna obrigatórias as transferências 
voluntárias. 

2.3. PRINCÍPIOS DAS TRANSFERÊNCIAS

A sistemática de transferências está embasada nos seguintes princípios:

•	 Legalidade;
•	 Impessoalidade;
•	 Moralidade;
•	 Publicidade;
•	 Eficiência, Eficácia e Efetividade;
•	 Descentralização (art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25.02.1967);
•	 Controle e fiscalização sobre a execução;
•	 Cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal: LC 101/2000;
•	 Economicidade;
•	 Razoabilidade;
•	 Alocação de recursos próprios somados aos recursos federais recebidos;
•	 Integração com planos, programas e projetos que contemplem as ações propostas;
•	 Interesse mútuo em relação ao objeto pactuado;
•	 Capacidade de gestão e execução;
•	 Coerência da proposta com as normas divulgadas pelo ministério concedente;
•	 Clareza e consistência da justificativa;
•	 Viabilidade de execução da proposta;
• Geração e manutenção de ocupações produtivas;
• Melhoria da renda do cidadão;
• Redução da pobreza no município;
• Desenvolvimento do homem como cidadão e trabalhador;
• Bem-estar social;
• Atendimento prioritário de regiões com nível de desenvolvimento econômico, social e 

tecnológico inferior às demais;
• Reais necessidades do setor urbano ou rural, identificadas pelas entidades representativas 

do setor;

• Observância das recomendações de Conselhos Municipais que funcionem no município;

• Apresentação de Projeto Básico (para obras de engenharia);

• Apresentação de Termo de Referência (bens e serviços).
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2.4. PORTARIA 507

A Portaria Interministerial MPOG-MINIFAZ-CGU nº 507, de 24.11.2011, regula os convênios, 
os contratos de repasse e os termos de cooperação, celebrados pelos órgãos e entidades 
da Administração Pública Federal com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins 
lucrativos, para a execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco que 
envolvam a transferência de recursos financeiros. Revogou a Por taria 127 e o inteiro teor está 
disponível na página:

https://www.convenios.gov.br/portal/legislacao.html

Dúvidas:
convenios-normas@planejamento.gov.br 

0800-978-2329

2.4.1. CONCEITOS BÁSICOS

Convênio

O convênio é o principal instrumento de transferência utilizada pela Administração Federal para 
descentralizar obrigações em cooperação com Estados, Municípios ou entidade privada sem fins 
lucrativos. É o instrumento que disciplina os compromissos que devem reger as relações de dois 
ou mais participantes que tenham interesse em atingir um objetivo comum, mediante a formação de 
uma parceria. Desse modo, o convênio formaliza um acordo de vontades com vistas à realização 
de programas de trabalho ou de eventos de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. 
No que couber, são aplicadas as normas que regem as licitações e contratos, de acordo com o art. 
116 da lei 8.666, de 21.06.1993. 

Está previsto no art. 241 da Constituição da República, bem como no art. 116 da Lei nº 8.666, de 
21.06.1993, regulamentado pelo Decreto nº 6.170, de 25.07.2007, e disciplinado pela Interministerial 
MPOG-MINIFAZ-CGU nº 507, de 24.11.2011.

http://www2.ibam.org.br/redemultiplicadores/docs/manual_convenios_final.pdf

Contrato de Repasse 

Instrumento de transferência voluntária de recursos da União com interveniência de instituição ou 
agente financeiro público federal atuando como INSTITUIÇÃO MANDATÁRIA, na forma do Decreto 
nº 1.819 de 16.02.1996 (CEF, BB, BNB etc).

http://www2.ibam.org.br/redemultiplicadores/docs/manual_convenios_final.pdf
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Proponente 

Órgão ou entidade pública ou privada sem fins lucrativos credenciada que manifeste, por meio de 
proposta de trabalho, interesse em firmar convênio/contrato de repasse.

Concedente/Contratante 

Órgão ou entidade da Administração Pública Federal, direta ou indireta, responsável pela transferência 
voluntária de recursos da União ou pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à 
execução de objeto de convênio ou contrato de repasse.

Convenente/Contratado  

Órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, bem como 
entidade privada sem fins lucrativos, com o qual a Administração Federal pactua a execução de programa, 
projeto, atividade, ação ou evento mediante a celebração de convênio ou contrato de repasse.

Dirigente

Aquele que possua vínculo e detenha qualquer nível de poder decisório, assim entendidos os 
conselheiros, presidentes, diretores, superintendentes, gerentes etc.

Interveniente

Órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, 
ou entidade privada sem fins lucrativos, que participa do convênio ou contrato de repasse para 
manifestar consentimento ou assumir obrigações em nome próprio, tais como: fiscalizar e fornecer 
informações técnicas. O convênio é responsabilidade do Convenente, que presta contas de tudo. 
Exemplo: Se uma secretaria de Estado é convenente/contratada de um convênio/repasse e o Estado 
é o interveniente, o Estado recebe o dinheiro e a Secretaria executa o objeto, alimenta o SICONV e 
presta contas.

Chamamento Público

Seleção de projetos e órgãos ou entidades que tornem mais eficaz a execução de determinado 
objeto (art. 5º da Portaria 507).

Padronização

Estabelecimento de critérios a serem seguidos nos convênios ou contratos de repasse com o 
mesmo objeto, definidos pelo concedente ou contratante, especialmente quanto às características 
do objeto e ao seu custo.

Objeto

Produto do convênio ou contrato de repasse ou termo de cooperação, observados o programa de 
trabalho e as suas finalidades.

Meta 

Parcela quantificável do objeto descrita no Plano de Trabalho.
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Etapa (fase)

Divisão existente na execução de uma meta.

Termo de Referência 

Documento elaborado por servidores da própria prefeitura/entidade apresentado quando o objeto 
do convênio ou contrato de repasse ou termo de cooperação envolver aquisição de bens ou 
prestação de serviços, que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela 
Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a 
definição dos métodos e o prazo de execução do objeto.

Projeto Básico 

Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar 
a obra de engenharia, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, 
e que possibilite a avaliação do custo da obra ou serviço de engenharia e a definição dos métodos 
e do prazo de execução. É necessária a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 
no CREA e ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT no CAU.

Projeto Executivo

Conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as 
normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), consoante definição do 
art. 6º-X da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993. 

Termo aditivo

Instrumento que tenha por objetivo a modificação do convênio ou contrato de repasse já celebrado, 
vedada a alteração do objeto aprovado.

Termo de Cooperação

Instrumento por meio do qual é ajustada a transferência de crédito de órgão ou entidade da 
Administração Pública Federal para outro órgão federal da mesma natureza ou autarquia, fundação 
pública ou empresa estatal dependente (Alterada pela Portaria nº 342, de 05/11/2008).

Termo de Parceria

Instrumento jurídico previsto na Lei 9.790, de 23 de março de 1999, para transferência de recursos 
para organizações sociais de interesse público.

Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, 
exceto quando for explicitamente disposto em contrário (art. 86 da 
Portaria 507).

2.4.2. VEDAÇÕES

O Decreto nº 7.568, de 16.09.2011, veda a celebração de convênios e contratos de repasse com 
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entidades privadas sem fins lucrativos que: 

• não comprovem ter desenvolvido, durante os últimos três anos, atividades referentes à 
matéria objeto do convênio ou contrato de repasse;

• tenham, em suas relações anteriores com a União, incorrido em pelo menos uma das 
seguintes condutas: 

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado do objeto de convênios, contratos de repasse ou termos de 
parceria;  

c) desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos;

d) ocorrência de dano ao erário; ou 

e) prática de outros atos ilícitos na execução de convênios, contratos de repasse ou termos de 
parceria.

Conforme o art. 10 da Portaria 507, é vedada a celebração de convênios e contratos de repasse:

I. com órgãos e entidades da administração pública direta e indireta dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios cujo valor seja inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou, no caso de execução de 
obras e serviços de engenharia, exceto elaboração de projetos de engenharia, nos quais o valor da 
transferência da União seja inferior a R$ 250.000,00 (Decreto nº 7.594, de 31.10.2011);

II. com entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como dirigente agente político de 
Poder ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da administração 
pública, de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;

III. entre órgãos e entidades da Administração Pública Federal, caso em que deverá ser firmado 
termo de cooperação;

IV. com órgão ou entidade, de direito público ou privado, que esteja em mora, inadimplente com 
outros convênios ou contratos de repasse celebrados com órgãos ou entidades da Administração 
Pública Federal, ou irregular em qualquer das exigências;

V. com pessoas físicas ou entidades privadas com fins lucrativos;

VI. visando à realização de serviços ou execução de obras a serem custeadas, ainda que apenas 
parcialmente, com recursos externos sem a prévia contratação da operação de crédito externo;

VII. com entidades públicas ou privadas cujo objeto social não se relacione às características do 
programa ou que não disponham de condições técnicas para executar o convênio ou contrato 
de repasse; e

§ 1° Para fins de alcance do limite estabelecido no inciso I do caput, é permitido:

I. consorciamento entre os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios; e
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II. celebração de convênios ou contratos de repasse com objeto que englobe vários programas 
e ações federais a serem executados de forma descentralizada, devendo o objeto conter a 
descrição pormenorizada e objetiva de todas as atividades a serem realizadas com os recursos 
federais.

§ 2° Os órgãos e as entidades concedentes ou contratantes procederão, segundo normas próprias e 
sob sua exclusiva responsabilidade, às inclusões no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados 
do Setor Público Federal – CADIN, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem na hipótese 
prevista no inciso IV do caput, observando-se as normas vigentes a respeito desse cadastro, em 
especial a Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

De acordo com o art. 52 da Portaria 507, o convênio ou contrato de repasse deverá ser executado 
em estrita observância às cláusulas avençadas e às normas pertinentes, sendo vedado:

I. realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

II. pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal de 
órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por serviços de consultoria ou 
assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias;

III. alterar o objeto do convênio ou contrato de repasse, exceto no caso de ampliação da execução 
do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da funcionalidade do 
objeto contratado;

IV. utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida 
no instrumento, ressalvado o custeio da implementação das medidas de preservação ambiental 
inerentes às obras constantes do Plano de Trabalho;

V. realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;

VI. efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se expressamente 
autorizada pela autoridade competente do concedente ou contratante e desde que o fato gerador 
da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;

VII. realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive 
referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere às multas, 
se decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo concedente ou contratante, e desde 
que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

VIII. transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, 
exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar; e

IX. realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação 
social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal 
e desde que previstas no Plano de Trabalho.

§ único. Os convênios ou contratos de repasse celebrados com entidades privadas sem fins 
lucrativos poderão acolher despesas administrativas até o limite de quinze por cento do valor do 
objeto, desde que expressamente autorizadas e demonstradas no respectivo instrumento e no Plano 
de Trabalho.
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2.4.3. CONTRAPARTIDA

Conforme o art. 24 da Portaria 507, a contrapartida, quando houver, será calculada sobre o valor 
total do objeto e poderá ser atendida por meio de recursos financeiros e de bens ou serviços, se 
economicamente mensuráveis.

§ 1º A contrapartida, quando financeira, deverá ser depositada na conta bancária específica do 
convênio ou contrato de repasse em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de 
desembolso.

§ 3º A contrapartida, a ser aportada pelo convenente ou contratado, será calculada observados os 
percentuais e as condições estabelecidas na lei federal anual de diretrizes orçamentárias (LDO).

§ 4º O proponente deverá comprovar que os recursos, bens ou serviços referentes à contrapartida 
proposta estão devidamente assegurados.

2.4.4. PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho, que será avaliado após a efetivação do cadastro do proponente, de acordo com 
o art. 25 da Portaria 507 conterá, no mínimo:

I. justificativa para a celebração do instrumento;

II. descrição completa do objeto a ser executado;

III. descrição das metas a serem atingidas;

IV. definição das etapas ou fases da execução;

V. cronograma de execução do objeto e cronograma de desembolso; e

VI. plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente/contratante e da 
contrapartida financeira do proponente, se for o caso.

O Plano de Trabalho será analisado quanto à sua viabilidade e adequação aos objetivos do programa 
e, no caso das entidades privadas sem fins lucrativos, será avaliada sua qualificação técnica e 
capacidade operacional para gestão do instrumento, de acordo com critérios estabelecidos pelo 
órgão ou entidade repassador de recursos (art. 26 da Portaria 507).

§ 1º Será comunicada ao proponente qualquer irregularidade ou imprecisão constatadas no Plano 
de Trabalho, que deverá ser sanada no prazo estabelecido pelo concedente ou contratante.

§ 2º A ausência da manifestação do proponente no prazo estipulado implicará a desistência no 
prosseguimento do processo.

§ 3º Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano de Trabalho, desde que 
submetidos e aprovados previamente pela autoridade competente.

Quando houver, no Plano de Trabalho, a previsão de transferência de recursos para a elaboração 
do projeto básico ou do termo de referência, é facultada a liberação do montante correspondente 
ao custo do serviço (art. 37-§7º da Portaria 507).
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2.4.5. CELEBRAÇÃO

O art. 38 da Portaria 507 estabelece condições a serem cumpridas para a celebração de convênios 
e contratos de repasse.

De acordo com o estabelecido no art. 41 da Portaria 507, será obrigatória a estipulação do destino 
a ser dado aos bens remanescentes do convênio ou contrato de repasse.

Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com 
recursos do convênio ou contrato de repasse necessários à consecução do objeto, mas que não se 
incorporam a este.

De acordo com o Decreto nº 99.658, de 30.10.1990, os bens remanescentes adquiridos com 
recursos transferidos poderão, a critério do Ministro de Estado supervisor ou autoridade 
equivalente ou do dirigente máximo da entidade da administração indireta, ser doados quando, 
após a consecução do objeto, forem necessários para assegurar a continuidade de programa 
governamental, observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente.

São cláusulas necessárias nos instrumentos (art. 43 da Portaria 507), dentre outras:

I. a obrigatoriedade do convenente ou contratado incluir regularmente no SICONV as informações 
e os documentos exigidos, mantendo-o atualizado;

II. a obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos;

III. no caso de órgão ou entidade pública, a informação de que os recursos para atender às despesas 
em exercícios futuros, no caso de investimento, estão consignados no plano plurianual ou em 
prévia lei que os autorize;

IV. a obrigação do convenente/contratado de manter e movimentar os recursos na conta bancária 
específica do convênio ou contrato de repasse em instituição financeira controlada pela União, 
quando não integrante da conta única do Governo Federal;

V. a definição, se for o caso, do direito de propriedade dos bens remanescentes na data da 
conclusão ou extinção do instrumento, que, em razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos, 
transformados ou construídos, respeitado o disposto na legislação pertinente;

VI. a forma pela qual a execução física do objeto será acompanhada pelo concedente ou 
contratante, inclusive com a indicação dos recursos humanos e tecnológicos que serão 
empregados na atividade ou, se for o caso, a indicação da participação de órgãos ou entidades 
(art. 67 da Portaria 507);

VII. a previsão de extinção obrigatória do instrumento em caso de o Projeto Básico não ter sido 
aprovado ou apresentado no prazo estabelecido, quando for o caso;

VIII. a obrigação de o convenente ou o contratado inserir, no Contrato Administrativo de Execução 
ou Fornecimento – CTEF, cláusulas que permitam o livre acesso dos servidores dos órgãos 
ou entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle, aos 
documentos e registros contábeis das empresas contratadas (art. 56 da Portaria 507);

Assinado o convênio ou contrato de repasse, a entidade ou órgão repassador dará ciência dele à 
Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal, conforme o caso. 
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As parcelas do convênio/repasse serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação 
aprovado, salvo nos casos a seguir, em que tais parcelas ficarão retidas até o saneamento das 
impropriedades detectadas:

• quando não tiver havido a comprovação de boa e regular aplicação da parcela anteriormente 
recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização 
local;

• quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados 
no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios 
da Administração Pública ou inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas 
conveniais básicas;

• quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador 
dos recursos ou integrantes do sistema de Controle Interno.

(Administração Financeira e Orçamentária/Sérgio Mendes – Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: MÉTODO, 2010.)

A eficácia de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres fica condicionada à 
publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, que será providenciada pelo concedente 
ou contratante, no prazo de até vinte dias a contar de sua assinatura (art. 46 da Portaria 507).

Aos atos de celebração, alteração, liberação de recursos, acompanhamento da execução e a 
prestação de contas dos convênios e contratos de repasse será dada publicidade em sítio eletrônico 
específico denominado Portal dos Convênios (art. 47 da Portaria 507).

O concedente ou contratante notificará, facultada a comunicação por meio eletrônico, no prazo de 
até dez dias, a celebração do instrumento à Assembleia Legislativa ou à Câmara Legislativa ou à 
Câmara Municipal do convenente ou contratado. No caso de liberação de recursos, o prazo a que 
se refere o caput será de dois dias úteis (art. 48 da Portaria 507). 

Os convenentes1 ou contratados deverão dar ciência da celebração ao conselho local ou instância 
de controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quando 
houver. As entidades privadas sem fins lucrativos deverão notificar o conselho municipal ou estadual 
responsável pela respectiva política pública onde será executada a ação (art. 49 da Portaria 507).

Os convenentes ou contratados deverão disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua 
sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato do convênio ou outro instrumento utilizado, 
contendo, pelo menos, objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e detalhamento da 
aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado.

§ único. Para efeito do disposto no caput, a disponibilização do extrato na internet poderá ser 
suprida com a inserção de link na página oficial do órgão ou entidade convenente ou contratada que 
possibilite acesso direto ao Portal dos Convênios (art. 53 da Portaria 507).

A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho e 
guardará consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento (art. 
54 da Portaria 507).

1 Lei nº 9.452, de 20.03.1997 (Art. 2°): A Prefeitura notificará os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades 
empresariais, com sede no Município, da respectiva liberação, no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento dos recursos.
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§ 1º Os recursos serão depositados e geridos na conta bancária específica do convênio ou do 
contrato de repasse exclusivamente em instituições financeiras controladas pela União e, enquanto 
não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados:

I. em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão de seu uso 
for igual ou superior a um mês; e

II. em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada 
em título da dívida pública, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

§ 2º Os rendimentos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente aplicados no objeto do 
convênio ou do contrato de repasse, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas 
exigidas para os recursos transferidos.

§ 3º As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não poderão ser 
computadas como contrapartida devida pelo convenente ou contratado.

§ 5º As contas referidas no § 1º serão isentas da cobrança de tarifas bancárias.

Para recebimento de cada parcela dos recursos, o convenente ou contratado deverá (art. 55 da 
Portaria 507):

I. comprovar o cumprimento da contrapartida pactuada que, se financeira, deverá ser depositada 
na conta bancária específica do instrumento em conformidade com os prazos estabelecidos no 
cronograma de desembolso, ou depositada na Conta Única do Tesouro Nacional, na hipótese do 
convênio ou contrato de repasse ser executado por meio do Sistema Integrado de Administração 
Financeira – SIAFI;

II. atender às exigências para contratação e pagamento previstas nos artigos 56 a 64 da Portaria 
507; e

III. estar em situação regular com a execução do Plano de Trabalho.

2.4.6. CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES

Os contratos celebrados à conta dos recursos de convênios ou contratos de repasse (Contrato 
Administrativo de Execução ou Fornecimento – CTEF) deverão conter cláusula que obrigue o 
contratado a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes 
ao objeto contratado, para os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes, contratantes 
e dos órgãos de controle interno e externo (art. 56 da Portaria 507).

Para a aquisição de bens e contratação de serviços com recursos de órgãos ou entidades da 
Administração Pública Federal, as entidades privadas sem fins lucrativos deverão realizar, no 
mínimo, cotação prévia de preços no mercado, observados os princípios da impessoalidade, 
moralidade e economicidade.

§ único. A entidade privada sem fins lucrativos deverá contratar empresas que tenham participado 
da cotação prévia de preços, ressalvados os casos em que não acudirem interessados à cotação, 
quando será exigida pesquisa ao mercado, prévia à contratação, que será registrada no SICONV e 
deverá conter, no mínimo, orçamentos de três fornecedores (art. 57 da Portaria 507).
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A cotação prévia de preços prevista no art. 11 do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, será 
realizada por intermédio do SICONV, conforme os seguintes procedimentos (art. 58 da Portaria 
507):

I. o convenente registrará a descrição completa e detalhada do objeto a ser contratado, que 
deverá está em conformidade com o Plano de Trabalho, especificando as quantidades no caso 
da aquisição de bens;

II. a convocação para cotação prévia de preços permanecerá disponível no SICONV pelo prazo 
mínimo de cinco dias e determinará:

a) prazo para o recebimento de propostas, que respeitará os limites mínimos de cinco dias, para 
a aquisição de bens, e quinze dias para a contratação de serviços;

b) critérios para a seleção da proposta que priorizem o menor preço, sendo admitida a definição 
de outros critérios relacionados a qualificações especialmente relevantes do objeto, tais como o 
valor técnico, o caráter estético e funcional, as características ambientais, o custo de utilização 
e a rentabilidade; e

c) prazo de validade das propostas, respeitado o limite máximo de sessenta dias.

III. o SICONV notificará automaticamente, quando do registro da convocação para cotação prévia 
de preços, as empresas cadastradas no SICAF que pertençam à linha de fornecimento do bem 
ou serviço a ser contratado;

IV. a entidade privada sem fins lucrativos, em decisão fundamentada, selecionará a proposta mais 
vantajosa, segundo os critérios definidos no chamamento para cotação prévia de preços; e

V. o resultado da seleção a que se refere o inciso anterior será registrado no SICONV.

§ 1º A cotação prévia de preços no SICONV será desnecessária:

I. quando o valor for inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), desde que não se refiram a parcelas 
de uma mesma obra, serviço ou compra ou ainda para obras, serviços e compras da mesma 
natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; e

II. quando, em razão da natureza do objeto, não houver pluralidade de opções, devendo comprovar 
os preços que aquele próprio fornecedor já praticou com outros demandantes.

§ 2º O registro, no SICONV, dos contratos celebrados pelo beneficiário na execução do objeto, 
é condição indispensável para sua eficácia e para a liberação das parcelas subsequentes do 
instrumento, conforme previsto no art. 3º.

§ 3º Nos casos em que o SICONV não permitir o acesso operacional para o procedimento de que 
trata o caput, deverá ser realizada cotação prévia de preços mediante a apresentação de, no mínimo, 
três propostas. 

Cada processo de compras e contratações de bens, obras e serviços das entidades sem fins 
lucrativos, deverá ser realizado ou registrado no SICONV contendo, no mínimo, os seguintes 
elementos (art. 59 da Portaria 507):

I. os documentos relativos à cotação prévia ou as razões que justificam a sua desnecessidade;
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II. elementos que definiram a escolha do fornecedor ou executante e justificativa do preço;

III. comprovação do recebimento da mercadoria, serviço ou obra; e

IV. documentos contábeis relativos ao pagamento.

A entidade privada sem fins lucrativos beneficiária de recursos públicos deverá executar diretamente 
a integralidade do objeto, permitindo-se a contratação de serviços de terceiros quando houver 
previsão no plano ou programa de trabalho ou em razão de fato superveniente e imprevisível, 
devidamente justificado, aprovado pelo órgão ou entidade concedente (art. 60 da Portaria 507).

Nas contratações de bens, obras e serviços, as entidades privadas sem fins lucrativos poderão 
utilizar-se do sistema de registro de preços dos entes federados (art. 61 da Portaria 507).

Os órgãos e entidades públicas que receberem recursos da União por meio dos instrumentos 
regulamentados estão obrigados a observar as disposições contidas na Lei Federal de Licitações e 
Contratos Administrativos e demais normas federais pertinentes ao assunto, quando da contratação 
de terceiros (art. 62 da Portaria 507).

§ 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o uso da modalidade pregão, 
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto nº 
5.450, de 31 de maio de 2005, sendo utilizada preferencialmente a sua forma eletrônica.

§ 2º A inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser devidamente justificada 
pela autoridade competente do convenente ou contratado.

§ 3º As atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem 
como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades, deverão ser registradas no SICONV.

Nos casos em que a execução do objeto, conforme prevista no Plano de Trabalho, envolver parceria, 
nos convênios celebrados com municípios deverá ser previsto compromisso do convenente de 
realizar processo seletivo para fins de escolha de entidade privada sem fins lucrativos (art. 63 
da Portaria 507).

2.4.7. EXECUÇÃO DE PROJETOS

Os recursos deverão ser mantidos na conta bancária específica do convênio ou contrato de repasse 
e somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou 
para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas (art. 64 da Portaria 507).

§ 1º Os recursos destinados à execução de contratos de repasse deverão ser mantidos bloqueados 
em conta específica, somente sendo liberados, na forma ajustada, após verificação da regular 
execução do objeto pelo mandatário, observando-se os seguintes procedimentos: 

I. em se tratando de recursos de outros custeios para Estados, Distrito Federal, Municípios e 
entidades privadas sem fins lucrativos e sob o regime de execução direta, a liberação dos 
recursos relativos à primeira parcela será antecipada na forma do cronograma de desembolso 
aprovado (Portaria nº 342, de 05/11/2008); e

II. a liberação da segunda parcela e seguintes, na hipótese do inciso anterior, fica condicionada 
à aprovação pelo concedente, contratante ou mandatário, de relatório de execução com 
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comprovação da aplicação dos recursos da última parcela liberada (Portaria nº 342, de 
05/11/2008).

§ 2° Os atos referentes à movimentação e ao uso dos recursos a que se refere o caput serão 
realizados ou registrados no SICONV, observando-se os seguintes preceitos:

I. movimentação mediante conta bancária específica para cada convênio ou contrato de repasse;

II. pagamentos realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e 
prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento nos seguintes casos, em que 
o crédito poderá realizado em conta bancária de titularidade do próprio convenente, devendo ser 
registrado no SICONV o beneficiário final da despesa:

a) por ato da autoridade máxima do concedente ou contratante;

b) na execução do objeto pelo convenente por regime direto; e

c) no ressarcimento ao convenente por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes 
de atrasos na liberação de recursos pelo concedente e em valores além da contrapartida 
pactuada.

III. transferência das informações relativas à movimentação da conta bancária, a que se refere o 
inciso I deste parágrafo, ao SIAFI e ao SICONV, em meio magnético, a ser providenciada pelas 
instituições financeiras (art. 54-§1º da Portaria 507).

§ 3º Antes da realização de cada pagamento, o convenente ou contratado incluirá no SICONV, 
no mínimo, as seguintes informações:

I. a destinação do recurso;

II. o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

III. o Contrato Administrativo de Execução ou Fornecimento – CTEF a que se refere o pagamento 
realizado;

IV. a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; e

V. a comprovação do recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante inclusão no Sistema 
das notas fiscais ou documentos contábeis.

§ 4º Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificação pelo banco, poderá ser 
realizado uma única vez no decorrer da vigência do instrumento o pagamento a pessoa física que 
não possua conta bancária, observado o limite de R$ 800,00 (oitocentos reais) por fornecedor ou 
prestador de serviço.

A execução será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos praticados 
e a plena execução do objeto, respondendo o convenente ou contratado pelos danos causados 
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do convênio, contrato, acordo, ajuste ou 
instrumento congênere (art. 65 da Portaria 507).

§ 1º Os agentes que fizerem parte do ciclo de transferência de recursos são responsáveis, para 
todos os efeitos, pelos atos que praticarem no acompanhamento da execução do convênio, contrato, 
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acordo, ajuste ou instrumento congênere.

§ 3º Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo, à atuação 
dos servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes ou contratantes e dos órgãos de 
controle interno e externo do Poder Executivo Federal, no desempenho de suas funções institucionais 
relativas ao acompanhamento e fiscalização dos recursos federais transferidos, ficará sujeito à 
responsabilização administrativa, civil e penal.

O concedente ou contratante deverá prover as condições necessárias à realização das atividades de 
acompanhamento do objeto pactuado, conforme o Plano de Trabalho e a metodologia estabelecida 
no instrumento, programando visitas ao local da execução com tal finalidade que, caso não ocorram, 
deverão ser devidamente justificadas (art. 66 da Portaria 507).

A execução do convênio ou contrato de repasse será acompanhada por um representante do 
concedente ou contratante, especialmente designado e registrado no SICONV, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas 
necessárias à regularização das falhas observadas (art. 67 da Portaria 507).

No acompanhamento e fiscalização do objeto serão verificados:

I. a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável (art. 
68 da Portaria 507);

II. a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho, e os 
desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

III. a regularidade das informações registradas pelo convenente ou contratado no SICONV; e

IV. o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas.

É obrigatória a utilização dos indicadores de eficiência e eficácia para aferição da qualificação 
técnica e capacidade operacional das entidades privadas sem fins lucrativos, a que se referem 
os artigos 8º e 9º. Os indicadores a que se refere o caput deverão ser utilizados como critério de 
seleção das entidades privadas sem fins lucrativos (art. 90 da Portaria 507).

O convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere poderá ser alterado mediante proposta, 
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada ao concedente ou contratante em, no 
mínimo, trinta dias antes do término de sua vigência ou no prazo nele estipulado (art. 50 da 
Portaria 507).

2.4.8. PRESTAÇÃO DE CONTAS

O órgão ou entidade que receber recursos estará sujeito a prestar contas da sua boa e regular 
aplicação, observando-se o seguinte (art. 72 da Portaria 507):

I. o prazo de até 60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência ou conclusão da execução 
do objeto, o que ocorrer primeiro; e

II. o prazo mencionado na alínea anterior constará no convênio ou contrato de repasse.

§ 3º Se, ao término do prazo estabelecido, o convenente ou contratado não apresentar a prestação 
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de contas nem devolver os recursos nos termos do § 1º, o concedente/contratante registrará a 
inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão 
de contabilidade analítica a que estiver vinculado, para fins de instauração de Tomada de Contas 
Especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob 
pena de responsabilização solidária.

§ 4º Cabe ao prefeito e ao governador sucessor prestar contas dos recursos provenientes de 
convênios e contratos de repasse firmados pelos seus antecessores.

§ 5º Na impossibilidade de atender ao disposto no parágrafo anterior, deverá apresentar ao 
concedente ou contratante justificativas que demonstrem o impedimento de prestar contas e as 
medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público.

§ 6º Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o 
novo administrador solicitará a instauração de tomada de contas especial.

§ 7º Os documentos que contenham as justificativas e medidas adotadas serão inseridos no SICONV.

§ 8º No caso do convenente ou contratado ser órgão ou entidade pública, de qualquer esfera de 
governo, a autoridade competente, ao ser comunicada das medidas adotadas, suspenderá de 
imediato o registro da inadimplência, desde que o administrador seja outro que não o faltoso, e seja 
atendido o disposto nos §§ 5º, 6º e 7º deste art..

Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações 
financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos à entidade ou órgão 
repassador dos recursos, no prazo estabelecido para a apresentação da prestação de contas (art. 
73 da Portaria 507).

§ único. A devolução prevista no caput será realizada observando-se a proporcionalidade dos 
recursos transferidos e os da contrapartida previstos na celebração independentemente da época 
em que foram aportados pelas partes.

A prestação de contas será composta, além dos documentos e informações apresentados pelo 
convenente ou contratado no SICONV, do seguinte (art. 74 da Portaria 507):

I. relatório de Cumprimento do Objeto;

II. notas e comprovantes fiscais, quanto aos seguintes aspectos: data do documento, 
compatibilidade entre o emissor e os pagamentos registrados no SICONV, valor, aposição de 
dados do convenente, programa e número do convênio/repasse;

III. relatório de prestação de contas aprovado e registrado no SICONV pelo convenente;

IV. declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento;

V. relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

VI. a relação de treinados ou capacitados, quando for o caso;

VII. a relação dos serviços prestados, quando for o caso;

VIII. comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; e

IX. termo de compromisso por meio do qual o convenente ou contratado será obrigado a manter os 
documentos relacionados ao convênio ou contrato de repasse, nos termos do § 3º do art. 3º.
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§ 1º. O concedente ou contratante deverá registrar no SICONV o recebimento da prestação de contas.

O ato de aprovação da prestação de contas deverá ser registrado no SICONV, cabendo ao 
concedente ou contratante prestar declaração expressa de que os recursos transferidos tiveram boa 
e regular aplicação (art. 76 da Portaria 507).

Caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas todas as providências cabíveis 
para regularização da pendência ou reparação do dano, a autoridade competente, sob pena de 
responsabilização solidária, registrará o fato no SICONV e adotará as providências necessárias à 
instauração da Tomada de Contas Especial, com posterior encaminhamento do processo à unidade 
setorial de contabilidade a que estiver jurisdicionado para os devidos registros de sua competência 
(art. 76 da Portaria 507).

Constituem motivos para rescisão do convênio ou do contrato de repasse (art. 81 da Portaria 507):

I. o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;

II. constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer 
documento apresentado; e

III. a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial.

§ único. A rescisão do convênio ou do contrato de repasse, quando resulte dano ao erário, enseja a 
instauração de tomada de contas especial.

A Tomada de Contas Especial é um processo devidamente formalizado, dotado de rito próprio, que 
objetiva apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano causado ao Erário, visando 
ao seu imediato ressarcimento (art. 82 da Portaria 507).

§ 2º A Tomada de Contas Especial será instaurada, ainda, por determinação dos órgãos de Controle 
Interno ou do Tribunal de Contas da União, no caso de omissão da autoridade competente em adotar 
essa medida.

§ 3º A instauração de Tomada de Contas Especial ensejará:

I. a inscrição de inadimplência do respectivo instrumento no SICONV, o que será fator restritivo 
a novas transferências de recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social da União mediante convênios, contratos de repasse e termos de cooperação, nos termos 
do inciso IV do art. 6º; e

II. o registro daqueles identificados como causadores do dano ao erário na conta “DIVERSOS 
RESPONSÁVEIS” do SIAFI.

2.4.9. SICONV

Os atos que, por sua natureza, não possam ser realizados no SICONV, serão nele registrados (art. 
3º-§1º da Portaria 507).

O convenente ou contratado deverá manter os documentos relacionados ao convênio e contrato de 
repasse pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data em que foi aprovada a prestação de contas (art. 
3º-§3º da Portaria 507).

As informações prestadas no credenciamento e no cadastramento devem ser atualizadas pelo 
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convenente ou contratado até que sejam exauridas todas as obrigações referentes ao convênio ou 
contrato de repasse (art. 17 da Portaria 507).

O SICONV disponibilizará acesso privilegiado às suas funcionalidades ao Tribunal de Contas da União, 
Ministério Público Federal, ao Congresso Nacional e à Controladoria-Geral da União (art. 87 da Portaria 507).

2.5. NÃO APLICAÇÃO DA PORTARIA 507

As situações a seguir não são abrangidas pelos procedimentos estabelecidos na Portaria Interministerial MP 
MF CGU nº 507, de 24.11.2011, conforme art. 2º:

I. Convênios e contratos de repasse: 

a) Celebrados antes de 25.07.2008;

b) Cuja execução não envolva a transferência de recursos;

c) Destinados à execução descentralizada de programas federais de atendimento direto ao 
público, nas áreas de assistência social, médica e educacional, ressalvados os convênios em 
que for prevista a antecipação de recursos;

d) Que tenham por objeto a delegação de competência ou a autorização a órgãos ou entidades 
de outras esferas de governo para a execução de atribuições determinadas em lei, regulamento 
ou regimento interno, com geração de receita compartilhada; 

e) Homologados pelo Congresso Nacional ou autorizados pelo Senado Federal naquilo em que 
as disposições dos tratados, acordos e convenções internacionais, específicas, conflitarem 
com esta Portaria, quando os recursos envolvidos forem integralmente oriundos de fonte 
externa de financiamento. 

II. Transferências celebradas no âmbito do: 

a) Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas (Lei nº 9.807, de 
13.07.1999, e Decreto nº 3.518, de 20.06.2000);

b) Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE;

c) Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE;

d) Programa Nacional de Apoio do Transporte Escolar PNATE;

e) Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos;

f) Programa Brasil Alfabetizado;

g) Programa Nacional de Inclusão de Jovens;

h) Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM (Decreto 
nº 6.231, de 11.10.2007);

i)  Política Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos – PNPDDH (Decreto nº 
6.044 de 12.02.2007);
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III. Contratos de gestão celebrados com Organizações Sociais;

IV. Transferências que se referem a: 

a) Incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas 
à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País 
(Lei nº 10.973, de 02.12.2004);

b) Consórcio para execução de ações e serviços de saúde (art. 3º da Lei nº 8.142, de 
28.12.1990);

c) Recursos de responsabilidade da União destinados à assistência social automaticamente 
repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (arts. 29 e 30 da Lei nº 8.742, de 
07.12.1993, e Decreto nº 7.788, de 15.08.2012);

V. Transferências para execução de ações no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC (Lei nº 11.578, de 26.11.2007);

VI. Outros casos em que lei específica discipline de forma diversa a transferência de recursos.
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03 PREPARAÇÃO DE DEMANDAS

•  É prudente dispor sempre de uma carteira de projetos abrangente, coerente com as 
demandas e problemas.

• É recomendável o município manter uma Equipe Multidisciplinar ou Central ou 
Coordenação de Projetos, para orientar as demais secretarias municipais, planejar de 
forma conjunta, melhor definir prioridades, realizar acompanhamento dos convênios/
repasses, execução de projetos, prestação de contas etc.

• O projeto a ser elaborado e os benefícios a serem gerados à população dependem 
de um bom processo de planejamento, pesquisas, consultas, parcerias, esforço e 
comprometimento de equipe multidisciplinar.

A seguir, alguns procedimentos anteriores ao início da elaboração de um projeto, indispensáveis ao 
atendimento e êxito da demanda.

3.1. IDENTIFICAÇÃO DAS REAIS NECESSIDADES

Para mapear as reais necessidades, o primeiro passo é identificar a situação-problema. 

Em seguida, devem ser ouvidas associações de moradores, igrejas, sindicatos de trabalhadores, 
entidades empresariais, estudantes etc e avaliar as alternativas para resolver o problema (o que fazer?).

De acordo com o art. 6º-X da Portaria 507, ao proponente compete estimular a participação dos 
beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do convênio, bem como na manutenção 
do patrimônio gerado por estes investimentos.

São verificações indispensáveis antes de se iniciar a elaboração de projeto:

• O que se pretende resolver, como e quando?

• Qual o público-alvo (beneficiários do projeto)?

• Quais os resultados esperados?

A definição das demandas prioritárias deve contemplar a ação mais eficaz para solucionar o 
problema, considerando a realidade socioeconômica local, os entendimentos com potenciais 
parceiros, a capacidade técnica de execução do empreendimento, as áreas mais carentes, o impacto 
na comunidade etc.

Para não se desperdiçar esforços e recursos, devem ser aproveitados, atualizados e completados 
estudos preexistentes, tais como:

• Plano Diretor Participativo; 



29

Manual de Elaboração de Projetos para Captação de Recursos e Gestão de Convênios, Repasses e SICONV

CODEPLAN – Companhia de Planejamento do Distrito Federal

• Diagnósticos;

• Projetos Básicos;

• Termos de Referência;

• Projetos Executivos.

3.2. RECOMENDAÇÕES DE CONSELHOS MUNICIPAIS

Antes de se elaborar cada projeto, é necessário verificar as exigências e pré-condições estabelecidas 
pelos diversos Conselhos em funcionamento no município, tais como:

• Alimentação Escolar (Medida Provisória nº 2.178-36, de 24.08.2001);

• Fundo da Educação Básica – FUNDEB (Lei nº 11.494, de 11.06.2007);

• Saúde (Lei nº 8.142, de 28.12.1990);

• Assistência Social (Lei nº 8.742, de 07.12.1993, e Decreto nº 7.788, de 15.08.2012);

• Criança e Adolescente (Lei nº 8.069, de 13.07.1990);

• Meio Ambiente (art. 225 da Constituição Federal);

http://www.mma.gov.br/port/conama/conselhos/conselhos.cfm

• Políticas Urbanas (Lei nº 10.257, de 10.07.2001);

• Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS (Lei nº 11.124, de 16.06.2005);

• Conselho Municipal de Saneamento Básico – CMSB (Lei Federal 11.445, de 05.01.2007);

• Conselho Municipal de Política Cultural (Lei 12.343, de 02.12.2010);

• Orçamento Participativo.

O cidadão tem o direito de ter acesso aos processos de compras e ao conteúdo dos contatos 
celebrados, podendo acompanhar, por exemplo, a sessão pública de julgamento de uma licitação. 
No exercício do controle social, o cidadão deve estar atento ao cumprimento dos objetivos das 
políticas públicas e denunciar possíveis irregularidades.

3.3. REGULARIDADE NO CAUC

O Cadastro Único de Convenentes (CAUC) foi regulamentado pela Instrução Normativa STN nº 1, 
de 17 de outubro de 2005, e possui 13 (treze) itens a serem observados quando da celebração de 
convênios e liberação de recursos:

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi/cauc/download/cauc.pdf

1. Arrecadação de tributos (código 100);

2. Certidão Negativa de Débitos – CND INSS (código 201);
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3. Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP (código 202);

4. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF (código 203);

5. Regularidade na Prestação de Contas de Convênio (código 204);

6. Tributos e Contribuições Federais – Dívida da União (código 205);

7. Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal  - CADIN (código 207);

8. Pagamento de empréstimos e financiamentos ao ente transferidor (código 208);

9. Aplicação Constitucional na Educação (código 301);

10. Aplicação Constitucional na Saúde (código 302);

11. Relatório de Gestão Fiscal (código 400);

12. Encaminhamento das Contas Anuais (código 501);

13. Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO (código 601).

Para regularizar as ocorrências tempestivamente e evitar surpresas desagradáveis, recomenda-se 
consulta diária à página:

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/regularidadeSiafi/index_regularidade.asp 

Mantenha no processo o extrato do CAUC (impresso, datado e assinado pelo gestor), conforme a 
Instrução Normativa STN nº 1, de 17.10.2005:

Art. 2º A celebração de convênio, bem como a entrega dos valores envolvidos, fica condicionada 
à verificação da situação de adimplência do ente federativo beneficiário da transferência voluntária, 
em prazo antecedente não superior a 15 (quinze dias)  à assinatura ou liberação de cada parcela dos 
recursos (Instrução Normativa STN nº 3, de 13.12.2005).

Art. 5º Quando da instrução do processo de celebração do convênio, bem como da liberação de 
cada parcela de recursos envolvidos, o concedente/contratante deverá extrair folha-espelho do 
CAUC, impressa, devendo o gestor público responsável pela extração assiná-la e datá-la, tendo a 
referida folha-espelho validade de até quinze dias úteis para os fins a que se destina: celebração 
do Termo de Convênio ou liberação de recursos (Instrução Normativa STN nº 3, de 13.12.2005).

É necessária rigorosa vigilância quanto à situação do município no CAUC.

3.4. PROPRIEDADE DO IMÓVEL

É necessário comprovar o exercício pleno dos poderes inerente à propriedade do imóvel quando o 
convênio/repasse tiver por objeto a execução de obras ou benfeitorias (art. 39-IV da Portaria 507).

3.5. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A necessidade de Licenciamento Ambiental deve ser preliminarmente identificada, caso a caso e 
conforme as situações específicas, de acordo com as normas contidas na Resolução CONAMA nº 
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237, de 19.12.1997, cujo teor está disponível na página:

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html

Devem ser observadas, também, as orientações do Tribunal de Contas da União – TCU, na publicação 
“Cartilha de Licenciamento Ambiental” disponível na página:

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/publicacoes/cartilhas_tcu

As providências para o licenciamento ambiental devem ser adotadas tempestivamente a fim de não 
atrasar o projeto.

3.6. CONDIÇÕES TÉCNICAS

Antes e durante a elaboração de cada projeto, deve ser corretamente avaliada a existência das 
condições técnicas necessárias, efetivas e adequadas para executar o projeto.

Não deve ser celebrado convênio/repasse com entidade cujos objetivos sociais não apresentem 
relação com o objeto do projeto ou que não possua condições técnicas para executá-lo, conforme 
o art. 1º-§3º da Portaria 507 (item 9.7.3, TC-16.691/2008-4, Acórdão nº 1.190/2010-Plenário. 
DOU de 04.06.2010, S. 1, p. 98). 

Nos casos em que a execução do objeto, conforme prevista no plano de trabalho, envolver parceria, 
nos convênios celebrados com municípios, deverá ser previsto compromisso do convenente de 
realizar processo seletivo para fins de escolha de entidade privada sem fins lucrativos (art. 63 
da Portaria 507).

 

3.7. REQUISITOS QUANTO À PROPONENTE

Prefeitura:

Para receber transferências voluntárias, municípios devem cumprir as seguintes condições (arts. 
38 a 41 da Portaria 507):

I. Demonstração do exercício da Plena Competência Tributária;

II. Regularidade Previdenciária;

III. Regularidade quanto a Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União;

IV. Regularidade quanto a Contribuições Previdenciárias;

V. Regularidade perante o CADIN;
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VI. Regularidade quanto a contribuições para o FGTS;

VII. Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos anteriormente;

VIII. Regularidade em relação à Adimplência Financeira em Empréstimos e Financiamentos;

IX. Aplicação mínima de recursos na área da Educação (art. 212 da Constituição);

X. Aplicação mínima de recursos na área da Saúde (art. 198 da Constituição);

XI. Publicação, quadrimestral, do Relatório de Gestão Fiscal – RGF (arts. 54, 55 e 63 da Lei 
Complementar 101);

XII. Inexistência de vedação ao recebimento de transferência voluntária por descumprimento dos 
limites das dívidas consolidadas e mobiliária e de operações de crédito (anexos II e IV do RGF);

XIII. Encaminhamento das Contas Anuais (art. 51 da Lei Complementar 101);

XIV. Publicação, bimestral, do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO (art. 52 e 53 
da Lei Complementar 101) na imprensa oficial do município ou na sede da prefeitura;

XV. Comprovação de que as Despesas de Caráter Continuado Derivadas do conjunto das Parcerias 
Público-Privadas (PPP) já contratadas no ano anterior limitam-se a 3% (três por cento) da 
receita corrente líquida;

XVI. Comprovação da regularidade quanto ao Pagamento de Precatórios Judiciais;

XVII. Comprovação da divulgação da execução orçamentária e financeira por meio eletrônico de 
 cesso ao público e de informações pormenorizadas relativas à receita e à despesa (art. 73-C da 

Lei Complementar 101);

XVIII. Inexistência de situação de vedação ao recebimento de transferências voluntárias (arts. 23 e
 33 da Lei Complementar 101);

XIX. Não exceder, com despesas de pessoal, 60% da receita corrente líquida, conforme a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (art. 19 da Lei Complementar 101);

XX. Não destinar os recursos recebidos por meio de transferências voluntárias ao pagamento de 
pessoal, sob pena de nulidade do ato e responsabilização do agente;

XXI. Comprovar, conforme Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101), que instituiu, regulamentou e 
arrecadou todos os tributos nos termos definidos na legislação vigente (Constituição Federal, 
Código Tributário Nacional, etc.);

XXII. Comprovar que está cumprindo os limites constitucionais de aplicação da receita resultante de 
impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino (mínimo de 25%: arts. 198 e 212 da Constituição Federal) e nos serviços públicos de 
saúde (mínimo de 15%: art. 77 dos ADCT da Constituição Federal);

XXIII. Comprovar a existência de previsão orçamentária de contrapartida, estabelecida de modo
 compatível com a capacidade financeira da respectiva unidade beneficiada, nos limites legais.
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Entidade privada sem fins lucrativos:

Para receber transferências voluntárias, entidades privadas sem fins lucrativos devem cumprir as 
seguintes condições (arts. 38 a 41 da Portaria 507):

I. Comprovante do exercício, nos últimos 3 (três) anos, de atividades referentes à matéria objeto 
do convênio ou termo de parceria que pretenda celebrar com órgão ou entidade;

II. Comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel quando tiver 
por objeto a execução de obras ou benfeitorias;

III. Cadastro do SICONV;

IV. Plano de Trabalho aprovado;

V. Licença Ambiental;

VI. Comprovação do recolhimento de tributos, contribuições, inclusive as devidas à Seguridade 
Social, multas e demais encargos fiscais devidos à Fazenda Pública Federal;

VII. Inexistência de pendências pecuniárias registradas no CADIN, de acordo com o art. 6° da Lei nº 
10.522, de 19.07.2002;

VIII. Comprovação de regularidade quanto ao depósito das parcelas do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS;

IX. Aprovação de Prestações de Contas de recursos anteriormente recebidos da União, conforme 
dispõe o art. 84 do Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, e art. 70-§único, da 
Constituição Federal.

CHAMAMENTO PÚBLICO

Art. 8º da Portaria 507:

A formação de parceria para execução descentralizada de atividades, por meio de convênio ou termo 
de parceria, com entidades privadas sem fins lucrativos deverá ser precedida de chamamento 
público ou concurso de projetos a ser realizado pelo órgão ou entidade concedente, visando à 
seleção de projetos ou entidades que tornem eficaz o objeto do ajuste. 

O edital do chamamento público ou concurso de projetos conterá, no mínimo, as seguintes 
informações: 

I. especificação do objeto da parceria; 

II. datas, prazos, condições, local e forma de apresentação das propostas; 

III. datas e critérios objetivos de seleção e julgamento das propostas; 

IV. exigência de declaração da entidade proponente de que apresentará, para celebração do 
instrumento, comprovante do exercício, nos últimos 3 (três) anos de atividades referentes à 
matéria objeto do convênio ou termo de parceria que pretenda celebrar; 
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V. valor previsto para a realização do objeto da parceria; e 

VI. previsão de contrapartida, quando cabível. 

A análise das propostas submetidas ao chamamento público ou concurso de projetos deverá avaliar: 

I. a capacidade técnica e operacional do proponente para a execução do objeto da parceria; e 

II. a adequação da proposta apresentada ao objeto da parceria, inclusive quanto aos custos, 
cronograma e resultados previstos. 

O resultado do chamamento público ou concurso de projetos deverá ser devidamente fundamentado 
pelo órgão ou entidade concedente. 

Deverá ser dada publicidade ao chamamento público ou concurso de projetos, inclusive ao seu 
resultado, especialmente por intermédio da divulgação na primeira página do sítio oficial do órgão 
ou entidade concedente, bem como no Portal dos Convênios. 

As informações deverão permanecer acessíveis no Portal dos Convênios por um período não inferior 
a 5 (cinco) anos, contados da data da divulgação do resultado do chamamento público ou concurso 
de projetos.

A celebração do convênio ou termo de parceria com entidades privadas sem fins lucrativos será 
condicionada à apresentação do comprovante do exercício, nos últimos três anos, de atividades 
referentes à matéria objeto da parceria. 

A comprovação poderá ser efetuada mediante a apresentação de instrumentos similares firmados 
com órgãos e entidades da Administração Pública, relatórios de atividades desenvolvidas, 
declarações de conselhos de políticas públicas, secretarias municipais ou estaduais responsáveis 
pelo acompanhamento da área objeto da parceria, dentre outras. 

A comprovação deverá ser relativa aos três anos anteriores à data prevista para a celebração do 
convênio, termo de parceria ou contrato de repasse, devendo ser essa data previamente divulgada 
por meio do edital de chamamento público ou de concurso de projetos. 

REGRAS PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS

MINISTÉRIO DA CULTURA

Lei nº 8.685, de 20.07.1993 (Lei do Audiovisual)

Lei nº 8.313, de 23.12.1991 (Lei Rouanet)

http://www.cultura.gov.br/site/categoria/apoio-a-projetos/ 

http://www.cultura.gov.br/site/2011/02/28/portarias-2/
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MINISTÉRIO DAS CIDADES

Portaria nº 291, de 28.06.2012

Portaria nº 271, de 19.06.2012

Portaria nº 105, de 02.03.2012

Portaria nº 610, de 26.12.2011

Portaria nº 65, de 21.02.2011

http://www.cidades.gov.br/images/stories/Legislacao/Portarias_2010/Anexo_a_Portaria_no_231_
Manual_Risco_2010-2011.pdf

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Manual-UAP.pdf

 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA

http://www.mda.gov.br/portal/sdt/arquivos/view/Criterios_Selecao_Propostas.pdf 

http://www.mda.gov.br/portal/arquivos/view/contratos-de-repasse/Diretrizes-Operacionais-Modulo-
Investimento.pdf 

http://www.mda.gov.br/portal/arquivos/view/contratos-de-repasse/Diretrizes-Operacionais-Modulo-
Custeio.pdf 

MINISTÉRIO DO ESPORTE

http://www.esporte.gov.br/arquivos/ministerio/normas/criteriosFormalizacaoConvenios.pdf

MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA

Portaria nº 117, de 18.05.2012

http://www.mpa.gov.br/legislacaompa/portarias/mpa/2011
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MINISTÉRIO DO TURISMO                      

Portaria nº 112, de 09.03.2012

http://www.turismo.gov.br/turismo/legislacao/convenios_contratos/P112.html

 3.8. VEDAÇÕES

O Decreto nº 7.594, de 31.10.2011, veda a celebração com órgãos e entidades da administração 
pública cujo valor seja inferior a R$ 100.000,00 ou, no caso de execução de obras e serviços 
de engenharia, exceto elaboração de projetos de engenharia, nos quais o valor da transferência da 
União seja inferior a R$ 250.000,00.

O Decreto nº 7.592, de 28.10.2011, veda a celebração com entidades privadas sem fins lucrativos 
que tenham, em suas relações anteriores com a União, incorrido em pelo menos uma das seguintes 
condutas:

I. omissão no dever de prestar contas;

II. descumprimento injustificado do objeto de convênios, contratos de repasse ou termos de 
parceria;

III. desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos;

IV. ocorrência de dano ao erário; ou

V. prática de outros atos ilícitos na execução de convênios, contratos de repasse ou termos de 
parceria. 

O Decreto nº 7.568, de 16.09.2011, veda a celebração com entidades privadas sem fins lucrativos 
que não comprovem ter desenvolvido, durante os últimos três anos, atividades referentes à matéria 
objeto do convênio ou contrato de repasse. 

Conforme o art. 10 da Portaria 507, é vedado firmar convênio/repasse com:

• órgãos e entidades da administração pública cujo valor seja inferior a R$ 100.000,00 ou, 
no caso de execução de obras e serviços de engenharia, exceto elaboração de projetos de 
engenharia, nos quais o valor da transferência da União seja inferior a R$ 250.000,00 (Decreto 
nº 7.594, de 31.10.2011). O Decreto 6.170 e a Portaria 507 estabelecem valor mínimo e não 
máximo. Pode ser que algum órgão, por normativo interno ou limitação orçamentária, estabeleça 
valor máximo específico;

• entidades privadas sem fins lucrativos que não comprovem ter desenvolvido, nos últimos três 
anos, atividades referentes à matéria objeto do convênio;  

• entidades privadas sem fins lucrativos que tenham, em suas relações anteriores com a União, 
incorrido em pelo menos uma das seguintes condutas: 
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a) omissão no dever de prestar contas; 

b) descumprimento injustificado do objeto de convênios, contratos de repasse ou termos de 
parceria; 

c) desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos; 

d) ocorrência de dano ao Erário; ou 

e) prática de outros atos ilícitos na execução de convênios, contratos de repasse ou termos de 
parceria.

• entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como dirigente agente político de Poder ou 
do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de 
qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. A legislação veda a celebração de 
convênios com Associações de Municípios, mas essa vedação não se aplica às associações de 
entes federativos no caso da aplicação de recursos para capacitação e treinamento de pessoal 
dos associados; 

• pessoas físicas ou entidades privadas com fins lucrativos;

• entidades cujo objeto social não se relacione às características do programa ou que não 
disponham de condições técnicas para executar o convênio ou contrato de repasse; 

• despesas a título de taxa de administração ou gerência;

• pagamento a servidor ou empregado integrante do quadro da administração pública, por 
serviços de consultoria ou assistência técnica;

• aditamento com alteração do objeto do convênio;

• despesas em data anterior ou posterior à vigência ou de efeitos retroativos;

• transferência de recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades 
congêneres, exceto creches e escolas para o atendimento pré-escolar;

• aquisição de bens móveis usados, tais como máquinas, veículos, implementos agrícolas e 
equipamentos;

• manutenção da sede da entidade proponente (luz, água, despesas de comunicação, material de 
expediente etc). As despesas administrativas de entidades sem fins lucrativos estão limitadas 
a 15%;

• gastos de elaboração de projeto (art. 37-§7º da Portaria 507: quando houver, no Plano de 
Trabalho, a previsão de transferência de recursos para a elaboração do projeto básico relativo a 
obra de engenharia, é facultada a liberação do montante correspondente ao custo do serviço);

• indenizações;

• taxas bancárias;

• multas, juros e correção monetária de pagamentos fora do prazo;
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• locação de obras (processo de transferência da planta baixa do projeto para o terreno);

• despesas com publicidade, salvo de caráter educativo, informativo ou orientação social;

• despesas eventuais que não constem do Plano de Trabalho, mesmo em caráter emergencial;

• itens julgados não pertinentes ao projeto ou julgados desnecessários e ou supervalorizados.

3.9. OUTRAS EXIGÊNCIAS 

É condição para a realização de transferências voluntárias a Estados e Municípios o atendimento 
ao disposto nos artigos 48, 48-A, 73-A e 73-C da Lei Complementar nº 131, de 27.05.2009, que 
determina a ampla divulgação de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária 
e financeira dos entes públicos, sem prejuízo das exigências contidas na Lei de Responsabilidade 
fiscal e na LDO. Os órgãos concedentes/contratantes deverão assegurar-se do cumprimento da 
exigência contida na referida lei antes de firmar convênios ou contratos de repasse.

Estados e Municípios são obrigados a efetivar ampla divulgação de informações pormenorizadas 
sobre a execução orçamentária e financeira, conforme os artigos 48, 48-A, 73-A e 73-C da Lei 
Complementar nº 131, de 27.05.2009.

A elaboração dos planos de resíduos sólidos é condição para que os municípios tenham acesso 
a recursos da União destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao 
manejo de resíduos sólidos (art. 78 do Decreto nº 7.404, de 23.12.2010, e artigos 18 e 55 da Lei 
nº 12.305, de 02.08.2010).

É vedada a celebração de convênios com Associações de Municípios, exceto no caso da aplicação 
de recursos para capacitação e treinamento de pessoal dos associados.

Não é possível a celebração de subconvênios, isto é, o convenente/contratado não pode delegar a 
outra entidade a execução de parte do convênio, tendo que executá-lo integralmente.

De acordo a LDO, a transferência de recursos a entidade privada sem fins lucrativos, dependerá da 
justificação pelo órgão concedente de vários aspectos, tais como:

• entidade complementa de forma adequada os serviços prestados diretamente pelo setor público;

• aplicação de recursos de capital exclusivamente para aquisição e instalação de equipamentos, 
bem como obras de adequação física necessárias à instalação dos referidos equipamentos ou 
aquisição de material permanente;

• compromisso da entidade beneficiada de disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet 
ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato do convênio ou instrumento congênere, 
contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos;

• comprovação pela entidade da regularidade do mandato de sua diretoria, além da comprovação 
da atividade regular nos últimos 3 (três) anos, por meio da declaração de funcionamento regular 
da entidade beneficiária, inclusive com inscrição no CNPJ, emitida no exercício de 2012 por 3 
(três) autoridades locais sob as penas da lei;

• manutenção de escrituração contábil regular; 
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• manutenção atualizada, na página do órgão concedente na internet, da relação das entidades 
privadas beneficiadas nos termos dos artigos 30, 31, 32 e 33, contendo, pelo menos:

I. nome e CNPJ;

II. nome, função e CPF dos dirigentes;

III. área de atuação;

IV. endereço da sede;

V. data, objeto, valor e número do convênio ou instrumento congênere;

VI. órgão transferidor; e

VII. valores transferidos e respectivas datas.

De acordo com o item 6.4 do Acórdão TCU nº 2066, de 08.11.2006, os registros a serem realizados 
na escrita contábil das entidades privadas em relação aos recursos transferidos por meio de 
convênios e repasses, devem observar as Normas Brasileiras de Contabilidade, especialmente a 
NBC T-10.4 (Fundações) e a NBC T-10.19 (Entidades privadas sem finalidade de lucros), bem como 
o Manual de Procedimentos Contábeis para Fundações e Entidades de Interesse Social, do Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC. 

Deve compor o processo do Convênio/Repasse declaração do profissional ou organização contábil 
quanto ao conhecimento das normas que regem a transferência dos recursos, especialmente as 
relativas à execução financeira, à prestação de contas e à guarda dos documentos e da sua ciência 
quanto a responder, solidariamente com o convenente, pelos atos dolosos, especialmente no que 
diz respeito à idoneidade da documentação fiscal, à fidedignidade dos registros contábeis e da 
prestação de contas dos recursos transferidos, nos termos do art. 1.177-§Único do Código Civil. 
Nessa declaração, deve constar ainda a identificação completa e os dados para localização do 
profissional ou organização contábil, CNPJ ou CPF, nº do registro profissional, endereço, telefone, 
fax, sítio web, e-mail, e a obrigatoriedade - enquanto não decorrido o prazo de guarda obrigatória 
da documentação relativa à prestação de contas (20 anos) - de comunicar ao órgão ou entidade 
concedente/contratante qualquer alteração nesses dados ou a mudança do profissional ou da 
organização contábil responsável, que deverá subsumir-se em todas as responsabilidades e 
obrigações do(a) substituído(a) no instrumento celebrado.

3.10. FONTES DE RECURSOS

3.10.1. CATÁLOGO DE PROGRAMAS FEDERAIS

De acordo com o art. 4º-§1º da Portaria 507, os programas do PPA são disponibilizados no SICONV, 
pelos concedentes/contratantes, até 60 dias da sanção da Lei Orçamentária Anual - LOA.         

Nos programas disponíveis, devem ser verificados atentamente no SICONV:

1. A ação orçamentária adequada;
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2. Os objetos elencados no programa;

3. A compatibilização da demanda com o objeto do programa;

4. Os critérios de elegibilidade;

5. A área de abrangência;

6. As regras de contrapartida (observar a LDO vigente);

7. As exigências e especificações definidas pelo concedente/contratante;

8. Se Emenda Parlamentar, o CNPJ da prefeitura/entidade e a finalidade;

9. O prazo para envio da proposta;

10. O CNPJ do(s) proponente(s) admitidos;

11. O valor definido;

12. A exigência de Plano de Trabalho.

https://www.convenios.gov.br/siconv/programa/ListarProgramas/ListarProgramas.do

https://www.convenios.gov.br/siconv/programa/ConsultarPrograma/ConsultarPrograma.do

http://www.portalfederativo.gov.br/pub/Inicio/Publicacoes/Catalogo_de_Programas_01dez08.pdf

https://www.convenios.gov.br/portal/publicarArquivos

http://projetobrasilmunicipios.gov.br/publicacoes 

http://www.portalfederativo.gov.br/bin/view/Inicio/Publicacoes 

http://conveniossiconv.blogspot.com/

https://twitter.com/rm_siconv

@rm_siconv

http://projetistassemfronteiras.blogspot.com.br/2011/01/alerta-siconvatualizacao-07012011.html

Deve-se antecipar ao máximo as providências e zelar pela correção de dados, informações e 
documentos, pois, se o concedente/contratante não empenhar até 30.12, será necessário cadastrar 
nova proposta no ano seguinte.

No período anterior ao encaminhamento da Lei Orçamentária Anual – LOA ao Congresso Nacional, 
até agosto de cada ano, devem ser desenvolvidas gestões para garantir recursos de interesse do 
município/entidade.

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-mistas/cmo
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CÓDIGOS NO SICONV

3.10.2. EDITAL DE CHAMAMENTO

A celebração de convênio ou contrato de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos será 
precedida de chamamento público a ser realizado pelo órgão ou entidade concedente, visando à 
seleção de projetos ou entidades que tornem mais eficaz o objeto do ajuste. (art. 4º do Decreto nº 
6.170, de 25.07.2007, e Decreto nº 7.568, de 16.09.2011).

É o procedimento voltado para selecionar as melhores propostas de trabalho, conforme o art. 8º da 
Portaria 507. 

Para tanto, o ministério concedente/contratante utiliza o Portal dos Convênios/Repasses para 
divulgar, na primeira página do sítio oficial na internet, pelo prazo mínimo de 15 dias:

I. a descrição dos programas a serem executados de forma descentralizada; 

II. os critérios para a seleção do convenente ou contratado, com base nas diretrizes e nos objetivos 
dos respectivos programas; 

III. a qualificação técnica e capacidade operacional exigidas etc;

IV. o resultado do chamamento público.

Fica evidente a importância de se manter um banco de projetos para participar de seleções e captar 
recursos.

BANCO DO BRASIL 25281

BANCO DO NORDESTE 25282

BNDES 45282

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25220

CGU 20125

CODEVASF 22203

DNIT 39252

FETD 25002

FND 20292

FND 25002

FNHIS 56902

FNMA 44204

FUNASA 36211

IBAMA 20701

IBT 20604

M AGRICULTURA 22000

M CIDADES 56000

M CIÊNCIA E TECNOLOGIA 24000

M COMUNICAÇÕES 41000

M CULTURA 42000

M DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 49000

M DESENVOLVIMENTO IND COM 28000

M DESENVOLVIMENTO SOCIAL 55000

M EDUCAÇÃO 26000

M ESPORTE 51000

M FAZENDA 25000

M INTEGRAÇÃO NACIONAL 53000

M JUSTIÇA 30000

M MEIO AMBIENTE 44000

M PESCA E AQUICULTURA 58000

M PLANEJAMENTO 20113

M SAÚDE 36000

M TRABALHO 38000

M TRANSPORTES 39000

M TURISMO 54000

SUDENE 53203
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3.10.3. INFORMAÇÕES SETORIAIS

Antes de iniciar a elaboração de um projeto, é importante dedicar tempo adequado e realizar 
pesquisas nas páginas dos ministérios para melhor orientação e dirimir dúvidas.

A seguir, algumas informações sobre programas e ações, com endereços e contatos:
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3.10.4. EMENDA PARLAMENTAR 

Até agosto de cada ano, durante a tramitação da Lei Orçamentária Anual - LOA, cada parlamentar 
federal pode apresentar até 25 emendas e as bancadas estaduais entre 18 e 23 emendas. 

O município deve mobilizar seus representantes no legislativo para apresentação de emendas individuais 
e ou coletivas, com vistas a garantir recursos para projetos relativos às demandas da comunidade.

Para pesquisar as emendas parlamentares, siga os seguintes passos:

1. Acesse a página www.camara.gov.br;

2. Clique na aba “Atividade Legislativa” e selecione

                        Orçamento Brasil;

                                         Escolha a “Lei Orçamentária Anual  . . . ”;

3. Depois de escolher “Consultar LOA 20AA”, clique em 

                      Execução da LOA 20AA

                                                         Consultas e Relatórios de Execução;

4. Em “Consultas e Relatórios de Execução”, selecione

                        Banco de Dados Access para download

                                           Clique em “Executar”

                                                           Clique em “Extrair”;

5. Depois de clicar em “Extrair”, salve o conteúdo em uma pasta específica de fácil acesso

                      Clique “SIM” ou “SEMPRE”

                                   Abra o arquivo salvo na pasta específica de fácil acesso

                                                 Escolha a “UF”

                                                                Escolha o “Autor da Emenda”

                                                                                  Escolha o “Tipo de Relatório”

                                                                                                   Clique em “OK”;

6. Após esses procedimentos, será mostrada a relatoria das emendas apresentadas ao OGU em 
20AA pelo respectivo parlamentar.

É recomendável manter contato com a assessoria do Deputado/Senador para confirmar a existência/
aprovação de emenda parlamentar que possa beneficiar o município, obter cópia do espelho da 
emenda ou ofício com as seguintes informações:

• número código da emenda;

• código do órgão concedente/contratante;



46

GOVERNO FEDERAL

CODEPLAN – Companhia de Planejamento do Distrito Federal

• funcional programática constante do Orçamento Geral da União – OGU;

• finalidade (Custeio - GND 3  ou  Investimento - GND 4); 

• área de abrangência; 

• valor. 

Confirme se a modalidade de qualificação é: “Proposta de Proponente de Emenda Parlamentar”, 
tanto no “espelho” como no SICONV, e mantenha contato com a área de análise do respectivo 
ministério concedente/contratante para esclarecimentos de dúvidas e orientações complementares.

3.10.5. OUTRAS FONTES

AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DO JAPÃO – JICA

http://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/

AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO – AFD

http://www.afd.fr/jahia/jahia/lang/es_es/home

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAPTADORES DE RECURSOS

http://captacao.org/site/index.php

BANCO DA AMAZÔNIA

http://www.bancoamazonia.com.br/ 

BANCO DO BRASIL – BB

http://www.bb.com.br/portalbb/home23,111,111,13,0,1,3.bb

http://www.bb.com.br/portalbb/home1,8368,8368,0,0,1,6.bb

http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/3FontesFinan.pdf

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID

http://www.iadb.org/aboutus/whatwedo/index.cfm?id=5997&lang=pt 
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BANCO DO NORDESTE – BNB

http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRODETUR/Apresentacao/gerados/apresentacao.asp

http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/Desenvolvimento_em_Acao/Principal/gerados/
desenvolvimento_acao.asp

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Navegacao_Suplementar/Perfil/
Administracao_Publica/

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/
Programas_e_Fundos/Fundo_Social/index.html 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/
Programas_e_Fundos/caminho_escola.html

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/
FINEM/pmat.html 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF

http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_comercial/municipal/modernizacao_gestao_publica/pmat/index.asp

http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_comercial/municipal/modernizacao_gestao_publica/pnafm/index.asp

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL – FBB

http://www.tecnologiasocial.org.br/bts

FUNDO NACIONAL DA SAÚDE – FNS

Recursos a fundos municipais, com CNPJ específico.  

http://www.fns.saude.gov.br/

ÍNDICE DE DOADORES PARA A AMÉRICA LATINA

http://www.indicedoadores.org/
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PETROBRAS

http://www.petrobras.com.br/minisite/desenvolvimentoecidadania/home/

SISTEMA FINANCIAR

http://www.financiar.org.br/telalogin.asp

3.11. DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA

A exigência da participação do proponente com recursos para a execução do orçamento do objeto 
pretendido é definida nos programas e editais ou observados os parâmetros da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO vigente:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12708.htm

Mínimo % Máximo % Convenente

2 4 No caso de consórcios públicos constituídos por Estados, Distrito Federal 
e Municípios.

2 4 Municípios com até 50.000 habitantes

4 8 Municípios acima de 50.000 habitantes nas áreas da SUDAM, SUDENE, 
SUDECO e localizados nas áreas prioritárias definidas no âmbito da Política 
Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR.

8 20 Demais municípios

5 10 Estados nas áreas da SUDAM, SUDENE, SUDECO e localizados nas áreas 
prioritárias definidas no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional – PNDR.

10 20 Demais Estados

É fundamental que, preliminarmente, seja verificada a existência de rubrica na LOA municipal que 
viabilize a contrapartida.

A inclusão da verba relativa à contrapartida na LOA Municipal pode ser feita: 

a) No envio (geralmente em agosto) da Proposta Orçamentária à Câmara de Vereadores, para 
fazer parte do orçamento do ano seguinte; 

b) Por mensagem (após o envio da Proposta), igualmente para inclusão na Lei Orçamentária do 
ano seguinte; ou 

c) Por aprovação de projeto de lei de crédito adicional especial para inclusão da receita e 
despesa no orçamento do próprio ano. 
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A receita consignada na Lei Orçamentária Anual do Município deve corresponder ao valor demandado 
(a receber) do Governo Federal (orçamento do projeto subtraída a contrapartida, ou seja, o valor 
do convênio ou repasse pretendido) e será classificada como Transferência Corrente (se o objeto 
for atividade) ou Transferência de Capital (se o objeto corresponder a obra ou aquisição de material 
permanente).

A despesa consignada na Lei Orçamentária Anual do Município deve corresponder ao valor total dos 
dispêndios previstos no Projeto. 

A Lei nº 4.320, de 17.03.1964 exige que o montante da previsão da receita (de transferência corrente 
ou de capital) seja equivalente ao valor do convênio ou repasse a receber do Governo Federal. Já 
o valor da despesa deve corresponder ao total do orçamento do projeto. Esses valores devem ser 
segregados (distribuídos) por elemento de despesa (bens, serviços, obras, tributos, outras etc). 

http://www.senado.gov.br/sf/senado/ilb/pdf/ManualObtRecFedMun20052006/Cap_04.pdf

A contrapartida será exclusivamente financeira (art. 36-§1º da Lei nº 12.465, de 12.08.2011), e 
deve ser depositada na conta bancária específica do convênio/repasse.

No caso de entidade privada sem fins lucrativos, para que a contrapartida possa ser em bens e 
serviços (desde que economicamente mensuráveis), é necessária prévia consulta ao ministério ou 
órgão concedente/contratante, em cada caso concreto, para a respectiva concordância e definição 
de critérios, forma de sua aferição, comprovação etc.

Será exigida a comprovação da efetiva existência e disponibilidade da contrapartida, mediante 
qualquer meio de prova capaz de imprimir convicção ao concedente/contratante de que os recursos 
referentes à contrapartida estão devidamente assegurados e efetivamente disponíveis. 

A prefeitura comprova a disponibilidade da contrapartida apresentando o extrato da conta bancária 
e a Lei Orçamentária do Município aprovada.

A entidade privada sem fins lucrativos comprova a disponibilidade da contrapartida apresentando o 
extrato da conta bancária e a documentação que demonstre a propriedade, posse e disponibilidade 
de bens ou serviços economicamente mensuráveis com o respectivo valor/custo, desde que 
previamente aceitos pelo concedente/contratante.

Se a duração do projeto ultrapassar o exercício financeiro, as respectivas receitas e despesas devem 
ser consignadas nos orçamentos seguintes (art. 12 da Portaria 507). 

As despesas de exercícios futuros devem ser consignadas no PPA (art. 43–XII da Portaria 507) e 
respectivas Leis Orçamentárias Municipais dos exercícios subsequentes.

Para apurar o valor da contrapartida (a partir do prévio conhecimento do valor do repasse ou da 
emenda), aplique a fórmula :

VCP = VRP/(1-%CP)-VRP

Onde: VCP = VALOR DA CONTRAPARTIDA

  VRP = VALOR DO REPASSE (OU DA EMENDA)

         %CP = PERCENTUAL DA CONTRAPARTIDA.
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Exemplo: 

VRP = R$ 295.000,00

%CP = 10

Contrapartida R$ 32.777,78

Total do convênio R$ 327.777,78

 

03.12. ACESSO AO SICONV 

O credenciamento de prefeitura/entidade no SICONV é realizado diretamente na página https://www.
convenios.gov.br/siconv/participe/IncluirProponente/IncluirProponente.do, uma única vez, quando 
será disponibilizado login e senha para acesso ao sistema. 

A senha, obtida pelo(a) prefeito(a) ou dirigente de entidade privada sem fins lucrativos, é exclusiva 
para uso pessoal e não pode ser fornecida a terceiros, nem a consultores e nem a empresas de 
consultoria e elaboração de projetos.

Em seguida, para efetuar o cadastramento, a prefeitura/entidade deve entregar à \Unidade 
Cadastradora do SICAF a documentação exigida nos artigos 21, 22 e 23 da Portaria 507, conforme 
orientações e endereços disponíveis na página:

https://www.convenios.gov.br/portal/unidadeCadastradora.html 

Para inclusão de usuários, o(a) Prefeito(a)/Dirigente da entidade deve adotar as seguintes 
providências:

a) acessar o site (www.convenios.gov.br);

b) clicar no link ACESSAR O SICONV;

c) ditar “login” (CPF) e a SENHA do(a) prefeito(a) ou de usuário com o perfil “CADASTRADOR DE 
USUÁRIOS DO ENTE/ENTIDADE”;

d) acessar a seção CADASTRAMENTO / CONSULTAR PROPONENTE;

e) localizar o município desejado;

f) selecionar a aba MEMBROS;

g) selecionar a opção INCLUIR USUÁRIOS;

h) informar o CPF do novo usuário;

i) Informar as letras de segurança geradas pelo portal;

j) informar os dados pessoais de cada um dos que já trabalham ou que passarão a trabalhar 
com Convênios/Repasses, em suas diversas fases: CPF, nome completo, endereço, CEP, RG, 
município e email pessoal do servidor, para onde será enviada a respectiva senha do usuário;
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k) selecionar o perfil adequado do novo usuário, conforme a função atribuída a cada servidor 
na equipe multidisciplinar da prefeitura/entidade:

https://www.convenios.gov.br/portal/manuais/CONVENENTE.pdf 

• Dirigente/Representante;

• Cadastrador de Usuário;

• Cadastrador de Proposta;

• Gestor de Convênio;

• Comissão de Licitação;

• Fiscal do Convenente;

• Cadastrador de Prestação de Contas;

• Gestor Financeiro;

• Órgão de Controle;

• Consultas Básicas;

l) Posteriormente, caso necessário, a senha do servidor pode ser modificada:

• O usuário faz o login através do CPF, clica em “Esqueci minha senha”, informa, em tela posterior, 
o CPF, o email (igual ao informado no cadastramento do usuário) e nova senha será enviada 
para o email do usuário;

• Usuário com o perfil “CADASTRADOR DE ENTE/USUÁRIO” acessa a funcionalidade  “ALTERAR 
SENHA DE USUÁRIO” e gera nova senha imediatamente;

m) Para quaisquer dúvidas: convenios-normas@planejamento.gov.br ou convenios@serpro.gov.br  
ou  “0-800-978-2340”.
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03.13. FERRAMENTAS SUBSIDIÁRIAS

De forma subsidiária à elaboração de projetos específicos, podem ser utilizadas ferramentas 
disponibilizadas por concedentes/contratantes, em complemento ao PROJETO elaborado pela 
equipe multidisciplinar da prefeitura/entidade, tais como:

MEC – SAPENET – FNDE 
Sistema de Assistência a Programas e Projetos Educacionais

Este sistema é utilizado para os convênios com o MEC/FNDE e foi reformulado para que todo o 
preenchimento seja online, sendo obrigatória a utilização da ferramenta. Um manual é disponibilizado 
no próprio sistema, acessível pelo proponente quando sua participação no pleito é pré-aprovada 
pela área técnica competente (secretaria do MEC ou o próprio FNDE). Nesse caso, o FNDE gera 
um login e uma senha iniciais de acesso. As instruções para o cadastro inicial são incluídas nas 
resoluções publicadas pelo FNDE.

https://www.fnde.gov.br/sape/

sapenet@fnde.gov.br

0800-61-61-61

MMA – FAÇAPROJETO – FNMA
Programa de Elaboração de Projetos do FNMA

http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.
monta&idEstrutura=1&idConteudo=9387&idMenu=3490

http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.
monta&idEstrutura=1&idConteudo=9388&idMenu=10109

fnma@mma.gov.br

61-4009-9090

MS – SISCON – FUNASA 

Os Projetos de Engenharia devem ser entregues na Coordenação Regional do Estado.

http://sis2.funasa.gov.br/sisconweb

0800-709-6500
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03.14. AGENDAMENTO E GERENCIAMENTO

Recomenda-se registrar e monitorar, conforme modelo sugerido a seguir, as providências necessárias 
nos diversos aspectos e fases da elaboração de projetos, licenciamento ambiental, regularização no 
CAUC, termo de referência, projeto básico para obra de engenharia, projeto executivo de engenharia, 
documentação, acompanhamento da análise pelo concedente/contratante, celebração, publicação, 
liberação de recursos, licitação, contratação, execução, fiscalização, condições e exigências 
estabelecidas no Convênio/Repasse, avaliação, prestação de contas etc.
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04 PROJETO

• Empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades interrelacionadas 
e coordenadas, com o fim de alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um 
orçamento e de um período de tempo dado.

(PROCHONW, Schaffer, 1999 apud ONU, 1984).

• Instrumento cuja programação deve ser articulada e compatibilizada com outros, para 
alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no 
tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da 
ação do governo. 

www.portaltransparencia.gov.br/glossario/DetalheGlossario.asp 

• É a definição qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econômicos e financeiros de um 
serviço ou obra de engenharia e arquitetura, com base em dados, elementos, informações, 
estudos, discriminações técnicas, desenhos, normas, projeções e disposições especiais. 

www.semarh.se.gov.br/srh/modules/tinyd0/index.php

• “É uma resposta a um determinado problema”

http://www.bu.ufsc.br/cac/projetos.html 

O formulário a seguir permite a elaboração de projeto consistente, a partir da situação real do 
município e das necessidades da população, independente da fonte de recursos a ser buscada.
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PROPONENTE:           

(Informar Prefeitura Municipal de AAAAA, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de BBBBB, Cooperativa CCCCC, entidade 
privada sem fins lucrativos etc) e respectiva sigla 

OBJETO:           

(Descrever o produto final do projeto, programa ou evento, de forma precisa, objetiva e clara, de modo a permitir a 
identificação exata do que se pretende realizar) 

DATAS DE VIGÊNCIA: Considerar o período necessário para análise/liberação pelo concedente/contratante. O prazo para execução do objeto 
conta-se a partir da data da celebração do instrumento constante do Termo de Convênio/Contrato de Repasse, de acordo com o cronograma de execução 
previsto no Plano de Trabalho e não a partir da data de publicação ou da liberação dos recursos. O período de vigência definido no instrumento contratual 
abrange o efetivo período de execução dos serviços contratados, uma vez que, transposta a data final de sua vigência, o contrato é considerado extinto, não 
sendo juridicamente cabível a prorrogação ou a continuidade de sua execução. Geralmente, a vigência tem início na data da sua assinatura, sendo 
admissível, entretanto, que os convenentes pactuem uma data qualquer para se iniciar tal vigência, desde que não se atribua vigência retroativa, o que é 
proibido. 

INICIO:   

TÉRMINO:    

BANCO: 
(banco federal para abertura automática de conta) 

AGÊNCIA: 
(informar o código da agência do banco escolhido) 

  
  

CNPJ proponente: 
Endereço: 
Cidade: 
UF: 
CEP: 
E-mail: 
Fax: 
Telefones: 
Página na internet: 

Responsável: 
CPF: 
Identidade/UF: 
Cargo/Função: 
Matrícula: 
Endereço residencial: 
CEP: 
E-mail: 
Telefones: 
  
 

DIRETORIA         

 

Preencher somente se entidade privada sem fins lucrativos; 
informar nomes, cargos, atribuições, experiências relativas ao 
projeto e outros dados mais relevantes. 
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CORPO TÉCNICO          

 

preencher somente se entidade privada sem fins lucrativos; informar 
nomes, cargos, atribuições, experiências relativas ao projeto e 
outros dados mais relevantes. 

      

APRESENTAÇÃO:        
Preencher somente se entidade sem fins lucrativos, informando natureza jurídica, objetivo social, histórico, missão, 
visão de futuro, perspectivas das atividades, adequabilidade de instalações/equipamentos, parcerias realizadas e 
vigentes, características dos serviços prestados, aspectos operacionais, programas desenvolvidos, principais fontes 
de recursos ou financiamentos, situação atual, razões da opção pelo projeto etc. 
 
 
 
 
 
      

NOME INTERVENIENTE:     
CNPJ  interveniente:     
Endereço:     
Cidade:     
UF:     
CEP:     
Email:     
Fax:     
Telefones:       
Pgina na internet:     

Responsável:     
CPF:     
Identidade/UF:     
Cargo/Função:     
Matrícula:     
Endereço residencial:     
CEP:     
Email:     
Telefones:       
            

 
 
 
 
 

OBJETIVO GERAL:               
Informar o que se pretende alcançar com o projeto, de forma clara e concisa. A especificação do 
objetivo geral deve ser formulada com vistas à solução de um problema. 
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CORPO TÉCNICO          

 

preencher somente se entidade privada sem fins lucrativos; informar 
nomes, cargos, atribuições, experiências relativas ao projeto e 
outros dados mais relevantes. 

      

APRESENTAÇÃO:        
Preencher somente se entidade sem fins lucrativos, informando natureza jurídica, objetivo social, histórico, missão, 
visão de futuro, perspectivas das atividades, adequabilidade de instalações/equipamentos, parcerias realizadas e 
vigentes, características dos serviços prestados, aspectos operacionais, programas desenvolvidos, principais fontes 
de recursos ou financiamentos, situação atual, razões da opção pelo projeto etc. 
 
 
 
 
 
      

NOME INTERVENIENTE:     
CNPJ  interveniente:     
Endereço:     
Cidade:     
UF:     
CEP:     
Email:     
Fax:     
Telefones:       
Pgina na internet:     

Responsável:     
CPF:     
Identidade/UF:     
Cargo/Função:     
Matrícula:     
Endereço residencial:     
CEP:     
Email:     
Telefones:       
            

 
 
 
 
 

OBJETIVO GERAL:               
Informar o que se pretende alcançar com o projeto, de forma clara e concisa. A especificação do 
objetivo geral deve ser formulada com vistas à solução de um problema. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:             

Relacionar os necessários para alcançar o objetivo geral. Utilizar verbos que representem ações 
específicas e concretas: construir, implantar, adquirir, contratar, capacitar, instalar, elaborar, montar, 
editar, confeccionar, produzir, imprimir etc. Evitar verbos de sentido abstrato, confuso, impreciso: 
apoiar, colaborar, fortalecer, contribuir etc. Os objetivos devem ser tangíveis, específicos, concretos, 
mensuráveis e atingíveis em um certo período de tempo. 

    

          
JUSTIFICATIVAS:                 

Descrever causas e efeitos dos problemas existentes, descrever deficiências e potencialidades, como 
se pretende resolvê-los, identificar a demanda social, análise conjuntural do problema, informações 
pertinentes, estatísticas, indicadores etc. 

    

Primar pela clareza e explicitação de elementos que permitam conferir se o objeto que se pretende 
desenvolver é compatível com as diretrizes gerais para a transferência voluntária e especificamente 
com as regras estabelecidas para o programa selecionado.  

   

Descrever com clareza e sucintamente as razões que levaram à proposição. Fundamentar a 
pertinência e a oportunidade do projeto como resposta a um problema ou demanda social específica.  

   

Informar que o projeto foi apreciado em reunião do Conselho Municipal respectivo e que está de 
acordo com as diretrizes estabelecidas, se for o caso.  

   

Deixar claro o que se pretende resolver ou transformar e apresentar respostas para as seguintes 
perguntas: Qual a importância do problema para a comunidade local? Quais as alternativas para 
solução do problema? Por que executar o projeto? Por que ele deve ser aprovado e implementado? 
Qual a possível relação do projeto proposto com atividades semelhantes ou complementares entre 
projetos que estão sendo elaborados, desenvolvidos, executados? Quais os benefícios econômicos, 
sociais e ambientais a serem alcançados pela comunidade? 

   

          
PÚBLICO-ALVO/BENEFICIÁRIOS:             
Quantificar (número) e qualificar (descrever) as pessoas a serem beneficiadas, de fato, com 
o projeto, e os critérios utilizados para a seleção de beneficiários (diretos e indiretos). 
Quando se referir a um determinado setor da população ou a um determinado tipo de 
organização, descrever adequadamente, informando a quantidade de pessoas que se quer 
atingir, sexo, faixa etária, escolaridade, faixa de renda familiar etc. 
 
 

      

 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA:             
Informar qual a dimensão espacial da área de cobertura do projeto, relacionando atores envolvidos, municípios, 
bairros, ruas etc. Deixar bem claro onde o projeto será aplicado/realizado/executado. 
 
 
 

    

METODOLOGIA:               
 
 
Descrever o passo a passo do conjunto de procedimentos a serem utilizados para que os objetivos do projeto 
sejam atingidos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:             
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PÚBLICO-ALVO/BENEFICIÁRIOS:             
Quantificar (número) e qualificar (descrever) as pessoas a serem beneficiadas, de fato, com 
o projeto, e os critérios utilizados para a seleção de beneficiários (diretos e indiretos). 
Quando se referir a um determinado setor da população ou a um determinado tipo de 
organização, descrever adequadamente, informando a quantidade de pessoas que se quer 
atingir, sexo, faixa etária, escolaridade, faixa de renda familiar etc. 
 
 

      

 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA:             
Informar qual a dimensão espacial da área de cobertura do projeto, relacionando atores envolvidos, municípios, 
bairros, ruas etc. Deixar bem claro onde o projeto será aplicado/realizado/executado. 
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Descrever o passo a passo do conjunto de procedimentos a serem utilizados para que os objetivos do projeto 
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CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL DA EQUIPE TÉCNICA: 

Discriminar as especialidades profissionais necessárias e específicas existentes e a serem contratadas para o 
desenvolvimento das atividades propostas para a execução do projeto. Especificar o campo de atuação de cada 
profissional, tempo mínimo de experiência comprovada, área de formação e o tipo de qualificação a ser exigida, 
para o desenvolvimento do objetivo proposto.  
 

    

RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS:   

Devem estar relacionados com os objetivos específicos. Registrar os resultados que se espera obter com o projeto 
e a resposta do projeto aos problemas ou demandas sociais descritos nas justificativas. 

    

IMPACTOS PREVISTOS:  

Descrever os impactos positivos e negativos que o projeto trará para a região e para a comunidade local: 
Ambientais, Econômicos, Sociais etc, bem como relacionar as ações mitigadoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

POSITIVOS: 
 
 
 
   

NEGATIVOS: 
 
 
 
 
   

AÇÕES MITIGADORAS: 
 
 
 
 
 
 
   

MONITORAMENTO/AVALIAÇÃO:           

Indicar o responsável pelo monitoramento, os indicadores para cada objetivo específico e resultado esperado. 
Descrever o método de avaliação.  

    

Registrar informações sobre as estratégias para a continuidade do projeto, a autossustentação e como manter 
viva a atividade e as ações relativas ao projeto. Registrar também informações a respeito do projeto ter condição 
de gerar renda no futuro, receitas atuais e projetadas, resumo da situação financeira etc. 

    

Especificar os documentos que deverão ser produzidos pela convenente para a devida comprovação do alcance 
das metas estabelecidas e os instrumentos e indicadores que deverão ser utilizados para a avaliação dos 
resultados efetivamente alcançados.  
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de gerar renda no futuro, receitas atuais e projetadas, resumo da situação financeira etc. 

    

Especificar os documentos que deverão ser produzidos pela convenente para a devida comprovação do alcance 
das metas estabelecidas e os instrumentos e indicadores que deverão ser utilizados para a avaliação dos 
resultados efetivamente alcançados.  
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desenvolvimento das atividades propostas para a execução do projeto. Especificar o campo de atuação de cada 
profissional, tempo mínimo de experiência comprovada, área de formação e o tipo de qualificação a ser exigida, 
para o desenvolvimento do objetivo proposto.  
 

    

RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS:   

Devem estar relacionados com os objetivos específicos. Registrar os resultados que se espera obter com o projeto 
e a resposta do projeto aos problemas ou demandas sociais descritos nas justificativas. 

    

IMPACTOS PREVISTOS:  

Descrever os impactos positivos e negativos que o projeto trará para a região e para a comunidade local: 
Ambientais, Econômicos, Sociais etc, bem como relacionar as ações mitigadoras. 
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MONITORAMENTO/AVALIAÇÃO:           

Indicar o responsável pelo monitoramento, os indicadores para cada objetivo específico e resultado esperado. 
Descrever o método de avaliação.  

    

Registrar informações sobre as estratégias para a continuidade do projeto, a autossustentação e como manter 
viva a atividade e as ações relativas ao projeto. Registrar também informações a respeito do projeto ter condição 
de gerar renda no futuro, receitas atuais e projetadas, resumo da situação financeira etc. 

    

Especificar os documentos que deverão ser produzidos pela convenente para a devida comprovação do alcance 
das metas estabelecidas e os instrumentos e indicadores que deverão ser utilizados para a avaliação dos 
resultados efetivamente alcançados.  
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No preenchimento das planilhas relativas a metas e etapas, devem ser observadas as seguintes 
orientações:

• Definir se a execução será direta ou indireta;

• As metas devem ser descritas de forma detalhada, objetiva e clara, com especificações 
completas;

• A soma dos valores das metas é o valor global do orçamento para o objeto proposto;

• Exemplo de especificação: Aquisição de Trator Agrícola, 4x4, novo, combustível XXXXX, 
motor de 4 cilindros, potência de 85CV, bomba em linha, inversor de marchas sincronizado, 
disponibilizando 12 marchas à frente e 12 marchas a ré, capacidade de levante do hidráulico 
para 3.300kg,  tomada de força independente, contrapeso dianteiro e equipado com pneus, 
tipo XXX, aro XXX;

• Realizar estimativa detalhada de preços com base em pesquisa fundamentada em informações 
de diversas fontes, adequadamente avaliadas, como, por exemplo, cotações específicas de 
fornecedores, contratos anteriores do próprio órgão, contratos em outros órgãos e, em especial, 
os valores registrados no Sistema de

Preços Praticados do SIASG e nas atas de registro de preços da Administração Pública Federal, de 
forma a possibilitar a estimativa mais real possível, em conformidade com os artigos 6º-IX-“f” e 
43-IV da Lei nº 8.666/1993 (item 9.1.12, TC-024.267/2008-1, Acórdão nº 265/2010-Plenário. DOU 
de 26.02.2010, S. 1, p. 148); 

• Obter três orçamentos para cada item;

• A cotação de preços realizada antes da celebração serve apenas como referência para a 
elaboração do Plano de Trabalho. Após a celebração do convênio/repasse, o processo de 
licitação deverá ser iniciado. Cotações anteriores à celebração não podem ser utilizadas para as 
aquisições necessárias à execução do objeto do convênio/repasse;

• Anexar ao processo memórias de cálculos e planilhas de custos;

• No caso de CONTRATO DE REPASSE, o agente financeiro cobra um percentual para administrar 
a celebração, execução e prestação de contas. O percentual médio é de 2,5% do valor total 
do contrato de repasse e é estabelecido no momento da celebração do contrato de prestação 
de serviços com os órgãos concedentes/contratantes e pode variar. A LDO faz a previsão dessa 
cobrança, inclusive permitindo que se abata esse valor do valor das emendas ou dos repasses 
que são efetuados pelos órgãos concedente/contratante. O valor dessa tarifa compõe o valor da 
transferência;

• Ponderar que, após o término do convênio/repasse, as obras precisam de manutenção, pessoal 
para atendimento e outras despesas, cujas fontes de recursos devem ser de logo identificadas, 
viabilizadas e garantidas.

• As despesas administrativas de entidades privadas sem fins lucrativos estão limitadas a 15% 
(art. 52-§Único da Portaria 507);

• O TCU já se manifestou claramente acerca da impossibilidade de contratação de estagiários 
por meio de convênios;

• Os valores eventualmente arrecadados com a cobrança de ingressos em shows e eventos ou 
com a venda de bens e serviços produzidos ou fornecidos em função dos projetos beneficiados 
com recursos do convênio/repasse devem ser revertidos para a consecução do objeto 
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conveniado ou recolhidos à conta do Tesouro Nacional. Referidos valores devem integrar a 
prestação de contas (Acórdão TCU nº 96/2008, de 30.01.2008);

• Em convênios/repasses em que sejam prestados serviços de assessoria, assistência, 
consultoria, capacitação e promoção de seminários e congêneres, incluir, entre os elementos 
obrigatórios do Plano de Trabalho, a especificação detalhada das horas técnicas envolvidas, 
discriminando a quantidade e o custo individual, a comprovação da adequabilidade dos custos 
determinados, especificando a qualificação mínima requerida dos profissionais, bem como, 
nas prestações de contas, anexar demonstrativo detalhado das horas técnicas efetivamente 
realizadas, indicando o profissional, sua qualificação, o evento e o local de realização, a data e 
o número de horas (Acórdão TCU n° 1331, de  10.07.2008);

• Se projeto relativo a cursos de capacitação ou qualificação profissional, informar:  

I. detalhamento estimativo das metas para capacitação e/ou qualificação, destacando 
módulos, carga horária, número de treinandos, número de turmas, bem como custos 
envolvidos (instrutoria, alimentação, transporte, infraestrutura);                                               

II. por curso: público-alvo, pré-requisitos, perspectivas de empregabilidade futura, quando 
couber, período de realização, bem como objetivo e conteúdo programático mínimo;                       

• Os salários e as remunerações por serviços prestados são lançados no Plano de Trabalho 
pelo valor bruto. Quando do pagamento, o prestador do serviço receberá o valor líquido 
descontados os encargos, INSS, ISS, IRPF (se for o caso). O convenente apresentará os recibos 
de pagamento, os comprovantes dos recolhimentos dos impostos e contribuições retidos e as 
guias de recolhimento dos encargos patronais; 

• Se os encargos patronais e obrigações tributárias não estiverem previstos no Plano de Trabalho, 
o convenente deverá arcar com essas despesas e não poderá incluí-las na Prestação de Contas;

• Os encargos patronais e obrigações tributárias podem ser custeados com recursos do convênio/
repasse desde que previstos no Plano de Trabalho. Alguns órgãos não aceitam essas despesas 
no Plano de Trabalho. O concedente/contratante deve ser consultado previamente;

• Para apurar o valor da contrapartida (a partir do prévio conhecimento do valor do repasse ou da 
emenda), aplique a fórmula :

VCP = VRP/(1-%CP)-VRP

Onde: VCP = VALOR DA CONTRAPARTIDA

  VRP = VALOR DO REPASSE (OU DA EMENDA)

          %CP = PERCENTUAL DA CONTRAPARTIDA.

Exemplo: 

VRP R$ 295.000,00

%CP 10%

Contrapartida R$   32.777,78

Total do convênio R$ 327.777,78
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Portaria 507

Art. 27. O preço para a contratação de obras e serviços de engenharia executados com recursos do 
orçamento da União será obtido a partir do custo acrescido da parcela de Benefícios e Despesas 
Indiretas - BDI. 

Parágrafo único. O BDI deverá evidenciar em sua composição, exclusivamente: 

I. taxa de rateio da administração central; 

II. percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza 
direta e personalística1 que oneram o contratado; 

III. taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 

IV. taxa de lucro; e 

V. taxa das despesas financeiras. 

Art. 28. O preço orçado será proposto pelo convenente com vistas à execução do objeto conveniado. 

Art. 29. A análise do preço orçado deverá considerar: 

I. a análise do custo orçado, realizada por meio da seleção das parcelas de custos mais relevantes, 
identificadas por meio da aplicação do método denominado curva ABC, contemplando no 
mínimo 10% (dez por cento) do número de itens da planilha que somados correspondam ao 
valor mínimo de 80% (oitenta por cento) do valor total das obras e serviços de engenharia 
orçados; e 

II. o BDI orçado, devidamente detalhado na forma estabelecida nesta Portaria, que não poderá ser 
superior ao BDI de referência estabelecido pelo concedente, salvo em condições especiais 
devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional 
habilitado e aprovado pelo concedente. 

Parágrafo único. O custo global orçado pelo convenente não poderá ultrapassar o custo global de 
referência. 

Art. 30. O preço de referência é o parâmetro de admissibilidade do concedente para aprovação do 
preço orçado e do contratado. 

§ 1º O custo de referência será obtido a partir de composições de custos unitários, previstas no 
projeto, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa 
Econômica Federal, e, no caso de obras e serviços rodoviários, à tabela do Sistema de Custos de 
Obras Rodoviárias - SICRO. 

2 A ressalva é para deixar clara a segregação do custo direto. Se o fornecedor negociar, por exemplo, que o IPI seja pago pelo 
comprador, esse valor é custo direto e não deve ser incluído no BDI. A intenção é tentar explicitar quanto de fato o construtor teria 
disponível para o seu custo de administração (custos gerais, não alocáveis à obra), mais impostos (sobre o lucro final, ou seja, não 
alocáveis diretamente ao faturamento gerado pela obra) e mais ao lucro final. Com isso, a ideia é poder comparar as propostas sem 
precisar fazer ajustes, na tentativa de equalizá-las.

2
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• Cotejar os orçamentos com o SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil:

https://webp.caixa.gov.br/urbanizacao/sipci/frepw001.asp; 

• Cotejar os preços  com os Índices para a Construção Civil (Explotat):

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/sinapi/default.shtm;  

§ 2º O percentual do BDI de referência aceitável deverá ser estabelecido pelo concedente. 

Art. 31. O preço global orçado, bem como o preço global contratado não poderão ultrapassar o 
preço de referência em qualquer regime de execução indireta. 

Art. 32. No regime de execução indireta por preço unitário, o preço de cada item da planilha 
vencedora do processo licitatório deverá ser igual ou inferior ao de referência. 

Art. 33. O acompanhamento da execução pelo concedente será realizado por metas componentes 
do Plano de Trabalho e de acordo com o orçamento e o cronograma de execução do objeto aprovado 
pelo concedente e não por serviços unitários ou insumos aplicados. 

Art. 34. Os aditivos ao Contrato Administrativo de Execução ou Fornecimento - CTEF relativos a 
quantitativos de serviços ou preços decorrentes de diferenças entre o projeto aprovado pelo 
concedente e a execução ou reajustamento/realinhamento de preços não acarretarão nova análise 
ou reprogramação no convênio por parte do concedente. 

§ 1º Outros sistemas de referência poderão ser utilizados nos casos de incompatibilidade de adoção 
daqueles de que trata o § 1º do art. 30 desta Portaria, devendo sua necessidade ser demonstrada 
por justificação técnica elaborada pelo órgão mantenedor do novo sistema, o qual deve ser aprovado 
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e divulgado pela Internet. 

§ 2º Nos casos de itens não constantes dos sistemas de referência mencionados neste artigo, o 
custo será apurado por meio de pesquisa de mercado e justificado pela Administração. 

§ 3º Na elaboração dos preços de referência, serão adotadas variações locais dos custos, desde 
que constantes do sistema de referência utilizado. 

§ 4º Deverá constar do projeto básico a que se refere o art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666, de 1993, 
inclusive de suas eventuais alterações, a anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas 
orçamentárias, as quais deverão ser compatíveis com o projeto e os custos do sistema de referência, 
nos termos deste artigo. 

§ 5º Ressalvado o regime de empreitada por preço global, os demais regimes de execução deverão 
observar as seguintes disposições: 

I. a diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários do 
sistema de referência utilizado não poderá ser reduzida, em favor do contratado, em decorrência 
de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária; 



65

Manual de Elaboração de Projetos para Captação de Recursos e Gestão de Convênios, Repasses e SICONV

edivanbatista@yahoo.com.br 85-9935-7364

II. o licitante vencedor não está obrigado a adotar os custos unitários ofertados pelos licitantes 
vencidos; e 

III. somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, 
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu 
mandatário, poderão os custos unitários do orçamento base da licitação exceder o limite fixado 
no § 1º do art. 30, sem prejuízo da avaliação do controle. 

§ 6º No caso de adoção do regime de empreitada por preço global, previsto no art. 6º, inciso VIII, 
alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 1993, devem ser observadas as seguintes disposições: 

I. o preço contratado pelo convenente poderá utilizar parâmetros de custos unitários diferentes 
daqueles fixados no § 1º do art. 30, desde que o preço global e o de cada uma das etapas 
previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, observado o caput deste artigo, fique 
igual ou abaixo do preço de referência, assegurado aos órgãos de controle o acesso irrestrito a 
essas informações para fins de verificação da observância deste inciso; 

II. o CTEF deverá conter cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das 
etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras, não se aplicando, a 
partir da assinatura do CTEF e para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e 
auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço;  

III. mantidos os critérios estabelecidos no caput deste artigo, deverá constar do edital e do contrato 
cláusula expressa de concordância do contratado com a adequação do projeto básico, sendo 
que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, 
orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto 
não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, 
computando-se esse percentual para verificação do limite do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 
1993;

IV. a formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado 
em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, mantendo-se, em 
qualquer aditivo contratual, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela 
administração nos termos deste artigo e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 
65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993; 

V. na situação prevista no inciso IV deste parágrafo, uma vez formalizada a alteração contratual, 
não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os 
custos unitários da planilha de formação do preço do edital, assegurado ao controle interno e 
externo o acesso irrestrito a essas informações para fins de verificação da observância dos 
incisos I e IV deste parágrafo; e 

VI. somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, 
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu 
mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite 
fixado nos incisos I e IV deste parágrafo, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle 
interno e externo.
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ITENS FINANCIÁVEIS

O quadro a seguir resume a descrição dos itens aceitos por concedentes/contratantes:
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ITENS FINANCIÁVEIS:

O quadro a seguir resume a descrição dos itens aceitos por concedentes/contratantes:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESPESAS 
CORRENTES 

 
 
DIÁRIAS 
 

Valor único (definido no Decreto nº 6.907, de 21.07.2009) para cobrir 
despesas com alimentação, pousada e locomoção urbana para pessoas 
envolvidas com o projeto. Este tipo de despesa somente deverá ser 
realizado quando houver eventuais deslocamentos de um município para 
outro, desde que obedeça às disposições contidas no Decreto acima 
citado.  
Esta norma prevê ainda uma despesa denominada “indenização de 
campo”, que deve ser usada apenas dentro dos critérios estabelecidos por 
ela.                      

 
MATERIAL DE 
CONSUMO 
 

Despesas com combustível e lubrificantes; gás engarrafado; materiais 
biológicos, farmacológicos e laboratoriais; alimentos para animais; 
sementes, mudas; gêneros de alimentação; equipamento de proteção 
individual; material de expediente; suprimentos de informática; material para 
fotografia e filmagem e outros materiais de uso não-duradouro. 

PASSAGENS E 
DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO 

Despesas com a aquisição de passagens (aéreas, terrestres, marítimas e 
fluviais), pedágios, taxas de embarque, seguros e fretamento. 

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 
PESSOA FÍSICA 

Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos 
diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa 
específicos. Exemplos: remuneração de serviços de natureza eventual, 
prestado por pessoa física sem vínculo empregatício; monitores 
diretamente contratados; e outras pagas diretamente à pessoa física. 

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

Despesas com prestação de serviços por pessoas jurídicas, tais como: 
fretes e carretos; pedágio; locação de equipamentos e materiais 
permanentes; serviços de divulgação, impressão, fotocópias; software; 
locação de veículos; manutenção e seguro de veículos adquiridos e outros. 

 
 
 
 
DESPESAS DE 
CAPITAL 

 
 
EQUIPAMENTO E 
MATERIAL 
PERMANENTE 

Despesas com aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de 
radiocomunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios laboratoriais; 
coleções e material bibliográfico; embarcações, equipamentos de manobra; 
equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; máquinas, 
tratores e equipamentos agrícolas; mobiliário em geral; veículos diversos, 
equipamentos de informática; câmeras fotográficas e outros materiais 
permanentes. 

OBRAS E 
INSTALAÇÕES 

Despesas com pagamento de obras contratadas. 
 

Fonte: FNMA / MMAFonte: FNMA / MMA
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O quadro a seguir é preenchido automaticamente a partir da planilha METAS E ETAPAS.
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O quadro a seguir é preenchido automaticamente a partir da planilha METAS E ETAPAS.

CRONOGRAMA FÍSICO 
     

Cronograma de acordo com as Metas e as 
Etapas Valor 

Data Inicial Data Final 

Meta 1 0 0,00  

Etapa 1.1 0 0,00  
Etapa 1.2 0 0,00   
Etapa 1.3 0 0,00   
Etapa 1.4 0 0,00   
Etapa 1.5 0 0,00   

Meta 2 0 0,00   

Etapa 2.1 0 0,00   
Etapa 2.2 0 0,00   
Etapa 2.3 0 0,00   
Etapa 2.4 0 0,00   
Etapa 2.5 0 0,00   

Meta 3 0 0,00   

Etapa 3.1 0 0,00   
Etapa 3.2 0 0,00   
Etapa 3.3 0 0,00   
Etapa 3.4 0 0,00   
Etapa 3.5 0 0,00   

Meta 4 0 0,00   

Etapa 4.1 0 0,00   
Etapa 4.2 0 0,00   
Etapa 4.3 0 0,00   
Etapa 4.4 0 0,00   
Etapa 4.5 0 0,00   

Meta 5 0 0,00   

Etapa 5.1 0 0,00   
Etapa 5.2 0 0,00   
Etapa 5.3 0 0,00   
Etapa 5.4 0 0,00   
Etapa 5.5 0 0,00   

TOTAL METAS 0,00   
VALOR GLOBAL 0,00   
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Este quadro refere-se ao desdobramento da aplicação dos recursos financeiros em parcelas de 
acordo com a previsão de execução das metas do projeto. 

Cada parcela de desembolso será associada a pelo menos uma meta. Informar os valores e as datas 
em que as parcelas do convênio/repasse e da contrapartida financeira serão disponibilizadas para a 
respectiva conta do convênio/repasse. Uma mesma parcela pode estar relacionada a mais de uma 
meta, bem como uma meta pode receber várias parcelas. 

Consignar nos orçamentos dos exercícios seguintes (LOA municipal), se a duração do projeto 
ultrapassar o exercício financeiro atual.
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Este quadro refere-se ao desdobramento da aplicação dos recursos financeiros em parcelas de 
acordo com a previsão de execução das metas do projeto. 

Cada parcela de desembolso será associada a pelo menos uma meta. Informar os valores e as 
datas em que as parcelas do convênio/repasse e da contrapartida financeira serão 
disponibilizadas para a respectiva conta do convênio/repasse. Uma mesma parcela pode estar 
relacionada a mais de uma meta, bem como uma meta pode receber várias parcelas. 

Consignar nos orçamentos dos exercícios seguintes (LOA municipal), se a duração do projeto 
ultrapassar o exercício financeiro atual.

CONCEDENTE/ 
CONTRATANTE meta.1 meta.2 meta.3 meta.4 meta.5 SOMA 

JANEIRO           0,00 

FEVEREIRO           0,00 

MARÇO           0,00 

ABRIL           0,00 

MAIO           0,00 

JUNHO           0,00 

JULHO           0,00 

AGOSTO           0,00 

SETEMBRO           0,00 

OUTUBRO           0,00 

NOVEMBRO           0,00 

DEZEMBRO           0,00 

SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONTRAPARTIDA meta.1 meta.2 meta.3 meta.4 meta.5 SOMA 

JANEIRO           0,00 

FEVEREIRO           0,00 

MARÇO           0,00 

ABRIL           0,00 

MAIO           0,00 

JUNHO           0,00 

JULHO           0,00 

AGOSTO           0,00 

SETEMBRO           0,00 

OUTUBRO           0,00 

NOVEMBRO           0,00 

DEZEMBRO           0,00 

SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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À exceção da coluna NATUREZA DE DESPESA, os demais campos são alimentados automaticamente 
a partir da planilha METAS E ETAPAS.
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À Exceção da coluna NATUREZA DE DESPESA, os demais campos são alimentados 
automaticamente a partir da planilha METAS E ETAPAS.

PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO 
Refere-se ao desdobramento da dotação e a sua consequente utilização em diversas espécies de gastos, correspondentes aos 
elementos de despesa, de acordo com a natureza e o código constantes do Manual Técnico do Orçamento: 

https://www.portalsof.planejamento.gov.br/bib/MTO/MTO_2012.pdf 
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/ManualDespesaNacional.pdf  

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/leg_contabilidade.asp 

mto@planejamento.gov.br  

61-2020-2480 

ETAPA ITEM NATUREZA DE 
DESPESA DESCRIÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS 

INDICADOR FÍSICO ESTIMATIVA DE CUSTO 
UNIDADE 
MEDIDA 

QUANTI- 
DADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1.1 1  0 0 0 0,00 - 

  2  0 0 0 0,00 - 

  3  0 0 0 0,00 - 

  4   0 0 0 0,00 - 

  5   0 0 0 0,00 - 

  6   0 0 0 0,00 - 

  7   0 0 0 0,00 - 

  8   0 0 0 0,00 - 

  9   0 0 0 0,00 - 

  10   0 0 0 0,00 - 

1.2 1   0 0 0 0,00 - 

  2   0 0 0 0,00 - 

  3   0 0 0 0,00 - 

  4   0 0 0 0,00 - 

  5   0 0 0 0,00 - 

  6   0 0 0 0,00 - 

  7   0 0 0 0,00 - 

  8   0 0 0 0,00 - 

  9   0 0 0 0,00 - 

  10   0 0 0 0,00 - 
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PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO 
Preencher manualmente as colunas, ou seja, o acumulado dos Recursos do Convênio ou Repasse mais contrapartida financeira e o 

acumulado da contrapartida de Bens e Serviços. 

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA  TOTAL 
RECURSOS 

FINANCEIROS DO 
CONVÊNIO/REPASSE 

CONTRAPARTIDA 
BENS E SERVIÇOS 
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NATUREZA DE DESPESA

https://www.portalsof.planejamento.gov.br/bib/MTO/MTO_2012.pdf

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/ManualDespesaNacional.pdf 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/leg_contabilidade.asp

mto@planejamento.gov.br 

61-2020-2480

O quadro a seguir resume a composição de cada código relativo à natureza de despesa:

Os diversos códigos de natureza de despesa estão a seguir relacionados:
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NATUREZA DE DESPESA:

https://www.portalsof.planejamento.gov.br/bib/MTO/MTO_2012.pdf 
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/ManualDespesaNacional.pdf  

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/leg_contabilidade.asp 
mto@planejamento.gov.br  

61-2020-2480 
 

O quadro a seguir resume a composição de cada código relativo à natureza de despesa:

Categoria 
Econômica 

Natureza Modalidade 
de 

aplicação 

Elemento 
de 

 despesa 

Subitem  
Descrição da natureza de despesa 

3     Custeio 
4     Investimento/capital 
 3    DESPESAS CORRENTES (CUSTEIO) 
 4    INVESTIMENTOS 
  50   Transferência a instituições sem fins lucrativos 
  71   Transferência a consórcios públicos 
  90   APLICAÇÃO DIRETA 
   14  Diárias 
   30  Material de consumo 
   33  Passagens e despesas com locomoção 
   35  Serviços de consultoria 
   36  Outros serviços de terceiros – p. física 
   39  Outros serviços de terceiros – p. jurídica 
   47  Impostos 
   51  Obras civis  
   52  Máquinas e equipamentos 
    00 Desdobramentos 

Os diversos códigos de natureza de despesa estão a seguir relacionados:
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Tipo de Despesa: BENS 
339030 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 
339030 02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 
339030 03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES 
339030 04 GÁS OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 
339030 06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 
339030 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 
339030 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 
339030 10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 
339030 11 MATERIAL QUÍMICO 
339030 12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO 
339030 13 MATERIAL DE CAÇA E PESCA 
339030 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 
339030 15 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS 
339030 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 
339030 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
339030 18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO 
339030 19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 
339030 20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 
339030 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 
339030 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 
339030 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 
339030 24 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 
339030 25 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 
339030 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 
339030 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 
339030 29 MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 
339030 30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 
339030 31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 
339030 32 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO 
339030 33 MATERIAL P/ PRODUÇÃO INDUSTRIAL 
339030 34 SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES 
339030 35 MATERIAL LABORATORIAL 
339030 36 MATERIAL HOSPITALAR 
339030 38 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO 
339030 39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
339030 40 MATERIAL BIOLÓGICO 
339030 41 MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 
339030 42 FERRAMENTAS 
339030 43 MATERIAL P/ REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 
339030 44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS 
339030 45 MATERIAL TÉCNICO P/ SELEÇÃO E TREINAMENTO 
339030 46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 
339030 47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 
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339030 50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 
339030 51 DISCOTECAS E FILMOTECAS (NÃO IMOBILIZÁVEL) 
339030 53 MATERIAL METEOROLÓGICO 
339030 54 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 
339030 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 
339032 03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 
339032 04 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL 
339032 07 MATERIAL PARA CERIMONIAL 
339032 08 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 
339032 09 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 
339032 99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
339038 01 MAQUINAS E APARELHOS 
339038 02 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS 
339038 03 VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 
449052 02 AERONAVES 
449052 04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 
449052 06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 
449052 08 APAR. EQUIP. UTENS. MED. ODONT, LABOR. HOSPIT. 
449052 10 APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSÕES 
449052 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 
449052 18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 
449052 19 DISCOTECAS E FILMOTECAS 
449052 20 EMBARCAÇÕES 
449052 24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 
449052 26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 
449052 28 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 
449052 30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 
449052 32 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 
449052 33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 
449052 34 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 
449052 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
449052 36 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 
449052 38 MAQ., FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 
449052 39 EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 
449052 40 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIÁRIOS 
449052 42 MOBILIÁRIO EM GERAL 
449052 44 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 
449052 46 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 
449052 50 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS 
449052 51 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 
449052 52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 
449052 54 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS 
449052 56 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO VOO 
449052 57 ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS 
449052 58 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 
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449052 60 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS 
449052 83 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROT.VIG.AMBIENTAL 
449052 87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO 
449052 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 

Tipo de Despesa: SERVIÇOS 
339014 14 DIÁRIAS NO PAÍS 
339014 16 DIÁRIAS NO EXTERIOR 
339020 01 AUXILIO A PESQUISADORES 
339030 49 BILHETES DE PASSAGEM 
339033 01 PASSAGENS PARA O PAIS 
339033 02 PASSAGENS PARA O EXTERIOR 
339033 03 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 
339033 05 LOCAÇÃO URBANA 
339033 07 DESPESAS COM EXCESSO DE BAGAGEM 
339033 08 PEDÁGIOS 
339033 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
339035 01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 
339035 02 AUDITORIA EXTERNA 
339035 99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

   
PESSOA FÍSICA: 

339036 02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS  - P. FÍSICA 
339036 03 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR  - P. FÍSICA 
339036 05 DIREITOS AUTORAIS – P. FÍSICA 
339036 06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS – P. FÍSICA 
339036 07 ESTAGIÁRIOS  - P. FÍSICA 
339036 08 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO  - P. FÍSICA 
339036 09 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS  - P. FÍSICA 
339036 11 PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS - P. FÍSICA 
339036 12 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM – P. FÍSICA 
339036 13 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS  - P. FÍSICA 
339036 14 ARMAZENAGEM  - P. FÍSICA 
339036 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  - P. FÍSICA 
339036 16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS  - P. FÍSICA 
339036 17 TRIBUTOS POR CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO 
339036 18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  - P. FÍSICA 
339036 19 VIGILÂNCIA OSTENSIVA  - P. FÍSICA 
339036 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 
339036 21 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS  - P. FÍSICA 
339036 22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  - P. FÍSICA 
339036 23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  - P. FÍSICA 
339036 25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  - P. FÍSICA 
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339036 27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  - P. FÍSICA 
339036 28 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  - P. FÍSICA 
339036 31 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL  - P. FÍSICA 
339036 32 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  - P. FÍSICA 
339036 36 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS 
339036 37 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 
339036 38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS  - P. FÍSICA 
339036 39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS  - P. FÍSICA 
339036 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  - P. FÍSICA 
339036 69 SEGUROS EM GERAL  - P. FÍSICA 
339037 01 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 
339037 02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
339037 03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 
339037 04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 
339037 05 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 
339037 06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS 
339037 07 SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO 
339037 08 APOIO ADMINISTRATIVO – MENORES-APRENDIZES 
339037 99 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA 
   

 
339039 

 
01 

PESSOA JURÍDICA: 
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS ANUIDADES  – P. JURÍDICA 

339039 04 DIREITOS AUTORAIS – P. JURÍDICA 
339039 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS – P. JURÍDICA 
339039 06 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM – P. JURÍDICA 
339039 08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  – P. JURÍDICA 
339039 09 ARMAZENAGEM  – P. JURÍDICA 
339039 10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  – P. JURÍDICA 
339039 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES  – P. JURÍDICA 
339039 12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  – P. JURÍDICA 
339039 14 LOCAÇÃO DE BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS 
339039 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 
339039 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
339039 18 SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS  – P. JURÍDICA 
339039 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  – P. JURÍDICA 
339039 20 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 
339039 21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 
339039 22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 
339039 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS  – P. JURÍDICA 
339039 24 VISTOS CONSULARES  – P. JURÍDICA 
339039 31 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS 
339039 40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 
339039 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  – P. JURÍDICA 
339039 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  – P. JURÍDICA 
339039 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  – P. JURÍDICA 
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339039 45 SERVIÇOS DE GÁS  – P. JURÍDICA 
339039 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  – P. JURÍDICA 
339039 48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  – P. JURÍDICA 
339039 49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS  – P. JURÍDICA 
339039 50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 
339039 51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTIFICAS 
339039 52 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL  – P. JURÍDICA 
339039 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  – P. JURÍDICA 
339039 54 SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR 
339039 57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  – P. JURÍDICA 
339039 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  – P. JURÍDICA 
339039 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  – P. JURÍDICA 
339039 62 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL  – P. JURÍDICA 
339039 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  – P. JURÍDICA 
339039 65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO  – P. JURÍDICA 
339039 66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS  – P. JURÍDICA 
339039 67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS  – P. JURÍDICA 
339039 68 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO  DE MERCADORIAS 
339039 69 SEGUROS EM GERAL  – P. JURÍDICA 
339039 70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 
339039 71 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 
339039 72 VALE-TRANSPORTE  – P. JURÍDICA 
339039 73 TRANSPORTE DE SERVIDORES  – P. JURÍDICA 
339039 74 FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS  – P. JURÍDICA 
339039 76 CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS  – P. JURÍDICA 
339039 77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA  – P. JURÍDICA 
339039 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  – P. JURÍDICA 
339039 79 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 
339039 80 HOSPEDAGENS  – P. JURÍDICA 
339039 82 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL  – P. JURÍDICA 
339039 83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 
339039 85 SERVIÇOS EM ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 
339039 86 PATROCÍNIOS  – P. JURÍDICA 
339039 88 PROMOÇÃO  – P. JURÍDICA 
339039 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  – P. JURÍDICA 
339039 91 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA  – P. JURÍDICA 
339039 92 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL  – P. JURÍDICA 
339039 93 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA  – P. JURÍDICA 
339039 94 Aquisição DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO – P. JURÍDICA 
339039 95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
339039 97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO  – P. JURÍDICA 
339039 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
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Tipo de Despesa: OBRAS 
449051 92 INSTALAÇÕES 
449051 93 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 
449051 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 
 
 
 
 
Tipo de Despesa: TRIBUTOS 
339032 06 INSS – PRODUTOR RURAL 
339047 05 IMPOSTO S/ PROPR. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA 
339047 06 IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI 
339047 07 IMPOSTO S/ CIRC. DE MERCAD. E SERVIÇOS – ICMS 
339047 08 IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 
339047 09 IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF 
339047 10 TAXAS 
339047 12 CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP 
339047 13 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO - CSSL 
339047 18 CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS - SERVICOS DE TERCEIROS 
339047 20 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERV. PESSOA JURIDICA 
339047 21 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
339047 22 CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
339047 25 IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO 
 
 
 
Tipo de Despesa: OUTROS 
319011 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 
339003 61 13º SALÁRIO – ABONO ANUAL 
339004 15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
339031 01 PREMIAÇÕES CULTURAIS 
339031 02 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS 
339031 03 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS 
339031 04 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 
339031 99 OUTRAS PREMIAÇÕES 
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05 TERMO DE REFERÊNCIA

(art. 37 da Portaria 507)

1. Documento apresentado quando envolver aquisição de bens ou prestação de serviços, 
com elementos capazes de propiciar a avaliação do custo, orçamento detalhado, 
preços praticados no mercado, definição dos métodos e o prazo de execução; 

2. No caso de obras de engenharia, elabore Projeto Básico;

3. Registrar a alternativa escolhida como sendo viável, técnica, econômica e 
ambientalmente, e que atenda aos anseios da população;

4. Especificar, de forma exata, bens, serviços e desempenho esperado;

5. Definir soluções técnicas, quer para o conjunto, quer para suas partes, devendo ser 
suportadas por memórias de cálculo e de acordo com critérios preestabelecidos, de 
modo a evitar e/ou minimizar reformulações e/ou ajustes acentuados, durante sua 
fase de execução;

6. Em projetos muito complexos, é possível incluir, no Plano de Trabalho, previsão de 
recursos para a elaboração do Termo de Referência (art 37-§7º da Portaria 507), se 
necessário.

PROPONENTE

Vide projeto

OBJETIVO GERAL

Vide projeto

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Vide projeto

JUSTIFICATIVAS

Vide projeto
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METODOLOGIA

Vide projeto

PRODUTOS ESPERADOS

Discriminar os produtos esperados com os respectivos prazos e formas de apresentação pelos 
fornecedores.

Definir que a duração dos trabalhos de elaboração/implantação não pode exceder a X dias, contados 
a partir da data de assinatura do Contrato Administrativo de Execução ou Fornecimento – CTEF.

Explicitar os resultados decorrentes e a situação esperada com as referidas aquisições e/ou serviços.

Indicar os pré-requisitos mínimos necessários.

Indicar as condições de entrega dos equipamentos e que a inadequação técnica dos equipamentos 
e/ou serviços entregues implicará em não pagamento.

Indicar a responsabilidade pela administração e manutenção dos equipamentos.

Caso os equipamentos sejam cedidos pelo proponente durante ou ao final do projeto, indicar o 
instrumento jurídico utilizado para a cessão.

Indicar o método de seleção e os critérios de avaliação do processo de aquisição e/ou contratação, 
após o atendimento aos pré-requisitos, como por exemplo: melhor técnica e menor preço,  
experiência na área etc.

Adequar às especificações exigidas pelo concedente/contratante.

Exemplos:

Os produtos intermediários e o produto final devem ser escritos em língua portuguesa e entregues 
em 04 (quatro) vias originais, impressas em qualidade “Laserprint” ou similar, em papel formato 
A4, de acordo com as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Os mapas, 
desenhos e gráficos deverão ser apresentados de modo adequado para sua perfeita compreensão, 
em CD-Rom, formatados para ARCINFO, ARCVIEW ou ERDAS, e em quatro vias originais.

A versão final deve ser fornecida também em CD-Rom, formatado e gravado no editor de texto “Word” 
da Microsoft, de comum acordo com o contratante. Também deve seguir as seguintes instruções 
durante a redação dos documentos finais e intermediários. A formatação dos documentos, tanto na 
versão preliminar, como na final, deverá observar as características descritas no Quadro X.

O material cartográfico de fonte secundária deverá ser entregue em 04 (quatro) vias originais, 
em escalas e formatos previamente aprovados pela equipe de trabalho, de acordo com as 
normas brasileiras. Todas as informações georeferenciadas devem ser entregues em CD-Rom, e 
apresentadas em formato para ARCINFO, ARCVIEW e/ou ERDAS.

Devem ser fornecidas informações detalhadas, em papel e meio eletrônico: descrição geral dos 
arquivos produzidos, procedimentos adotados para a digitalização de dados cartográficos, escala, 
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data e fonte desses dados, tipo (mapa em papel, imagens de satélite, etc), data da digitalização dos 
dados cartográficos, problemas existentes nos dados, projeção cartográfica utilizada e todos os 
parâmetros necessários para sua interpretação (datum, meridiano central, zona).

Todos os produtos auxiliares, mapas, tabelas, gráficos ou material necessário para melhor 
compreensão da “ação” poderão aparecer como Anexos, de forma a manter o corpo principal do 
“projeto” mais coeso e sucinto.

A versão final deverá ser objeto de revisão profissional da gramática e da ortografia, a cargo do 
Contratado.

CRONOGRAMA

Registrar de forma sucinta e objetiva.

QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Discriminar as especialidades profissionais necessárias e específicas existentes e a serem contratadas 
para o desenvolvimento das atividades propostas para a execução do projeto. Especificar o campo 
de atuação de cada profissional, tempo mínimo de experiência comprovada, área de formação e o 
tipo de qualificação a ser exigida, para o desenvolvimento do objetivo proposto. 

Exemplo:

A equipe que realizará os trabalhos deverá ser formada de profissionais que combinem o 
conhecimento das condições da Área com experiência em gestão xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, contando 
com um coordenador técnico de experiência comprovada de mais de cinco anos na condução de 
trabalhos semelhantes. 

Deverá incluir, no mínimo, profissionais de experiência comprovada em xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxx, conforme mostrado no Quadro X. 

PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

Definir a necessidade e a forma de participação social dos atores locais.

Exemplo:

Deverão ser realizados e amplamente divulgados, no mínimo, três desses eventos, durante a 
execução dos trabalhos, com o objetivo de divulgar os resultados dos trabalhos, discutir as propostas 
e receber sugestões dos participantes. Os principais resultados do processo de consultas públicas, 
assim como a indicação sobre as recomendações e sugestões que puderam ser aceitas, devem 
fazer parte do Produto Final. Quando da entrega da versão final aprovada, deverá ser realizada uma 
Audiência Pública para validação do Projeto.
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ACEITAÇÃO

Indicar os métodos a serem utilizados no monitoramento e na avaliação da execução do projeto. 
Apresentar os indicadores a serem utilizados no acompanhamento do projeto e avaliação dos 
resultados, bem como a forma de mensuração dos indicadores. Estabelecer critérios para conferência, 
validação, aceitação e recebimento (provisório e definitivo) dos produtos, bens e serviços.

SUBSÍDIOS

Indicar referências técnicas e informações que estarão disponíveis para quem vier a ser contratado, 
em apoio à execução dos serviços: bibliografia, documentos e relatórios técnicos, mapas, 
fotografias aéreas, sistemas de informação geográfica, dados de qualidade ambiental, estatísticas 
demográficas, sociais e econômicas e demais informações sobre a área e a ação a ser realizada.
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06 PROJETO BÁSICO

“Conjunto de elementos necessários para caracterizar a obra ou serviço de engenharia,
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 

técnica, o tratamento do impacto ambiental, a avaliação do custo da obra ou serviço de engenharia
e a definição dos métodos e do prazo de execução”

(art. 37 da Portaria 507)
(art. 6º-IX da Lei nº 8.666, de 21.06.1993)

Conforme o objeto do convênio ou contrato de repasse, será necessária a elaboração do Projeto 
Básico relativo às obras e aos serviços de engenharia, para assegurar maior precisão no tocante 
às atividades que serão desenvolvidas. (No caso de aquisição de bens e ou prestação de outros 
serviços, deve ser elaborado Termo de Referência).

Somente se inexistir no próprio quadro da prefeitura/entidade, será necessário contratar profissional 
qualificado, com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e ou no Conselho 
Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), para elaborar o Projeto Básico, emitir a Anotação de 
Responsabilidade de Técnica (ART) e ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).

É possível incluir, no Plano de Trabalho, previsão de recursos para elaboração do Projeto Básico (art. 
37-§7º da Portaria 507), se necessário.

Principais características do Projeto Básico: 

• Desenvolvimento da alternativa escolhida como sendo viável, técnica, econômica e 
ambientalmente, e que atenda aos critérios de conveniência da sociedade;

• Fornecer uma visão global da obra e identificar seus elementos constituintes de forma precisa;

• Especificar o desempenho esperado;

• Definir soluções técnicas, quer para o conjunto, quer para suas partes, devendo ser suportadas 
por memórias de cálculo e de acordo com critérios preestabelecidos de modo a evitar e/ou 
minimizar reformulações e/ou ajustes acentuados, durante sua fase de execução;

• Identificar e especificar, sem omissões, os tipos de serviços a executar, os materiais e 
equipamentos a incorporar à obra;

• Definir as quantidades e os custos de serviços e fornecimentos com precisão compatível com o 
tipo e porte da obra, de tal forma a ensejar a determinação do custo global da obra com a maior 
precisão possível;

• Fornecer subsídios suficientes para a montagem do plano de gestão da obra;

• Considerar, para uma boa execução, métodos construtivos compatíveis e adequados ao porte da obra;

• Detalhar os programas ambientais, compatíveis com o porte da obra, de modo a assegurar sua 
implantação de forma harmônica.

Devem acompanhar o projeto básico, no mínimo, os seguintes documentos:

• Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao CREA;

• Registro de Responsabilidade Técnica – RRT junto ao CAU;

• Memorial descritivo;

• Plantas;

• Mapas.
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07 DOCUMENTAÇÃO

• Esta lista deve ser adaptada conforme as regras estabelecidas pelo concedente, em 
cada programa, edital, situações específicas e legislação vigente;

• Os documentos deverão estar com validade nas datas da assinatura do Convênio/
Repasse e liberação dos recursos;

• Os documentos poderão ser apresentados em original ou cópia, autenticada por 
Cartório ou por servidor responsável pelo recebimento;

• A falta de documentos nos prazos estipulados implicará na paralisação do processo ou 
até no cancelamento do Convênio/Repasse.
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07 – DOCUMENTAÇÃO
• Esta lista deve ser adaptada conforme as regras estabelecidas pelo 

concedente/concedente, em cada programa, edital, situações específicas e 
legislação vigente;

• Os documentos deverão estar com validade nas datas da assinatura do 
Convênio/Repasse e liberação dos recursos;

• Os documentos poderão ser apresentados em original ou cópia, autenticada por 
Cartório ou por servidor responsável pelo recebimento;

• A falta de documentos nos prazos estipulados implicará na paralisação do 
processo ou até no cancelamento do Convênio/Repasse.

DISCRIMINAÇÃO SIM NÃO 

Envio de Proposta   
Requerimento da Licença Ambiental, quando envolver obras, instalações ou serviços que exijam 
estudos ambientais, na forma disciplinada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. 
Resolução CONAMA nº 237 de 19.12.1997. 
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=237    
Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA (ART) e ou Registro de Responsabilidade 
Técnica junto ao CAU (RRT) relativo ao projeto básico, projeto executivo, execução, 
acompanhamento e fiscalização da obra de engenharia, nos termos da Lei nº 6.496, de 07.12.1977, 
e artigo 14 da Lei Federal nº 5.194, de 24.12.1966, que regula o exercício das profissões de 
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo. (Acórdão TCU nº 325/2007 – 2ª Câmara; e Acórdão 
TCU nº 625/2010-2ª Câmara. DOU de 26.02.2010, S. 1, p. 222).   
Projeto Básico (obras e serviços de engenharia).   
Termo de Referência (bens e serviços).   
Fotos ilustrativas da situação atual do local da obra (recentes).   
Designação de um engenheiro como responsável técnico pela obra de engenharia.   
Planilha Orçamentária de serviços de engenharia (custos unitários, cronogramas físico-financeiros, 
códigos do SINAPI e BDI detalhado).   
Planilha Orçamentária de equipamentos e outros serviços (custos unitários, cronogramas físico-
financeiros e código do SINAPI).   
3 cotações de preços de bens e serviços.   
Declaração de compatibilidade de preços.   
Declaração de contrapartida.   
Extrato bancário comprovando a disponibilidade da contrapartida financeira   
Fundamentação da contrapartida, quando em bens e serviços, desde que economicamente 
mensurável e previamente aceita pelo concedente/contratante.   
Lei Orçamentária Municipal do exercício corrente 

http://www.camaragibe.pe.gov.br/Lei-N%C2%BA-430-2009-Lei-Or%C3%A7ament%C3%A1ria-
Anual-2010/View-category.html   

Termo de posse, carteira de identidade e CPF (cópia legível autenticada) do prefeito ou dirigente.   
Compromisso, junto ao respectivo ministério, de divulgar a logomarca nos materiais que venham a 
ser impressos sobre os respectivos projetos: cartazes, folders, banners, publicações etc.   
Espelho da emenda parlamentar ou ofício com detalhamento.   
Documentos relativos à constituição do Conselho Municipal correspondente ao tema relacionado ao 
objeto do projeto, respectivas Resoluções e ata de eleição dos atuais dirigentes.   
Ofício de encaminhamento.   
Plano de Trabalho, conforme exigência do concedente/contratante.   
Projeto Executivo de cada obra de engenharia   
Projeto arquitetônico com cumprimento das disposições do Decreto nº 5.296, de 02.12.2004, 
sobre a acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, se for o caso 
(detalhar rampas de acesso, vagas de estacionamento, sanitários etc).   
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Projeto hidráulico com legendas e detalhes.   
Projeto sanitário com legendas e detalhes.   
Projeto elétrico com legendas e quadro de cargas.   
Projeto de fundações e solo, com quadro de concreto, fôrma, ferragem e detalhes.   
Projeto de superestrutura com quadro de concreto, fôrma, ferragem e detalhes.   
Projeto urbanístico para obras que envolvam calçamento e detalhes.   
Projeto de pavimentação e detalhes.   
Projeto de drenagem e detalhes.   
Plantas de detalhamento do projeto (escala 1:50).   
Memorial descritivo, especificações técnicas, discriminação da forma executiva das obras e 
serviços, especificações dos materiais, processos executivos, equipamentos e mão-de-obra a 
serem utilizados.   
Mapa da cidade ou croquis de localização da obra, indicando os principais pontos de referência, 
coordenadas geográficas do local (longitude e latitude) ou em UTM (GPS).   
Licenças e aprovações de projetos emitidos por órgão ou entidade da esfera municipal, estadual, 
federal e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso   
   

Manual de Elaboração de Projetos para Captação de Recursos e Gestão de Convênios, Repasses e SICONV

edivanbatista@yahoo.com.br 85-9935-7364 79 

07 – DOCUMENTAÇÃO
• Esta lista deve ser adaptada conforme as regras estabelecidas pelo 

concedente/concedente, em cada programa, edital, situações específicas e 
legislação vigente;

• Os documentos deverão estar com validade nas datas da assinatura do 
Convênio/Repasse e liberação dos recursos;

• Os documentos poderão ser apresentados em original ou cópia, autenticada por 
Cartório ou por servidor responsável pelo recebimento;

• A falta de documentos nos prazos estipulados implicará na paralisação do 
processo ou até no cancelamento do Convênio/Repasse.

DISCRIMINAÇÃO SIM NÃO 

Envio de Proposta   
Requerimento da Licença Ambiental, quando envolver obras, instalações ou serviços que exijam 
estudos ambientais, na forma disciplinada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. 
Resolução CONAMA nº 237 de 19.12.1997. 
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=237    
Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA (ART) e ou Registro de Responsabilidade 
Técnica junto ao CAU (RRT) relativo ao projeto básico, projeto executivo, execução, 
acompanhamento e fiscalização da obra de engenharia, nos termos da Lei nº 6.496, de 07.12.1977, 
e artigo 14 da Lei Federal nº 5.194, de 24.12.1966, que regula o exercício das profissões de 
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo. (Acórdão TCU nº 325/2007 – 2ª Câmara; e Acórdão 
TCU nº 625/2010-2ª Câmara. DOU de 26.02.2010, S. 1, p. 222).   
Projeto Básico (obras e serviços de engenharia).   
Termo de Referência (bens e serviços).   
Fotos ilustrativas da situação atual do local da obra (recentes).   
Designação de um engenheiro como responsável técnico pela obra de engenharia.   
Planilha Orçamentária de serviços de engenharia (custos unitários, cronogramas físico-financeiros, 
códigos do SINAPI e BDI detalhado).   
Planilha Orçamentária de equipamentos e outros serviços (custos unitários, cronogramas físico-
financeiros e código do SINAPI).   
3 cotações de preços de bens e serviços.   
Declaração de compatibilidade de preços.   
Declaração de contrapartida.   
Extrato bancário comprovando a disponibilidade da contrapartida financeira   
Fundamentação da contrapartida, quando em bens e serviços, desde que economicamente 
mensurável e previamente aceita pelo concedente/contratante.   
Lei Orçamentária Municipal do exercício corrente 

http://www.camaragibe.pe.gov.br/Lei-N%C2%BA-430-2009-Lei-Or%C3%A7ament%C3%A1ria-
Anual-2010/View-category.html   

Termo de posse, carteira de identidade e CPF (cópia legível autenticada) do prefeito ou dirigente.   
Compromisso, junto ao respectivo ministério, de divulgar a logomarca nos materiais que venham a 
ser impressos sobre os respectivos projetos: cartazes, folders, banners, publicações etc.   
Espelho da emenda parlamentar ou ofício com detalhamento.   
Documentos relativos à constituição do Conselho Municipal correspondente ao tema relacionado ao 
objeto do projeto, respectivas Resoluções e ata de eleição dos atuais dirigentes.   
Ofício de encaminhamento.   
Plano de Trabalho, conforme exigência do concedente/contratante.   
Projeto Executivo de cada obra de engenharia   
Projeto arquitetônico com cumprimento das disposições do Decreto nº 5.296, de 02.12.2004, 
sobre a acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, se for o caso 
(detalhar rampas de acesso, vagas de estacionamento, sanitários etc).   
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CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO/REPASSE SIM NÃO 
Prefeituras   

Plena Competência Tributária: Declaração do Chefe do Executivo de que instituiu, previu e arrecadou 
os impostos de competência   
Comprovante de remessa da declaração de PLENA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ao respectivo 
Tribunal de Contas (recibo do protocolo, aviso de recebimento) até 30 de abril   
Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP emitido pela SPPS/MPS   
Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União 
fornecida pela RFB e PGFN   
Certidão Negativa de Débito – CND, fornecida pela RFB   
Regularidade perante o Poder Público Federal, conforme consulta ao Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, via SISBACEN   
Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela CEF   
Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais Recebidos Anteriormente, 
mediante consulta ao SIAFI e SICONV   
Regularidade em relação à Adimplência Financeira de Empréstimos e Financiamentos concedidos 
pela União, mediante informação da STN   
Aplicação mínima de recursos na área da Educação (SIOPE/FNDE ou Certidão do Tribunal de 
Contas)   
Aplicação mínima de recursos na área da Saúde (SIOPS/MS ou Certidão do Tribunal de Contas)   
Publicação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF (SisTN/CEF ou STN) até 30 dias após o 
encerramento de cada quadrimestre ou semestre   
Comprovante de remessa da declaração de publicação do RGF ao respectivo Tribunal de Contas 
(recibo do protocolo, aviso de recebimento)   
Inexistência de vedação ao recebimento de transferência voluntária por descumprimento dos 
seguintes limites: de despesa total com pessoal, das dívidas consolidadas e mobiliária, de 
operações de crédito, inclusive antecipação de receita, e de inscrição em restos a pagar   
Comprovante de remessa da declaração atestando a inexistência de vedação ao recebimento de 
transferências voluntárias ao respectivo Tribunal de Contas (recibo do protocolo, aviso de 
recebimento)    
Encaminhamento das Contas Anuais até 30 de abril, mediante informação de adimplência prestada 
pela STN   
Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, até 30 dias após o 
encerramento de cada bimestre (SisTN/CEF ou STN)   
Comprovante de remessa da declaração de publicação do RREO ao respectivo Tribunal de Contas 
(recibo do protocolo, aviso de recebimento)   
Comprovação de que as Despesas de Caráter Continuado Derivadas do Conjunto das Parcerias 
Público-Privadas limitam-se a 3% da receita corrente líquida (anexo XVII do RREO) do 6º bimestre   
Comprovante de remessa da declaração de regularidade quanto aos limites estabelecidos na Lei nº 
11.079, de 30.12.2004, ao respectivo Tribunal de Contas (recibo do protocolo, aviso de 
recebimento)   
Certificado emitido pelo Cadastro de Inadimplentes do Conselho Nacional de Justiça – CEDIN 
comprovando a regularidade quanto ao Pagamento de Precatórios   
Comprovante de remessa da declaração de regularidade quanto ao Pagamento de Precatórios 
Judiciais ao respectivo Tribunal de Contas (recibo do protocolo, aviso de recebimento)   
Comprovação de divulgação da execução orçamentária e financeira por meio eletrônico de acesso 
ao público e de informações pormenorizadas relativas à receita e à despesa, por meio de declaração 
de cumprimento, juntamente com a remessa da declaração para o respectivo Tribunal de Contas 
por meio de recibo do protocolo, aviso de recebimento ou carta registrada   
Inexistência de situação de vedação ao recebimento de transferências voluntárias nos termos do 
artigo 33, combinado com o art. 23-§3º-I, ambos da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, 
comprovado por meio de declaração de que não realizou operação de crédito enquadrada no artigo 
33-§1º da Lei Complementar nº 101, juntamente com o comprovante de remessa da declaração 
para o respectivo Tribunal de Contas por meio de recibo do protocolo, aviso de recebimento ou 
carta registrada   
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Comprovação da apresentação das contas à Secretaria do Tesouro Nacional até dia 30 de abril.   
Balanços Contábeis dos dois últimos exercícios   
Comprovante de Regularidade perante o PASEP.   
Comprovação da entrega dos documentos exigidos para celebração de transferência voluntária, a 
ser extraída na Internet pelo subsistema CAUC. 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/regularidadeSiafi/index_regularidade.asp   
Certidão de regularidade fornecida pela Secretaria da Receita Federal. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/Decretos/2008/dec6420.htm   
Certidão de regularidade fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/Decretos/2008/dec6420.htm   
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, a ser obtida no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas (BNDT), na página de cada TRT, em cumprimento ao disposto na Lei nº 12.440, de 
08.07.2011   
Certidão de regularidade fornecida pelos órgãos estaduais e municipais.   
Comprovação quanto à previsão orçamentária da contrapartida.   
Comprovação do depósito, na conta bancária específica, da contrapartida financeira.   
Plano de Trabalho aprovado.   
Licença Ambiental, quando envolver obras, instalações ou serviços que exijam estudos ambientais, 
na forma disciplinada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. 
Resolução CONAMA nº 237 de 19.12.1997. 
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=237    
Comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel, mediante certidão 
emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, quando o projeto tiver por objeto a 
execução de obras ou benfeitorias no imóvel;       ou 

 Comprovação de ocupação regular de imóvel; 
 Contrato ou compromisso irretratável e irrevogável de constituição de direito real sobre o 

imóvel, na forma de cessão de uso, concessão de direito real de uso, concessão de uso 
especial para fins de moradia, aforamento ou direito de superfície; 

 Comprovação de ocupação da área objeto do projeto por comunidade remanescente de 
quilombos ou por comunidade indígena, mediante documento expedido pela Fundação 
Nacional do Índio – FUNAI. 
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CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO/REPASSE SIM NÃO 
Entidades privadas sem fins lucrativos   

Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União 
fornecida pela RFB e PGFN   

Certidão Negativa de Débito – CND, fornecida pela RFB   
Regularidade perante o Poder Público Federal, conforme consulta ao Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, via SISBACEN   

Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela CEF   
Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais Recebidos Anteriormente, 
mediante consulta ao SIAFI e SICONV   
Comprovação de divulgação da execução orçamentária e financeira por meio eletrônico de acesso 
ao público e de informações pormenorizadas relativas à receita e à despesa, por meio de declaração 
de cumprimento, juntamente com a remessa da declaração para o respectivo Tribunal de Contas 
por meio de recibo do protocolo, aviso de recebimento ou carta registrada   

Balanços Contábeis dos dois últimos exercícios   
Comprovação da entrega dos documentos exigidos para celebração de transferência voluntária, a 
ser extraída na Internet pelo subsistema CAUC. 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/regularidadeSiafi/index_regularidade.asp   
Certidão de regularidade fornecida pela Secretaria da Receita Federal. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/Decretos/2008/dec6420.htm   
Certidão de regularidade fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/Decretos/2008/dec6420.htm   
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, a ser obtida no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas (BNDT), na página de cada TRT, em cumprimento ao disposto na Lei nº 12.440, de 
08.07.2011   
Certidão de regularidade fornecida pelos órgãos estaduais e municipais.   
Comprovação do depósito, na conta bancária específica, da contrapartida financeira.   
Plano de Trabalho aprovado.   
Licença Ambiental, quando envolver obras, instalações ou serviços que exijam estudos ambientais, 
na forma disciplinada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. 
Resolução CONAMA nº 237 de 19.12.1997. 
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=237    
Comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel, mediante certidão 
emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, quando o projeto tiver por objeto a 
execução de obras ou benfeitorias no imóvel;       ou 

 Comprovação de ocupação regular de imóvel; 
 Contrato ou compromisso irretratável e irrevogável de constituição de direito real sobre o 

imóvel, na forma de cessão de uso, concessão de direito real de uso, concessão de uso 
especial para fins de moradia, aforamento ou direito de superfície; 

Comprovação de ocupação da área objeto do projeto por comunidade remanescente de quilombos 
ou por comunidade indígena, mediante documento expedido pela Fundação Nacional do Índio – 
FUNAI.   
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ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 

Ofício nº
(Local e data)......................, .... de ............... de 20

À Sua Excelência o Senhor
NOME DO DIRIGENTE
Ministro de Estado d
Esplanada dos Ministérios, Bloco xxxx,  Xº andar, sala AAA
XXYYY-ZZZ – Brasília/DF

Senhor(a) Ministro(a),

Assunto: Proposta de convênio

 (nome do proponente) .......................encaminha, para apreciação de Vossa Excelência, 
Plano de Trabalho bem como a documentação necessária para a celebração de convênio/repasse 
visando à execução do Projeto destinado a................................................., nos termos das normas 
definidas e divulgadas por esse Ministério:

 Valor total R$

 Valor solicitado R$

 Valor da contrapartida R$

 Dessa forma, solicito autorização de Vossa Excelência para a celebração de Convênio/Contrato 
de Repasse destinado à liberação de recursos para a execução do Plano de Trabalho anexo.

 Declaro, ainda, que tenho ciência de ser condição, para liberação financeira, a apresentação 
de certidões com plena validade, sob pena de completa paralisação do processo objeto desta 
solicitação.

Atenciosamente,

Proponente:
CNPJ:

Responsável:
Cargo:
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DA CONTRAPARTIDA 

 Declaro, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para comprovação 
junto ao Ministério......................., que dispomos dos recursos financeiros ou bens e serviços 
economicamente mensuráveis, no valor de R$ ...................,00 (valor por extenso), necessários 
para participação na contrapartida de recursos destinados a (descrever o objeto do convênio/
repasse, o mesmo que se encontra no Plano de Trabalho anexo).

 Declaro também que, na hipótese de eventual necessidade de um aporte adicional de recursos, 
este Agente Executor se compromete pela sua integralização, durante a vigência do Convênio/
Contrato de Repasse que vier a ser celebrado e, ainda, ter conhecimento de que a mesma poderá 
ser atendida através de recursos financeiros ou de bens ou serviços desde que economicamente 
mensuráveis, conforme determina a legislação. 

(Local e data) ..........................., ..... de ................... de 20

Entidade

CNPJ:

Responsável:
Cargo:
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CONDICIONANTES LEGAIS 

________ (Nome do prefeito/a)_________________, _____ (Nacionalidade)______, ___ (Estado Civil) __,  Portador da Cédula de Identidade nº 
_________________ e do CPF nº ____________________, residente e domiciliado  em 
________________________________________________, DECLARA, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, nos termos 
da legislação vigente e, ainda, da Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000 (LRF), e fica responsável pela veracidade das informações apresentadas, 
que a prefeitura de ______________________, CNPJ sob o nº                             :  
                                                             .  
(  ) Encontra-se em dia quanto ao pagamento de tributos federais, empréstimos e financiamentos devidos à União, bem como quanto à prestação 
de contas de recursos anteriormente dela recebidos, na forma do disposto no art. 25, § 1º, inciso IV, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101, de 
4/5/2000 (LRF).  
 
(  ) Cumpriu os limites constitucionais relativos à Saúde e à Educação, conforme disposto nos arts. 198 e 212, respectivamente, da Constituição 
Federal e art.25, da Lei complementar nº 101, de 4/5/2000. 
 
( ) Observou os limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em restos 
a pagar e de despesa total com pessoal, consoante dispõe o art. 25, § 1º, inciso IV, alínea “c”, da Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000 (LRF). 
 
(  ) Fez previsão orçamentária da contrapartida para firmar convênios/contratos de repasse com o Ministério    . . .   , nos termos do art. 25, § 1º, 
inciso IV, alínea “d”, da Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000 (LRF) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 
(  ) Instituiu, regulamentou e arrecada todos os tributos previstos nos arts. 155 e 156 da Constituição Federal, atualizada, ressalvado, no caso de 
Município, o imposto previsto no art. 156, inciso III, na forma do disposto no art. 11, da Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000 (LRF). 
 
( ) Não destinará os recursos conveniados/repassados ao pagamento de despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista, conforme estabelecem 
o inciso X, art. 167, da Constituição Federal e o inciso III, § 1º, art. 25, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). 
 
(  ) Incluirá no respectivo orçamento os recursos a serem transferidos pela União, à conta do convênio/contrato de repasse, conforme preceituam 
o art. 35, da Lei nº 10.180/2001 e o inciso I, do art. 45, da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004. 
 
(  ) Encaminhou suas contas à Secretaria do Tesouro Nacional ou entidade preposta nos prazos estabelecidos, conforme disposto nos arts. 51 a 
55, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). 
 
( ) Não está inadimplente com prestação de contas relativas a recursos anteriormente recebidos da Administração Pública Federal, mediante 
convênios, acordos, ajustes ou contratos, ressalvado o disposto nos arts. 7º e 10, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, atualizada. 
 
(  ) Apresentará licença ambiental, quando envolver obras, instalações ou serviços que exijam estudos ambientais, como previsto no art. 12, da 
Lei nº 6.938/81, atualizada, nas Resoluções nºs 01/86,  05/88 e 237/1997, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e no Acórdão 
1572/2003 – TCU – Plenário. 
 
AUTENTICAÇÃO 
 
LOCAL 
DATA 
ASSINATURA DO(A) PREFEITO(A) 
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DECLARAÇÃO DOS IMPOSTOS DA COMPETÊNCIA E DOS LIMITES 
CONSTITUCIONAIS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E PESSOAL

 Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que a Prefeitura de ........................ (nome 
do município – UF):

• instituiu, regulamentou e arrecada os impostos de sua competência, conforme os artigos 155 
e 156 da Constituição Federal de 1988, ressalvando o imposto previsto no art. 156, inciso III, 
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, quando comprovada a ausência do fato 
gerador;

• atende ao disposto no art. 212 da Constituição Federal, com aplicação em educação de, no 
mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do total das receitas provenientes de impostos, inclusive 
transferências;

• atende ao disposto no inciso III e § 1º do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, com aplicação em saúde de percentual mínimo obrigatório de 15% (quinze por 
cento) do total de receitas provenientes de impostos, inclusive transferências;

• atende ao disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal e inciso III do art. 19 da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que limita em 60% da receita corrente líquida a 
despesa total com pessoal do município.

(Local e data) ........................, ..... de ....................... de 20

NOME 

Prefeito(a) Municipal
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ATENDIMENTO À LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

 O(A) Prefeito(a) de ____________________________ (UF), no uso de suas 
atribuições e sob as penas da lei, declara que a referida entidade não está inadimplente com a 
União, inclusive no que tange às contribuições de que tratam os artigos 195 e 239 da Constituição 
Federal (contribuições dos empregados para a seguridade social, contribuições para o PIS/PASEP, 
e contribuições para o FGTS) com relação a recursos anteriormente recebidos da Administração 
Pública Federal, através de convênios, contratos de repasse, acordos, ajustes, subvenções sociais, 
contribuições, auxílios e similares.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

                         ________________,  ____  de  ____________ de 20  .

Nome

Prefeito(a) Municipal
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DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA

Declaro, sob as penas do art. 299 do Código Penal, que esta (Entidade/Prefeitura/Secretaria) 
não se encontra em mora e nem em débito junto a qualquer Órgão ou entidade da Administração 
Pública Federal. 

                  __________________,  ____  de  _____de 20       

(Nome e assinatura do dirigente do proponente)
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FUNCIONAMENTO REGULAR DE ENTIDADE
 PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS

(art. 34-IV da Lei nº 10.934, de 11.08.2004)

 Eu, (nome da autoridade local, por extenso), portador da CI nº __________________, 
CPF nº_______________________________, __________________________(cargo/função) 
da _____________________(nome da Entidade), inscrita no CNPJ nº _____________, sediada 
à _________________(endereço completo), DECLARO, junto ao Ministério  ________ ________ 
________, que a (nome da Entidade), inscrita no CNPJ sob o nº__________________, sediada à 
__________________________(endereço completo), vem funcionando regularmente nos últimos 
03 (três) anos.

 

  
(Local),              de                                de 20  

    

assinatura da autoridade Local 
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COMPATIBILIDADE DE PREÇOS

Declaro, para os devidos fins, perante o Ministério .............................., que os preços expressos 
no projeto destinado a   ..........................    estão compatíveis com os praticados no mercado local/
regional e de acordo com a tabela SINAPI.

(Local e data) ..........................., ..... de ..................... de 20   

nome do responsável pela cotação de preços

Cargo

matrícula
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DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins que a --------------------, inscrita no CNPJ n° ------------------, localizada 
Rua ----------------- -------, na cidade de ----------------, Estado de --------------, possui equipe com 
capacidade técnica e gerencial para atuar em Projetos de -----------------------, por ter realizado 
projeto semelhante nesta prefeitura, no período de ----/---- a ----/-----.

A equipe técnica da Entidade está devidamente apta a desenvolver as atividades para a perfeita 
execução do Projeto de ----------------------------,  no valor de -----------------------, bem como para 
executar todas as ações planejadas no referido plano de trabalho, de acordo com a identificação 
abaixo:

IDENTIFICAÇÃO DOS ESPECIALISTAS

Profissional Quantidade
 Carga Horária

Semanal Mensal

Engenheiros

Técnicos

Outros Profissionais da área

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

---------------, ----- de ---------------------- de 20   .

Prefeito Municipal
CPF: XXXXXXXX

RG.: XXXX/SSP- XX
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DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL  

 
 

 
 
               Declaro, sob as penalidades da Lei, para fins de comprovação junto ao Ministério do      AAAAAAAAA e relativamente 
ao imóvel situado à .......(endereço, cidade, UF), que a _____________(proponente e cnpj) -------------------  possui plenos 
poderes inerentes à propriedade do imóvel, conforme certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis, anexa.   
 

 
 

 
AUTENTICAÇÃO 
 
 
___/___/___   ____________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
     DATA                NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL        
 

Este documento deverá ser preenchido pelo órgão ou entidade proponente a fim de 
comprovar a situação do terreno a ser beneficiado com o objeto do financiamento.

Não é admitida, em nenhuma hipótese, a indicação de terreno privado para conclusão, 
reforma, ampliação e/ou construção de unidade de saúde, do qual o proponente não 
disponha de documento de propriedade ou posse definitiva registrado em Cartório de 
Registro de Imóveis.

À declaração deverá(ão) ser anexado(s) o(s) documento(s) comprobatório(s) do(s) 
ato(s) ou fato(s) nela declarado(s).

Por interesse social, condicionadas à garantia subjacente de uso pelo período mínimo de vinte 
anos, são admitidas as seguintes hipóteses alternativas:

a. posse de imóvel:
I. em área desapropriada ou em desapropriação por Estado, Município ou pelo Distrito 

Federal;
II. em área devoluta;

b. imóvel recebido em doação:
I. do Estado ou Município, já aprovada em lei estadual ou municipal, conforme o caso e

se necessária, inclusive quando o processo de registro de titularidade ainda se 
encontre em trâmite; ou

II. de pessoa física ou jurídica, inclusive quando o processo de registro de titularidade 
ainda se encontre em trâmite, neste caso com promessa formal de doação 
irretratável e irrevogável;

c. imóvel que, embora ainda não haja sido devidamente consignado no cartório de registro de 
imóveis competente, pertence a Estado que se instalou em decorrência da transformação 
de Território Federal, ou mesmo a qualquer de seus Municípios, por força de mandamento 
constitucional ou legal; ou

d. imóvel cuja utilização esteja consentida pelo seu proprietário, com autorização expressa 
irretratável e irrevogável, sob a forma de cessão gratuita de uso.

Este documento deverá ser preenchido pelo órgão ou entidade proponente a fim de comprovar a situação do 
terreno a ser beneficiado com o objeto do financiamento.

Não é admitida, em nenhuma hipótese, a indicação de terreno privado para conclusão, reforma, ampliação e/ou 
construção de unidade de saúde, do qual o proponente não disponha de documento de propriedade ou posse 
definitiva registrado em Cartório de Registro de Imóveis.

À declaração deverá(ão) ser anexado(s) o(s) documento(s) comprobatório(s) do(s) ato(s) ou fato(s) nela 
declarado(s).

Por interesse social, condicionadas à garantia subjacente de uso pelo período mínimo de vinte anos, são admitidas 
as seguintes hipóteses alternativas:

a. posse de imóvel:

I. em área desapropriada ou em desapropriação por Estado, Município ou pelo Distrito Federal;

II. em área devoluta;

b. imóvel recebido em doação:

I. do Estado ou Município, já aprovada em lei estadual ou municipal, conforme o caso e se necessária, inclusive 
quando o processo de registro de titularidade ainda se encontre em trâmite; ou

II. de pessoa física ou jurídica, inclusive quando o processo de registro de titularidade ainda se encontre em 
trâmite, neste caso com promessa formal de doação irretratável e irrevogável;

c. imóvel que, embora ainda não haja sido devidamente consignado no cartório de registro de imóveis competente, 
pertence a Estado que se instalou em decorrência da transformação de Território Federal, ou mesmo a qualquer 
de seus Municípios, por força de mandamento constitucional ou legal; ou

d. imóvel cuja utilização esteja consentida pelo seu proprietário, com autorização expressa irretratável e irrevogável, 
sob a forma de cessão gratuita de uso.
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08 SICONV
 (Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse)

https://www.convenios.gov.br/portal/

https://www.convenios.gov.br/siconv/

É um sistema de informática disponibilizado na internet (https://www.convenios.gov.br) que permite 
o acompanhamento em tempo real de convênios e contratos de repasse, conforme determinou 
o Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 2066, de 08.11.2006), e materializa a transparência 
definida na Lei de Responsabilidade Fiscal:

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 de maio de 2000

Art. 48: São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, 
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Parágrafo único Inciso II : A transparência será assegurada também mediante liberação ao pleno 
conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas 
sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público.

Art. 48-A:  Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da 
Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a: 

I. quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da 
despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao 
número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física 
ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado;

II. quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, 
inclusive referente a recursos extraordinários.

Art. 49: As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o 
exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para 
consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.

Art. 73-A:  Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, é parte legítima para denunciar 
ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento 
das prescrições estabelecidas nesta Lei Complementar.

Art. 73-B – inciso III:  Fica estabelecido o prazo de até 28.05.2013 (definido pela Lei Complementar 
nº 131, de 27.05.2009) para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos II e III do 
parágrafo único do art. 48, bem como do art. 48-A. 
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DÚVIDAS SOBRE O SICONV:

https://www.convenios.gov.br/portal/manuais.html 

convenios-normas@planejamento.gov.br
convenios@serpro.gov.br

http://assiste.serpro.gov.br/siconv/anteriores.html

0800-978-2340

É condição para a realização de transferências voluntárias a Estados e Municípios, o atendimento 
ao disposto nos artigos 48, 48-A, 73-A e 73-C da Lei Complementar nº 131, de 27.05.2009, que 
determina a ampla divulgação de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 
financeira, sem prejuízo das exigências contidas na Lei de Responsabilidade fiscal e na LDO. Os 
órgãos concedentes/contratantes deverão assegurar-se do cumprimento da exigência contida na 
referida lei antes de firmar convênios ou contratos de repasse.

8.1. CREDENCIAMENTO

O credenciamento de prefeitura/entidade no SICONV é realizado diretamente no Portal https://www.
convenios.gov.br/siconv/participe/IncluirProponente/IncluirProponente.do, uma única vez, com 
disponiblização de login e senha para acesso ao sistema. 

A senha, obtida pelo(a) prefeito(a) ou dirigente de entidade privada sem fins lucrativos, é exclusiva 
para uso pessoal e não pode ser fornecida a terceiros, consultores e empresas de consultoria e 
elaboração de projetos.

8.2. CADASTRAMENTO

Para efetuar o cadastramento de prefeitura/entidade no SICONV, utilize como código do município o 
mesmo atribuído pelo SIAFI (e não o do IBGE), informe e-mail de consulta diária, para verificar solicitações 
de análise de propostas, e observe as orientações contidas no manual disponível na página:

https://www.convenios.gov.br/portal/manuais.html 

No caso de entidade privada sem fins lucrativos, devem ser anexados ao SICONV os documentos 
correspondentes à comprovação do exercício, nos últimos três anos, de atividades referentes à 
matéria objeto da parceria. 

A documentação comprobatória (referente à prefeitura/entidade e prefeito/dirigente) deve ser 
entregue à Unidade Cadastradora do SICAF (arts. 21, 22 e 23 da Portaria 507), conforme orientações 
e endereços disponíveis na página:

https://www.convenios.gov.br/portal/unidadeCadastradora.html  
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Documentação a ser apresentada por Prefeitura

I. Cópia autenticada dos documentos pessoais do(a) prefeito(a): Carteira de Identidade, CPF, 
comprovante de residência etc;

II. Cópia autenticada do diploma eleitoral;

III. Publicação da portaria de nomeação ou instrumento equivalente que delegue competência para 
representar o ente, órgão ou entidade pública, quando for o caso. 

Documentação exigida de entidade privada sem fins lucrativos

I. Comprovante do exercício, nos últimos 3 (três) anos, de atividades referentes à matéria objeto 
do convênio ou contrato de repasse que pretenda celebrar com órgão ou entidade (art. 22-VII 
da Portaria 507). A comprovação deverá ser aprovada pelo órgão ou entidade da Administração 
Pública Federal responsável pela matéria objeto do convênio ou contrato de repasse que se 
pretenda celebrar;

II. Cópia do estatuto registrado no cartório competente e suas alterações, juntamente com a cópia 
autenticada da ata da assembleia de eleição e posse do corpo dirigente da entidade privada sem 
fins lucrativos, devidamente registrada em cartório;

III. Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com Cadastro de Pessoas Físicas – CPF 
e Identidade;

IV. Declaração do dirigente máximo da entidade acerca da inexistência de dívida com o Poder 
Público e de inscrição nos bancos de dados públicos ou privados de proteção ao crédito;

V. Declaração da autoridade máxima da entidade atestando, para cada pessoa relacionada no 
inciso II, se é ou não:

a) Membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de 
Contas da União, ou respectivo cônjuge ou companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade até o 2º grau; e

b) Servidor público vinculado ao convenente/contratado, ou respectivo cônjuge, companheiro(a) 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau;

VI. Prova de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ pelo prazo 
mínimo de três anos;

VII. Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e com o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS, na forma da lei. 

As Unidades Cadastradoras foram comunicadas sobre a obrigatoriedade de observar a norma 
disposta no art. 36-§6º da Lei nº 12.017, de 12.08.2009, bem como no art. 37-§4º da Lei nº 
12.309, de 09.08.2010, que autoriza o cadastramento das entidades sem fins lucrativos “voltadas 
diretamente às atividades de coleta e processamento de material reciclável, desde que constituídas 
sob a forma de associações ou cooperativas integradas por pessoas em situação de risco social”, 
dispensando-as da: 
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• comprovação da regularidade do mandato de sua diretoria, além da comprovação da atividade 
regular nos últimos 3 (três) anos, por meio da declaração de funcionamento regular da entidade 
beneficiária, inclusive com inscrição no CNPJ, emitida no exercício de 2010 por 3 (três) 
autoridades locais sob as penas da lei;

• manutenção de escrituração contábil regular; e

• apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos 
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e à dívida ativa 
da União, certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e de 
regularidade em face do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
– CADIN.

A constituição dessas entidades deve ser na forma prevista em regulamento do Poder Executivo 
(art. 3º do Decreto nº 5.940, de 25.10.2006). Cabe ao órgão concedente/contratante aprovar as 
condições para aplicação dos recursos.

As informações prestadas no SICONV devem ser atualizadas e renovadas anualmente (arts.  17 e  
21 da Portaria 507).

8.3. CADASTRO DE USUÁRIOS

Nota: Devem ser observados os princípios da segregação de funções e da moralidade administrativa, 
evitando-se a concentração, em um único agente público, das funções de gestor e/ou fiscal 
e/ou beneficiário (item 9.10.5, TC-007.763/1999-9, Acórdão nº 3.131/2010-2ª Câmara. DOU 
de 30.06.2010, S. 1, p. 214). Atente para o disposto no art. 45-§3º-“b” do Decreto nº 93.872, 
de 23.12.1986, de forma a evitar que o mesmo servidor seja responsável pela aquisição e 
atesto de materiais e/ou serviços (item 1.6.2, TC-015.491/2008-9, Acórdão nº 4.781/2010- 
1ª Câmara).

O(a) Prefeito(a)/Dirigente da entidade deve adotar as seguintes providências:

a) acessar o site (www.convenios.gov.br);

b) clicar no link ACESSAR O SICONV;

c) inserir o login CPF e a SENHA do(a) prefeito(a) ou de usuário com o perfil “CADASTRADOR DE 
USUÁRIOS DO ENTE/ENTIDADE”;

d) acessar a seção CADASTRAMENTO / CONSULTAR PROPONENTE;

e) localizar o município desejado;

f) selecionar a aba MEMBROS;

g) selecionar a opção INCLUIR USUÁRIOS;

h) informar o CPF do novo usuário;

i) Informar as letras de segurança geradas pelo portal;

j) informar os dados pessoais de cada um dos que já trabalham ou que passarão a trabalhar 
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com Convênios/Repasse, em suas diversas fases: CPF, nome completo, endereço, CEP, RG, 
município e email pessoal do servidor, para onde será enviada a respectiva senha do usuário;

k) selecionar o perfil adequado do novo usuário, conforme a função atribuída a cada servidor na 
equipe multidisciplinar da prefeitura/entidade:

https://www.convenios.gov.br/portal/manuais/CONVENENTE.pdf 

•  Dirigente/Representante;

•  Cadastrador de Usuário;

•  Cadastrador de Proposta;

•  Gestor de Convênio;

•  Comissão de Licitação;

•  Fiscal do Convenente;

•  Cadastrador de Prestação de Contas;

•  Gestor Financeiro;

•  Órgão de Controle;

•  Consultas Básicas;

l) Posteriormente, caso necessário, a senha do servidor pode ser modificada:

•  O usuário faz o login através do CPF, clica em “Esqueci minha senha”, informa, em tela 
posterior, o CPF, o email (igual ao informado no cadastramento do usuário) e nova senha 
será enviada para o email do usuário;

• Usuário com o perfil “CADASTRADOR DE ENTE/USUÁRIO” acessa a funcionalidade  
“ALTERAR SENHA DE USUÁRIO” e gera nova senha imediatamente.

m) Para quaisquer dúvidas: convenios-normas@planejamento.gov.br    ou convenios@serpro.
gov.br  ou  “0-800-978-2340”.

A senha é exclusiva para uso pessoal e não pode ser fornecida a terceiros, consultores e 
empresas de consultoria e elaboração de projetos.
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8.4. INCLUSÃO DE PROPOSTA

Para incluir proposta no SICONV, selecione ou digite o código do Órgão Concedente/contratante, 
do Programa, informe o Valor Global solicitado, da Contrapartida e selecione a modalidade de 
qualificação da proposta:

• Proposta Voluntária: aceita proposta de qualquer proponente devidamente qualificado segundo 
a Portaria 507;

• Proposta de Proponente Específico do Concedente/Contratante: aceita proposta somente 
de proponente cujo CNPJ conste na listagem de CNPJs. Apenas os proponentes com CNPJ 
previamente cadastrados nessa funcionalidade poderão apresentar propostas. Destina-se a 
entidades previamente cadastradas junto ao concedente/contratante;

• Proposta de Proponente de Emenda Parlamentar: aceita proposta somente de proponente cujo 
CNPJ conste na listagem de CNPJs de Proponente de Emenda Parlamentar específica.

Insira os dados da proposta, com especial atenção para os seguintes aspectos:

• Justificativa: de acordo com o Programa e os problemas que o projeto resolverá; 

• Objeto: sucinto, vedado termos genéricos e detalhamento desnecessário; 

• Código do Banco e o prefixo da agência;

• Data início vigência: data prevista de início de execução do objeto contratual, considerado o período 
necessário para análise, celebração e liberação dos recursos pelo concedente/contratante;

• Data término vigência: data prevista de conclusão do objeto, considerado o período necessário 
para licitação, contratação, execução, fiscalização e prestação de contas;

• Valores dos aportes. 

CÓDIGOS DE CONCEDENTES/CONTRATANTES NO SICONV

BANCO DO BRASIL 25281

BANCO DO NORDESTE 25282

BNDES 45282

CAIXA ECONÔMICA 25220

CGU 20125

CODEVASF 22203

DNIT 39252

FETD 25002

FND 20292

FND 25002

FNHIS 56902

FNMA 44204

FUNASA 36211

IBAMA 20701

IBT 20604

M AGRICULTURA 22000

M CIDADES 56000

M CIÊNCIA E TECNOLOGIA 24000

M COMUNICAÇÕES 41000

M CULTURA 42000

M DESENVOLV AGRÁRIO 49000

M DESENVOLV IND COM 28000

M DESENVOLVIMENTO SOCIAL 55000

M EDUCAÇÃO 26000

M ESPORTE 51000

M FAZENDA 25000

M INTEGRAÇÃO NACIONAL 53000

M JUSTIÇA 30000

M MEIO AMBIENTE 44000

M PESCA E AQUICULTURA 58000

M PLANEJAMENTO 20113

M SAÚDE 36000

M TRABALHO 38000

M TRANSPORTES 39000

M TURISMO 54000

SUDENE 53203
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Anote o número da proposta para utilização posterior.

Informe a META global de execução do objeto.

Informe a descrição e as datas de cada ETAPA (mínimo: uma etapa por  meta). 

Associe as metas, conforme o CRONOGRAMA FÍSICO.

Insira as parcelas no CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO com os valores do concedente/contratante 
e convenente/contratado separadamente.

Associe as etapas.

Informe o mais exato possível as especificações dos bens e serviços do orçamento no PLANO DE 
APLICAÇÃO DETALHADO.

Informe a natureza de despesa dos bens e serviços do orçamento no PLANO DE APLICAÇÃO 
CONSOLIDADO.

Anote o número da proposta em local seguro.

Imprima o extrato da proposta para conferência e discussão com a equipe multidisciplinar, técnicos, 
secretários, prefeito, dirigente da entidade etc.

Revise as informações, cálculos e documentos.

Inclua arquivos conforme documentação necessária em cada caso, atentando para o tamanho 
máximo de cada arquivo: 1 MB. 

Envie a proposta para análise.

Contate imediatamente o respectivo ministério concedente/contratante para articular a abertura do 
processo de análise da proposta incluída no SICONV.

Mantenha contato com a assessoria do Deputado/Senador que aprovou a Emenda Parlamentar e 
informe o número da proposta incluída no SICONV, para articular o início da análise da proposta pelo 
concedente/contratante.

Agende a renovação anual das informações prestadas no credenciamento e cadastramento da 
prefeitura ou entidade no SICONV (arts. 17 e 21 da Portaria 507).

Não existe possibilidade de exclusão de proposta no SICONV. Só pode ser enviada para análise e 
rejeitada pelo concedente/contratante.
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PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho tem a missão de definir uma série de questões, especialmente no tocante aos 
aspectos de execução operacional e financeira.

Nos termos da Lei de Licitações e Contratos é imprescindível sua elaboração, sendo nulo o convênio/
repasse celebrado sem observar essa condição.

Conforme art. 25 da Portaria 507, será necessário que, no mínimo, o Plano de Trabalho apresente:

• justificativa para a celebração do instrumento;

• descrição completa do objeto a ser executado;

• descrição das metas a serem atingidas; 

• definição das etapas ou fases da execução; 

• cronograma de execução do objeto (cronograma físico); 

• cronograma de desembolso; e

• plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente/contratante e da 
contrapartida financeira do proponente .

É essencial primar pela clareza e explicitação de elementos que permitam conferir se a ação que 
se pretende desenvolver é compatível com as diretrizes gerais para a transferência voluntária e, 
especificamente, com as regras estabelecidas para o programa selecionado.

O Plano de Trabalho será analisado quanto à sua viabilidade e adequação aos objetivos do programa 
e é a partir dele que serão examinados aspectos como a economicidade e a eficiência, podendo 
ocorrer sua rejeição exatamente por uma análise negativa nesses pontos. 

No SICONV, existem formulários que constituem o Plano de Trabalho. 

Eles se encontram nas abas “Dados da Proposta”: “CronoFísico”, CronoDesembolso”, 
“Plano de Aplicação Detalhado” e “Plano de Aplicação Consolidado”.

https://www.convenios.gov.br/portal/ 
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8.5. ACOMPANHAMENTO DA PROPOSTA

Agende as providências e acompanhe os encaminhamentos.

Acesse diariamente o e-mail da prefeitura/entidade cadastrado no SICONV e verifique as exigências, 
as quais devem ser esclarecidas e atendidas com a maior brevidade possível, para não atrasar a 
análise da proposta.

Mantenha contatos frequentes com técnicos do respectivo ministério concedente/contratante para 
acompanhar a análise do processo.

Informe à assessoria do deputado/senador o número da proposta incluída no SICONV, referente à 
respectiva emenda do parlamentar.

Selecione a aba “projeto básico/termo de referência” para inserir documentos no  SICONV e clique 
em “enviar”, independente da situação da proposta.

Confira a necessidade de renovação das certidões.

É condição para a realização de transferências voluntárias a Estados e Municípios, o atendimento 
ao disposto nos artigos 48, 48-A, 73-A e 73-C da Lei Complementar nº 131, de 27.05.2009, que 
determina a ampla divulgação de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 
financeira dos entes públicos, sem prejuízo das exigências contidas na Lei de Responsabilidade 
fiscal e na LDO. Os órgãos concedentes/contratantes deverão assegurar-se do cumprimento da 
exigência contida na referida lei antes de firmar convênios ou contratos de repasse.

Verifique a situação da proposta e o parecer mais recente.

Mantenha contatos com técnicos do ministério concedente/contratante para dirimir dúvidas e obter 
informações e esclarecimentos adicionais necessários.

Adote as providências regularizadoras das falhas, pendências e solicitações dos técnicos durante a 
análise pelo ministério concedente/contratante.

Verifique a situação no CAUC (art. 37-§1º da Lei nº 12.465, de 12.08.2011).

Regularize as pendências no CAUC.

Registre no SICONV os atos não realizados no Sistema.

Confirme a inclusão da receita e despesa na Lei Orçamentária Municipal.

Acompanhe a negociação da Emenda Parlamentar e efetivação do Empenho.

Confira a regularidade no CAUC. 
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8.6. SITUAÇÃO DA PROPOSTA

Acesse diariamente o SICONV para verificar a situação da proposta, esclarecer as dúvidas e atender 
imediatamente as exigências, para não atrasar a análise da proposta:

 Proposta/Plano de Trabalho Cadastrado

 Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise

 Proposta/Plano de Trabalho em Análise

 Proposta Aprovada e Plano de Trabalho em Análise

 Proposta Aprovada Plano de Trabalho em Complementação

 Proposta Aprovada e Plano de Trabalho complementado enviado para Análise

 Proposta Aprovada e Plano de Trabalho complementado em Análise

 Parecer Técnico

 Parecer Jurídico

 Exigências e pendências

 Ajuste do Plano de Trabalho em análise

 Em ajuste do Plano de Trabalho

 Plano de Trabalho ajustado e aprovado

 Proposta/Plano de Trabalho Aprovados

 Proposta/Plano de Trabalho Cancelados

 Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados

 Não aprovado Plano de Trabalho

8.7. SITUAÇÃO DO CONVÊNIO/REPASSE

Acesse diariamente o SICONV para verificar a situação do convênio/repasse, esclarecer as dúvidas 
e atender imediatamente as exigências, para não atrasar a liberação:

 Não Empenhado/Empenhado

 Não Assinado/Assinado

 Não Publicado/Publicado

 Enviada para IM (instituição mandatária: CEF, BB, BNB etc)

A partir de 22 de fevereiro de 2013, todos os dados, informações e documentos dos convênios, 
contratos de repasse e termos de parceria estarão disponíveis a todos os cidadãos na aba “Acesso 
Livre” do Portal de Convênios.
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09 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO/REPASSE
 

9.1. VERIFICAÇÕES PRÉVIAS

Além das condições estabelecidas nas cláusulas do Convênio/Repasse (arts. 40 a 49 da Portaria 
507), devem ser rigorosa e previamente observados os seguintes aspectos:

• A sistemática de acompanhamento definida pelo ministério concedente/contratante (art. 43-XV);

• O destino dos bens remanescentes (arts. 41 e 43-XIV da Portaria 507 e Decreto nº 99.658, de 
30.10.1990). Quando compreender a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, 
será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes após a 
consecução do objeto;

• Verificar se haverá doação (para prefeitura) ou possibilidade de cessão em comodato (para 
entidade privada sem fins lucrativos);

• Os documentos necessários para a devida comprovação do alcance das metas estabelecidas, 
os instrumentos e os indicadores que deverão ser utilizados para a avaliação dos resultados 
efetivamente alcançados, bem como a inclusão, nas prestações de contas, de relatório sintético 
informando o grau de satisfação dos participantes e/ou beneficiários de cada evento, a ser 
utilizado como critério de avaliação e de comparação entre futuras propostas apresentadas por 
convenentes. (Acórdão TCU n° 1331, de  10.07.2008);

• O valor a partir do qual seja obrigatória a verificação “in loco” da execução física (Acórdão TCU 
n° 1331, de  10.07.2008);

• Nos casos em que seja exigida licença de instalação, adote providências tempestivas para 
sua renovação, de modo que não ocorram lapsos não cobertos por  licenciamento ambiental, 
atendendo aos artigos 8º e 10-VIII da Resolução/CONAMA nº 237, de 19.12.1997 (item 9.3, 
TC-012.089/2009-3, Acórdão nº 1.752/2010. DOU de 29.07.2010, S. DOU de 29.07.2010, S. 
1, p. 77);

• A Consultoria Jurídica deve examinar, prévia e conclusivamente, os textos de editais de licitação, 
contratos e ou instrumentos congêneres, a serem celebrados e ou publicados, conforme a Lei 
Complementar nº 73, de 10.02.1993;

• A forma de aferição da contrapartida em bens e serviços definida pelo concedente/contratante;

• Consulte o Agente Financeiro repassador sobre exigências específicas para cada caso e 
providencie o que for necessário;

• Verifique a situação no CAUC.
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9.2. ASSINATURA DO CONVÊNIO/REPASSE

É condição para a celebração de convênios/repasses, a existência de dotação orçamentária 
específica no orçamento do concedente, a qual deverá ser evidenciada no instrumento, indicando-
se a respectiva nota de empenho (art. 38-§10 da Portaria 507).

É condição para a realização de transferências voluntárias o atendimento ao disposto nos artigos 48, 
48-A, 73-A e 73-C da Lei Complementar nº 131, de 27.05.2009, que determina a ampla divulgação 
de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira dos entes públicos, 
sem prejuízo das exigências contidas na Lei de Responsabilidade fiscal e na LDO. 

Nos casos em que a execução do objeto, conforme prevista no plano de trabalho, envolver parceria, 
nos convênios celebrados com municípios deverá ser previsto compromisso do convenente de realizar 
processo seletivo para fins de escolha de entidade privada sem fins lucrativos (art. 63 da Portaria 507).

O ato de entrega dos recursos correntes e de capital é caracterizado no momento da assinatura 
do respectivo convênio ou contrato de repasse, e não se confunde com as liberações financeiras 
de recurso, que devem obedecer ao cronograma de desembolso previsto no convênio ou contrato 
de repasse. A demonstração do cumprimento das exigências para a realização de transferência 
voluntária se dará exclusivamente no momento da assinatura do respectivo convênio ou contrato de 
repasse (art. 37 da Lei nº 12.465, 12.08.2011).

O período entre a assinatura e o início das atividades depende do esforço da prefeitura/entidade em 
atender as condicionantes e exigências, cabendo-lhe acompanhar a publicação do respectivo extrato 
no Diário Oficial da União, que será providenciada pelo concedente ou contratante, no prazo de até 
vinte dias a contar da assinatura, e depositar a contrapartida financeira na conta bancária específica.

O Convênio/repasse poderá ser assinado/celebrado com as seguintes situações:

• Normal,

• Cláusula suspensiva,

• Liminar judicial,

• Sob Liminar Judicial e Cláusula Suspensiva.

Caso o Convênio/Repasse seja assinado com as situações: “Cláusula suspensiva” ou “Sob 
Liminar Judicial e Cláusula Suspensiva”, o concedente/contratante deverá informar o motivo e a 
documentação complementar necessária.

“Cláusula suspensiva” significa que o convênio/contrato de repasse está vigente, no entanto, não 
está efetivamente apto a produzir os efeitos que lhe são imputados. Ou seja, não há como executar 
sem antes sanar as pendências apontadas. É bom ficar atento sempre quanto à questão do prazo de 
vigência do convênio/contrato de repasse e da própria cláusula suspensiva, devendo o convenente 
solicitar em tempo hábil a prorrogação. É uma condição de efetividade que ainda não foi cumprida 
pelo convenente, como por exemplo: ausência de apresentação de projeto básico, licenciamento 
ambiental, comprovação de titularidade de terreno ou termo de referência.

As prefeituras e entidades privadas sem fins lucrativos devem disponibilizar na internet ou, na sua falta, 
em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato do convênio ou outro instrumento utilizado, 
contendo, pelo menos, objeto, finalidade, valores, data de liberação e detalhamento da aplicação dos 
recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado (Portaria 507: arts. 
49 e 53; Lei 12.017: art. 46; Lei Complementar 131; Lei Complementar 101: art. 48).
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10 LIBERAÇÃO DE RECURSOS
 

A liberação dos recursos pelo concedente/contratante obedece ao cronograma de desembolso 
previsto no Plano de Trabalho. 

Os recursos de contrato de repasse deverão permanecer bloqueados na conta bancária até 
comprovação da regular execução do Plano de Trabalho (art. 54, 55 e 64 da Portaria 507).

O valor da contrapartida financeira deve ser depositado na conta específica.

Os recursos liberados (juntamente com o valor da contrapartida) devem ser aplicados em caderneta 
de poupança (se a perspectiva de utilização for em prazo superior a um mês) ou em aplicação 
financeira (se previsto uso em prazo inferior a um mês), de acordo com o art. 54 da Portaria 507.

Desde que solicitada prévia autorização do concedente/contratante, os rendimentos podem vir a ser 
aplicados no objeto do convênio/repasse. Se não autorizado, serão devolvidos quando da Prestação 
de Contas.

Matenha contatos frequentes com técnicos do concedente/contratante. 

Conforme o estágio da execução, emita relatórios de fiscalização e formalize a solicitação da 
liberação da próxima parcela conforme o cronograma de desembolso.

Até 2 dias úteis da liberação dos recursos, a prefeitura deve: 

1. Notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais (art. 
2º da Lei 9.452, de 20.03.1997);

2. Comunicar aos respectivos Conselhos Municipais (art. 49 da Portaria 507):

• Alimentação Escolar (Medida Provisória nº 2.178-36, de 24.08.2001);

• Fundo da Educação Básica – FUNDEB (Lei nº 11.494, de 11.06.2007);

• Saúde (Lei nº 8.142, de 28.12.1990);

• Assistência Social (Lei nº 8.742, de 07.12.1993, de Decreto nº 7.788, de 15.08.2012);

• Criança e Adolescente (Lei nº 8.069, de 13.07.1990);

• Meio Ambiente (art. 225 da Constituição Federal);

http://www.mma.gov.br/port/conama/conselhos/conselhos.cfm
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• Políticas Urbanas (Lei 10.257, de 10.07.2001);

• Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS (Lei nº 11.124, de 16.06.2005);

• Conselho Municipal de Saneamento Básico – CMSB (Lei Federal 11.445, de 05.01.2007);

• Conselho Municipal de Política Cultural (Lei 12.343, de 02.12.2010);

3. Confirmar se a Câmara Municipal foi notificada (art 48 da Portaria 507).

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/ManualGestaoRecursosFederais/Arquivos/cartilha_
GestaoRecursosFederais.pdf

Até 2 dias úteis da liberação dos recursos, a entidade privada sem fins lucrativos  deve notificar o 
conselho municipal ou estadual responsável pela respectiva política pública onde será executada a 
ação (art 49 da Portaria 507).

Eventuais alterações, justificadamente necessárias no Plano de Trabalho, só podem ser promovidas 
até 30 dias antes do término da vigência, conforme art. 50 da Portaria 507, e com prévia anuência 
do ministério concedente/contratante. Ou seja, há que ser avaliada a necessidade de eventuais 
alterações e solicitada autorização ao concedente/contratante com muita antecedência.
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11 LICITAÇÃO
 

É o instrumento utilizado pelo setor público, regido pela Lei nº 8.666, de 21.06.1993, destinado 
a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos. 

É objetivo das licitações garantir a lisura no uso dos recursos públicos (legalidade, moralidade, 
economicidade, impessoalidade e transparência) e democratizar o acesso aos gastos públicos 
(isonomia, competitividade e publicidade). Ou seja, não é um fim em si mesmo.

Os órgãos e entidades públicas que recebem recursos da União estão obrigados a observar 
as disposições contidas na Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos (nº 8.666, de 
21.06.1993) e demais normas federais pertinentes ao assunto, quando da contratação de terceiros 
(art. 62 da Portaria 507).

Qualquer contratação com recursos de convênio/repasse deve ser precedida de cotação de preços, 
no caso de entidades privadas, ou de procedimentos licitatórios, no caso de entes públicos. A 
legislação também prevê os casos de dispensa e de inexigibilidade, o que deve ser justificado, 
com os devidos fundamentos legais, no processo interno de aquisição de bens/serviços e também 
registrado no SICONV.

A cotação de preços realizada antes da celebração serve apenas como referência para a elaboração 
do Plano de Trabalho. Após a celebração do convênio/repasse, o processo de licitação deverá ser 
iniciado. Cotações anteriores à celebração não podem ser utilizadas para as aquisições necessárias 
à execução do objeto.

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais 
das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto 
seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, tendo em vista 
o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de 
capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam 
fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação 
adequar-se a essa divisibilidade.” (Acórdãos TCU nº 393/94, 108/99, 165/01, 958/01, 
503/2000 e 1607/04 – Plenário).

É também imprescindível a realização de consultas freqüentes ao Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas (CEIS), as quais estão impedidas de assinar novos contratos com o 
Poder Público por terem sido condenadas por atos de fraude e corrupção, conforme informações 
disponíveis na página:

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/ 
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De acordo co a Lei nº 12.440, de 08.07.2011, para licitações, deve ser exigida a Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas - CNDT, a ser obtida no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), 
nas páginas do TST e Tribunais Regionais:

www.tst.jus.br

www.csjt.jus.br

Não deflagre procedimentos licitatórios sem que haja previsão de recursos orçamentários que assegurem 
o pagamento de obrigações decorrentes de bens, obras ou serviços custeados com recursos públicos 
federais, em observância ao que prescreve o art. 7º-§2º-III da Lei nº 8.666, de 21.06.1993 (item 9.3, 
TC-016.644/2008-4, Acórdão nº 1.976/2010-Plenário. DOU de 19.08.2010, S. 1, p. 73). 

Submeta à Consultoria Jurídica para examinar, prévia e conclusivamente, os textos de editais de 
licitação, contratos e ou instrumentos congêneres, a serem celebrados e ou publicados, conforme 
a Lei Complementar nº 73, de 10.02.1993.

Deve ser incluída, no Edital de Licitação, cláusula prevendo que a responsabilidade pela qualidade 
das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, 
inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam 
comprometer a consecução do objeto conveniado.

É obrigatória a publicação do edital de licitações, conforme dispõe o art. 21 da Lei nº 8.666, de 
21.06.1993 (item 1.4.1.2, TC-010.656/2010-3, Acórdão nº 3.354/2010-2ª Câmara. DOU de 
13.07.2010, S. 1, p. 135):

I. no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da 
Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou 
totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais;  

II. no Diário Oficial do Estado, quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou 
entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal; 

III. em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação 
no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado 
ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de 
outros meios de divulgação para ampliar a área de competição.  

Antes de iniciar licitação para a execução de serviços, e nos atos resultantes da aplicação de 
recursos públicos da União, publique o instrumento editalício, sem prejuízo de outras medidas que 
ampliem a divulgação do certame, nos termos do art. 21-III da Lei nº 8.666, de 21.06.1993 (item 
9.6.4, TC-008.298/2009-7, Acórdão nº 1.733/2010. DOU de 29.07.2010, S. 1, p. 71).

Publique o resumo do edital, em jornal diário de grande circulação, conforme dispõe o art. 21-III, da Lei 
nº 8.666, de 21.06.1993, como forma de garantir o princípio da publicidade da licitação (item 1.5.1.3, 
TC-002.471/2008-9, Acórdão nº 4.293/2010-2ª Câmara. DOU de 19.08.2010, S. 1, p. 107). 

MICROEMPRESAS

De acordo com os artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, regulamentada pelo 
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Decreto nº 6.204, de 05.09.2007, poderá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para 
as microempresas e a administração pública poderá realizar processo licitatório: 

I. destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas 
contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

II. em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de empresa de pequeno 
porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado não exceda a 30% (trinta 
por cento) do total licitado; 

III. em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação 
de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a aquisição de bens e 
serviços de natureza divisível.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

A comissão de licitação, permanente ou especial, é formada por, no mínimo, 3 (três) membros, 
sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes 
dos órgãos responsáveis pela licitação (art.51 da Lei 8.666, de 21.06.1993).

ESPECIFICAÇÕES DOS BENS A LICITAR

A especificação dos bens e serviços a serem licitados, com base em Termo de Referência, e obras 
de engenharia, com base em Projeto Básico, deve ser precisa, exata, objetiva, que não deixe margem 
a dúvidas e interpretações diversas.

As especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras deverão conter critérios 
de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e 
descarte dos produtos e matérias-primas (Instrução Normativa MPOG no 1, de 19.01.2010).

Nas licitações, abstenha-se de estabelecer restrições que implicitamente correspondam à fixação de 
marca exclusiva (Acórdão nº 696/2010-Plenário, DOU de 09.04.2010, S. 1, p. 138).

O detalhamento excessivo das características dos equipamentos a serem adquiridos a ponto de 
caracterizar a preferência de marca, descumpre o art. 25-I da Lei nº 8.666, de 21.06.1993 (item 
1.5.1.6, TC-016.318/2009-6, Acórdão nº 6.188/2010-1ª Câmara).

Em licitações para a contratação de serviços, atenha-se às disposições da legislação trabalhista 
ao elaborar a planilha detalhada de composição de custos, cuidando para que os esclarecimentos 
relativos à aludida planilha sejam claros e guardem, também, coerência com a legislação trabalhista 
(Acórdão nº 3.036/2007-TCU-2ª Câmara, DOU de 25.10.2007, S. 1, p. 154).

O custo global de obras e serviços de engenharia será obtido a partir de composições de custos 
unitários menores ou iguais aos constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 
da Construção Civil – SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal, e, 
no caso de obras e serviços rodoviários, à tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias – 
SICRO, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser 
considerados como de construção civil. 



115

Manual de Elaboração de Projetos para Captação de Recursos e Gestão de Convênios, Repasses e SICONV

edivanbatista@yahoo.com.br 85-9935-7364

Nos casos de itens não constantes dos sistemas de referência acima mencionados, o custo será 
apurado por meio de pesquisa de mercado e justificado pela Administração. 

Deverá constar do Projeto Básico a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA e 
ou o Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU, pelas planilhas orçamentárias (art. 127 
da Lei nº 10.309, de 09.08.2010).

Nas contratações de projetos de arquitetura e urbanismo com inexigibilidade de licitação, na forma 
do art. 25-II da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, devem ser obrigatoriamente licitados os projetos 
de instalações e serviços complementares (cálculo estrutural, água fria, esgoto sanitário, águas 
pluviais, instalações elétricas, cabeamento estruturado, circuito fechado de televisão, controle de 
acesso, antena coletiva de televisão, sonorização, detecção e alarme de incêndio, supervisão, 
comando e controle de edificações, ar-condicionado central, ventilação mecânica, prevenção e 
combate a incêndios, gás liquefeito de petróleo, acústica, ambiente de segurança, irrigação, coleta 
de lixo, aspiração central e outros), conforme preveem o art. 2º da Lei nº 8.666 e o art. 37-XXI da 
Constituição Federal, salvo se cabalmente demonstrada a inviabilidade técnica ou econômica da 
dissociação, nos termos do art. 23-01671º da Lei nº 8.666/1993 (item 9.2, TC-015.162/2009-9, 
Acórdão nº 1.183/2010-Plenário. DOU de 04.06.2010, S. 1, p. 96).

TIPOS

• Melhor técnica

• Técnica e preço

• Menor Preço

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

No caso de consórcios públicos, será aplicado o dobro desses valores quando formados por até 3 
entes da federação e o triplo quando formados por maior número.

A escolha da modalidade é feita em razão do valor estimado da contratação (para as modalidades 
concorrência, tomada de preços e convite) e em razão da natureza do objeto (para a modalidade pregão).

A concorrência é utilizada para as contratações de obras e serviços de engenharia acima de R$ 
1.500.000,00 e para compras e demais serviços acima de R$ 650.000,00.

A tomada de preços é utilizada para as contratações de obras e serviços de engenharia até o limite 
de R$ 1.500.000,00 e para compras e demais serviços até R$ 650.000,00.
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supervisão, comando e controle de edificações, ar-condicionado central, ventilação 
mecânica, prevenção e combate a incêndios, gás liquefeito de petróleo, acústica, 
ambiente de segurança, irrigação, coleta de lixo, aspiração central e outros), conforme 
prevêem o artigo 2º da Lei nº 8.666 e o artigo 37-XXI da Constituição Federal, salvo se 
cabalmente demonstrada a inviabilidade técnica ou econômica da dissociação, nos 
termos do artigo 23-01671º da Lei nº 8.666/1993 (item 9.2, TC-015.162/2009-9, 
Acórdão nº 1.183/2010-Plenário. DOU de 04.06.2010, S. 1, p. 96).

TIPOS:
• Melhor técnica
• Técnica e preço
• Menor Preço

MODALIDADES DE LICITAÇÃO:

Modalidades Realização de obras e serviços de 
engenharia 

Aquisição de bens e serviços 

Concorrência Acima de 1,5 milhão de reais Acima de 650 mil reais 
Tomada de Preços Até 1,5 milhão de reais Até 650 mil reais 
Convite Até 150 mil reais Até 80 mil reais 
Concurso Sem limite de valor Sem limite de valor 
Leilão Sem limite de valor Sem limite de valor 
Pregão (bens e serviços 
comuns) 

Não se aplica Sem limite de valor 

Contratação Direta Até R$ 15 mil reais Até R$ 8 mil reais 
No caso de consórcios públicos, será aplicado o dobro desses 
valores quando formados por até 3 entes da federação e o triplo
quando formados por maior número.

A escolha da modalidade é feita em razão do valor estimado da contratação (para as 
modalidades concorrência, tomada de preços e convite) e em razão da natureza do 
objeto (para a modalidade pregão).

A concorrência é utilizada para as contratações de obras e serviços de engenharia 
acima de R$ 1.500.000,00 e para compras e demais serviços acima de R$ 650.000,00.

A tomada de preços é utilizada para as contratações de obras e serviços de engenharia 
até o limite de R$ 1.500.000,00 e para compras e demais serviços até R$ 650.000,00.

O convite é utilizado para as contratações de obras e serviços de engenharia até o limite 
de R$ 150.000,00 e para compras e demais serviços até R$ 80.000,00. O TCU exige um 
mínimo de 3 (três) propostas válidas.

Quando a contratação se enquadrar na modalidade “Convite”, a Prefeitura pode utilizar a 
modalidade “Tomada de Preços”. 

Em qualquer caso, pode optar por “Concorrência”.

Observe que a cada convênio/repasse corresponderá uma licitação específica.
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O convite é utilizado para as contratações de obras e serviços de engenharia até o limite de R$ 
150.000,00 e para compras e demais serviços até R$ 80.000,00. O TCU exige um mínimo de 3 
(três) propostas válidas.

Quando a contratação se enquadrar na modalidade “Convite”, a Prefeitura pode utilizar a modalidade 
“Tomada de Preços”. 

Em qualquer caso, pode optar por “Concorrência”.

Observe que a cada convênio/repasse corresponderá uma licitação específica.

PREGÃO

Para realizar pregão, não existe limite de valor. Todavia, somente pode ser utilizado para a contratação 
de bens e serviços comuns, nos termos do Decreto nº 3.555, de 08.08.2000.

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/ManualGestaoRecursosFederais/Arquivos/cartilha_
GestaoRecursosFederais.pdf

http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/m_publicacoes.stm

Conforme o art. 4º-I da Lei nº 10.520, de 17.07.2002, a fase externa do pregão será iniciada com a 
convocação dos interessados, a qual será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial 
do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, por meios eletrônicos 
e em jornal de grande circulação. 

O Decreto n° 5.504, de 05.08.2005, estabelece a exigência de utilização do pregão, preferencialmente 
na forma eletrônica, para entes públicos ou privados, nas contratações de bens e serviços comuns. 
Veja também o Decreto n° 5.450, de 31.05.2005.

Para realizar licitações de forma transparente, reduzir custos e melhorar a gestão, está disponível 
a ferramenta LICITAÇÕES-E na página do Banco do Brasil na internet, selecionando as opções:  > 
Governo  Municipal  >  Serviços Exclusivos  >  Licitações-e:

http://www.bb.com.br/portalbb/page3,111,4241,13,0,1,3.
bb?codigoMenu=778&codigoNoticia=296&codigoRet=1078&bread=5

DIFERENÇA DE PROCEDIMENTOS
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PREGÃO

Para realizar pregão, não existe limite de valor. Todavia, somente pode ser utilizado para 
a contratação de bens e serviços comuns, nos termos do Decreto nº 3.555, de 
08.08.2000.

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/ManualGestaoRecursosFederais/Arquivos/cartilha_GestaoRecursosFederais.pdf
http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/m_publicacoes.stm

Conforme o artigo 4º-I da Lei nº 10.520, de 17.07.2002, a fase externa do pregão será 
iniciada com a convocação dos interessados, a qual será efetuada por meio de publicação 
de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de 
circulação local, por meios eletrônicos e em jornal de grande circulação. 

O Decreto n° 5.504, de 05.08.2005, estabelece a exigência de utilização do pregão, 
preferencialmente na forma eletrônica, para entes públicos ou privados, nas 
contratações de bens e serviços comuns. Veja também o Decreto n° 5.450, de 
31.05.2005.

Para realizar licitações de forma transparente, reduzir custos e melhorar a gestão, está 
disponível a ferramenta LICITAÇÕES-E na página do Banco do Brasil na internet, 
selecionando as opções:  > Governo  Municipal  >  Serviços Exclusivos  >  Licitações-e:

http://www.bb.com.br/portalbb/page3,111,4241,13,0,1,3.bb?codigoMenu=778&codigoNoticia=296&codigoRet=1078&bread=5

DIFERENÇA DE PROCEDIMENTOS

Licitação 
(Lei 8.666, artigo 43) 

Pregão  
(Lei 10.520, artigo 4º) 

1. Edital 1. Edital 
2. Habilitação (quem quer contratar: capacidade jurídica, fiscal, técnica e 

econômica) 
2. Julgamento 

3. Julgamento (análise da proposta, especificações técnicas, preço etc) 3. Habilitação 
4. Homologação (inexistência de vícios) 4. Adjudicação 
5. Adjudicação (ato declaratório: se for contratar, será com o vencedor) 5. Homologação 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

Nas contratações de bens, obras e serviços as entidades privadas sem fins lucrativos 
poderão utilizar-se do sistema de registro de preços dos entes federados (art. 61 da 
Portaria 507). 

Os Decretos nº 3.391, de 19.09.2001, e 4.342, de 23.08.2002, regulamentam o Sistema 
de Registro de Preços previsto no artigo 15 da Lei nº 8.666, 21.06.1993.

O Sistema de Registro de Preços – SRP representa o conjunto de procedimentos para 
registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para 
contratações futuras. É precedido de licitação, realizada nas modalidades de 
concorrência ou pregão. O preço registrado na Ata e a indicação dos respectivos 
fornecedores serão divulgados em órgão oficial da Administração Federal e ficarão
disponíveis para os órgãos e entidades participantes do registro de preços ou a qualquer 
outro órgão ou entidade, mesmo que não tenha participado do certame licitatório.

http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/SISRP.PDF

COMPRASNET
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

Nas contratações de bens, obras e serviços as entidades privadas sem fins lucrativos poderão 
utilizar-se do sistema de registro de preços dos entes federados (art. 61 da Portaria 507). 

Os Decretos nº 3.391, de 19.09.2001, e 4.342, de 23.08.2002, regulamentam o Sistema de Registro 
de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, 21.06.1993.

O Sistema de Registro de Preços – SRP representa o conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. É 
precedido de licitação, realizada nas modalidades de concorrência ou pregão. O preço registrado na 
Ata e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão oficial da Administração 
Federal e ficarão disponíveis para os órgãos e entidades participantes do registro de preços ou a 
qualquer outro órgão ou entidade, mesmo que não tenha participado do certame licitatório. 

http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/SISRP.PDF

COMPRASNET

O Portal http://www.comprasnet.gov.br/ disponibiliza informações referentes às licitações e 
contratações promovidas pelo Governo Federal e permite a realização de processos eletrônicos 
de aquisição. Constam avisos de licitação, contratações realizadas, processos de aquisição pela 
modalidade de pregão e outras informações relativas a negociações realizadas pela Administração 
Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Disponibiliza, também, a legislação vigente que regula 
o processo de serviços gerais e de contratação, além de diversas publicações relativas ao assunto. 

Para credenciamento, faça login e senha na página http://www.comprasnet.gov.br/.

CIDADECOMPRAS

Existe a alternativa do CIDADECOMPRAS, um sistema informatizado desenvolvido pela Confederação 
Nacional de Municípios – CNM, que possibilita a realização de licitações, por intermédio da Internet, 
de bens e serviços junto a fornecedores previamente cadastrados.

http://cidadecompras.cnm.org.br/

PUBLICIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Os editais de licitação deverão ser divulgados integralmente na internet até 3 (três) dias úteis da data 
de apresentação das propostas pelos licitantes, devendo ser mantidos acessíveis por um período 
não inferior a 5 (cinco) anos, contados da data de homologação do certame (art. 112-§3o da Lei 
nº 12.309, de 09.08.2010).

É obrigatória a publicação do edital de licitações, conforme dispõe o art. 21 da Lei nº 8.666, de 
21.06.1993 (item 1.4.1.2, TC-010.656/2010-3, Acórdão nº 3.354/2010-2ª Câmara. DOU de 
13.07.2010, S. 1, p. 135):
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I. no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da 
Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou 
totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais;  

II. no Diário Oficial do Estado, quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou 
entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal; 

III. em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação 
no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado 
ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de 
outros meios de divulgação para ampliar a área de competição.  

REPETIÇÃO

Não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas à seleção, na licitação sob 
a modalidade convite, impõe-se a repetição do ato, com a convocação de outros possíveis 
interessados, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 22-§7º da Lei nº 8.666, de 21.06.1993 
(Súmula/TCU nº 248 TC-013.853/2001-3, Acórdão nº 3.155/2010-1ª Câmara).

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dentre as hipóteses que autorizam a dispensa da licitação, vedado o fracionamento destes valores 
como forma de se esquivar da obrigatoriedade de licitar, constam:

a) obras e serviços de engenharia cujo valor não ultrapasse R$ 15.000,00 (quinze mil reais), desde 
que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da 
mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

b) outros serviços e compras cujo valor não ultrapasse R$ 8.000,00 (oito mil reais), desde que 
não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa 
ser realizada de uma só vez.

Estes valores referem-se ao valor final da obra ou serviço. 

A dispensa não será possível caso esses valores correspondam a parcela da mesma obra/serviço.

O TCU, por meio do acórdão nº 216/2002–Plenário, passou a considerar que, para efeitos de 
enquadramento nos valores limites de dispensa de licitação, ou nos valores para definição da 
modalidade de licitação, o órgão deve considerar os itens de mesma família de despesa (elemento 
e subelemento de despesa) no mesmo exercício financeiro.

Quando da dispensa de licitação fundamentada no art. 24-VIII da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, 
faça constar do processo licitatório justificativa de preço baseada em pesquisa de mercado, bem 
como razão para a escolha do fornecedor ou executante, conforme dispõe o art. 26-§único-II dessa 
mesma lei (item 9.3.1 do Acórdão TCU nº 1.558, de 15.10.2003).

PROVIDÊNCIAS NO SICONV

O Processo licitatório é realizado fora do portal dos convênios, mas deve ser registrado no SICONV 
e anexada a respectiva documentação: Edital, Ata, despacho adjudicatório e  homologação das 
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licitações realizadas, bem como a justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo 
embasamento legal.

Registre no SICONV o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração para a 
execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o seu respectivo 
CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos projetos, dos executores e da fiscalização de 
obras, e os boletins de medições.

ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Desde que observe os princípios da moralidade, impessoalidade e economicidade (cumulativamente), 
entidades privadas sem fins lucrativos não estão obrigadas a observar as normas de licitação 
(aplicáveis obrigatoriamente às prefeituras), sendo necessária, no mínimo, a realização de cotação 
prévia de preços de três empresas no mercado antes da celebração do contrato (art. 11 Decreto 
6.170 e arts. 62 e 63 da Portaria 507), mas pode se utilizar do PREGÃO, se necessário e viável 
(Decreto 5.504, de 05.08.2005).

IRREGULARIDADES MAIS FREQUENTES EM LICITAÇÕES:

• Falta de divulgação da licitação;

• Editais imprecisos, sem definição clara do objeto licitado e dos critérios de julgamento;

• Aquisição direta de bens e serviços sem licitação;

• Dispensa indevida de licitação sob alegação de emergência;

• Ausência de, no mínimo, 3 (três) propostas válidas no convite;

• Fracionamento de despesas com fuga à modalidade de licitação (fracionar despesas em 
valores que permitam realizar a licitação sob modalidade inferior à exigida, substituindo, 
por exemplo, a tomada de preços devida por vários convites);

• Ausência de pesquisa de preços referenciais no mercado;

• Exigências exorbitantes no edital, restringindo o caráter de competição para beneficiar 
determinada empresa;

• Participação de empresas “fantasmas” (existem no papel, mas sem existência física real);

• Inobservância dos prazos para interposição de recursos;

• Ausência de documentos de habilitação das empresas participantes (contrato social, 
certidões negativas de tributos federais, estaduais e municipais);

• Direcionamento intencional da licitação para determinada empresa, com apresentação 
combinada de propostas acima de mercado pelas outras concorrentes ou, ainda, 
inclusão de propostas simuladas.
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FIQUE DE OLHO NOS SEGUINTES ASPECTOS:

• As propostas apresentadas possuem redação semelhante ou os mesmos erros e 
rasuras;

• Certos fornecedores desistem, inesperadamente, de participar da licitação;

• Há empresas que, apesar de qualificadas para a licitação, não costumam apresentar 
propostas a um determinado órgão, embora o façam para outro;

• Existe um padrão claro de rodízio entre os vencedores das licitações;

• Existe uma margem de preço estranha e pouco racional entre a proposta vencedora e as 
outras propostas;

• Alguns licitantes apresentam preços muito diferentes nas diversas licitações que 
participam, apesar de o objeto e as características desses certames serem os mesmos 
e ou parecidos;

• O valor das propostas se reduz significativamente quando um novo concorrente entra no 
processo (provavelmente não integrante do cartel);

• Um determinado concorrente vence muitas licitações que possuem a mesma 
característica ou se referem a um tipo especial de contratação;

• Existe um concorrente que sempre oferece propostas, apesar de nunca vencer as 
licitações;

• Licitantes vencedores sub-contratam concorrentes que participaram do Certame;

• Licitantes que teriam condições de participar isoladamente do certame apresentam 
propostas em consórcio.

Caso identifique indícios de irregularidades, denúncias anônimas devem ser feitas 
por meio do formulário “CLIQUE DENÚNCIA” disponível na página www.mj.gov.br/
sde  ou  fax 61-3226-5772  ou  telefone 61-3429-9270 ou 61-3429-3396, junto à 
Secretaria de Direito Econômico, do Ministério da Justiça.

Fonte: http://www.comprasnet.gov.br/banner/seguro/Cartilha_Licitacao.pdf


