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Curso
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos 
de Repasse (SICONV) – Módulo I: Projetos, 
proposta e plano de trabalho

Grazielle Soares Lopes Reis

 

Elaboração da proposta do convênio
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Objetivo do curso

Apresentar técnicas e procedimentos para a
operacionalização da Plataforma +Brasil
(SICONV) na fase de elaboração e de
cadastramento de proposta.

 

Legislação

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);

Lei no 8.666/1993;

Decreto Federal no 6.170/2011;

Portaria Interministerial no 424/2016;

Decreto Federal no 32.598/2005.
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Orçamento público

 

Programa de governo

Os programas de governo são elementos essenciais para a
implantação de políticas públicas, pois materializam, nas
leis orçamentárias, as decisões políticas fundamentais a
partir das quais agirá o Poder Público.

Em muitas ocasiões, essa atuação do Poder Público se
dará de forma descentralizada, devido às dimensões
continentais do Brasil.
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Descentralização de recursos federais
Para a prestação de serviços públicos ou a
implantação de políticas públicas, cabe à União
transferir recursos aos seus parceiros públicos.

A transferência se dá por meio de convênio, termo
de parceria, termo de colaboração, termo de
fomento e outros.

 

Transferências voluntárias
Compreendem a entrega de recursos correntes
ou de capital a outro ente da Federação, a título
de cooperação, auxílio ou assistência financeira,
que não decorra de determinação constitucional
ou legal ou se destine ao Sistema Único de Saúde.

Exemplo: Termo de convênio firmado entre
União e a Secretaria de Educação de determinado
município para ampliação de creche.
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CONVÊNIO: Que negócio é esse?
Instrumento que disciplina a transferência de recursos
financeiros da União para Estados, Distrito Federal, Municípios
(isoladamente ou mediante consórcio) ou para entidades que
compõem o Terceiro Setor, para a execução de projeto ou
atividadedeinteresserecíproco, emregimedemútuacooperação.

Portaria Interministerial no424, de 30 de dezembro de 2016.

 

CONVÊNIO: Que negócio é esse?
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Características fundamentais
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

TCU: é vedado convênio quando não ficar caracterizado interesse
recíproco entre os partícipes na implementação do objeto do ajuste.
Acórdão no 21/2006.

 

Diferença entre contrato e convênio

Constitui irregularidade grave a fuga ao processo licitatório por
meio de convênios.
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Fluxograma de convênio
Fases: proposição e celebração

 

PLATAFORMA MAIS BRASIL – SICONV

https://siconv.com.br/
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Cadastramento de entes públicos
Razão social

Endereço

Endereço eletrônico

Telefone

CNPJ

Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço,
número e órgão expedidor da carteira de identidade e CPF de cada um
deles, incluindo endereço eletrônico e telefone.

 

Proposta de trabalho

É o resultado final da atividade de planejamento empreendida em função
da necessidade de superar um problema ou de realizar uma
potencialidade.

Dessa forma, a proposta representa a formalização do projeto com as
estratégias desenvolvidas para obter o resultado final esperado.
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Elaboração de proposta
A proposta deverá ser apresentada na Plataforma Mais Brasil em
conformidade com o programa e com as diretrizes disponíveis no
sistema.

Uma vez aceita, a proposta passa a denominar-se Plano de Trabalho, que
é o documento por meio do qual o gestor define como o objeto do
convênio ou do contrato de repasse será realizado.

 

A Proposta de Trabalho deverá conter, no mínimo:

Justificativa;

descrição completa do objeto;

descrição das metas;

cronograma de execução;

estimativa de custos;

capacidade técnica e gerencial do proponente.
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JUSTIFICATIVA: momento de esclarecer a importância do projeto, sua
viabilidade social, econômica e ambiental, descrever a localização
geográfica, os benefícios, as principais atividades econômicas, demandas
e ofertas etc.
Justificar é responder:

Qual necessidade pública será atendida?
Qual é o objeto? O que se pretende fazer para solucionar o problema?
Quem serão os beneficiados?
Qual é o resultado esperado?
Qual é o interesse recíproco das partes na execução do convênio?

 

OBJETO: o objetivo comum, também chamado de objeto, é o produto do
convênio. Pode envolver a realização de projeto, atividade, serviço,
aquisição de bens ou evento de interesse recíproco. Está relacionado a
algo concreto.

Exemplos: construção de escola; aquisição de veículos de transporte
coletivo.

OBJETIVO: corresponde ao produto final almejado. Contextualiza, de
forma ampla, os benefícios pretendidos com a implementação do
projeto. Está relacionado à execução da política.
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METAS: são as fases do projeto. São ações necessárias para se alcançar o
objetivo, as quais devem ser definidas em termos de quantidade,
qualidade e tempo de execução, de forma clara, precisa e realista.

Frequentemente discutidas – quanto são discutidas ao invés de impostas
há maior potencial de engajamento da equipe;

Ambiciosas – devem ser desafiadoras, mas não impossíveis de serem
atingidas;

Specific (específicas) – para sabermos se estamos no caminho certo para
atingir tal meta;

Transparente – evita esforços redundantes ou desalinhados dentro do
projeto.

 

Cronograma de execução: metas e etapas
Cada meta será subdividida em pelo menos uma etapa, criando assim o
cronograma físico do plano de trabalho do projeto. Algumas metas poderão
ser simultâneas e outras, sequencias. O que importa é que sejam
estabelecidas de maneira lógica e que se estejam adequadas ao cronograma.
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CAPACIDADE TÉCNICA GERENCIAL: a equipe que irá fazer parte do
projeto corresponde aos profissionais necessários para implantação e
desenvolvimento da proposta.

Poderá ser formada por pessoas da própria instituição convenente, como
também de instituições parceiras e pela própria população envolvida.

A capacidade técnica poderá ser comprovada a partir do histórico da
instituição na execução de projetos anteriores, assim como por meio de
declaração de qualificação dos membros da equipe.

 

ESTIMATIVA DE CUSTOS: se os valores relacionados estão
compatíveis com os preços de mercado; se os itens relacionados podem
ser financiados dentro das rubricas autorizadas.

O TCU deu ciência ao Ministério do Turismo quanto à obrigatoriedade
de, ao contratar, inclusive de forma direta, ou celebrar convênio e termo
de parceria, anexar ao respectivo processo documentos acerca dos
valores praticados no mercado, capazes de propiciar parâmetros para
avaliação do custo do objeto avençado, comprovando a sua
razoabilidade.
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VAMOS PRATICAR: CANVAS DE PROJETO
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ESTIMATIVA DE CUSTOS: para calcular o custo do objeto proposto, o
interessado realizará prévias pesquisas de preços no mercado. Poderá
também utilizar informações contidas em bancos informatizados.

Exemplos:
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil:
SINAPI;
https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-
gestao/sinapi/Paginas/default.aspx
Portal de Compras do Governo Federal: ComprasNet;
https://www.gov.br/compras/pt-br
Portal de Compras do Governo do Distrito Federal: e-COMPRASDF.
https://portal.compras.df.gov.br/

 

ESTIMATIVA DE CUSTOS: os custos se classificam em quatro tipos:
Equipe técnica: profissionais que estarão envolvidos na implementação do projeto.

→ Custo = nível de especialização técnica; notoriedade; horas de trabalho; etc.
Material permanente: bens, equipamentos e instalações a serem adquiridas,
construídas ou alugadas.

→ Custo = especificação do material; marca, quantidade; custo unitário e custo
total; prazo de execução; documentação legal.

Material de consumo: material de escritório; peças de reposição; combustível;
despesas correntes (água, luz e telefone).

→ Custo = estimativa e proporção de uso.
Serviços de terceiros: serviços eventuais e temporários prestados ao projeto por
pessoas físicas ou jurídicas, englobando passagens aéreas; hospedagem; alimentação;
transporte; dentre outros.

→ Custos= especificação do serviço; quantidades; custos; etc.
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ESTIMATIVA DE CUSTOS: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

“Art. 7º [...]

§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: [...]

II. existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a
composição de todos os seus custos unitários;”

Exemplos: Planilha de Consolidação de Preços
file:///C:/Users/grazielle.reis/Downloads/PLANILHA%20DE%20CONSOLIDA%
C3%87%C3%83O%20DAS%20COTA%C3%87%C3%95ES-QRP_compressed.pdf

 

Contrapartida: é a parcela de colaboração financeira do convenente (estado
ou município) para a execução do objeto do convênio.

“CAPÍTULO III
DA CONTRAPARTIDA
Art. 18. A contrapartida será calculada sobre o valor total do objeto e, se
financeira, deverá ser depositada na conta bancária específica do
instrumento em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma
de desembolso.”

Portaria Interministerial nº 424/2016.
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: é a previsão cronologicamente
ordenada da liberação dos recursos financeiros, que estão vinculados
aos valores e prazos definidos nas metas.

REPASSE Meta 1 Meta 2 Meta 3 SOMA
Janeiro R$ R$ R$ R$ 0,00

Fevereiro R$ R$ R$ R$ 0,00

Março R$ R$ R$ R$ 0,00

Abril R$ R$ R$ R$ 0,00

Maio R$ R$ R$ R$ 0,00

Junho R$ R$ R$ R$ 0,00
Julho R$ R$ R$ R$ 0,00
SOMA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 

PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO: é o espaço adequado para a
descrição do planejamento financeiro do projeto.

PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

Tipo 
Despesa Descrição

Cód. 
Natureza 
Despesa

Natureza 
Aquisição Un. Qtd. Valor 

Unitário Valor Total

Bem Armário 2 
portas 44905242 Recurso do 

Convênio
Uni
d. 22 R$ 561,00 R$ 12.342,00

Serviço Serviço de 
cabeamento 33903999 Contrapartid

a Un. 1 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00

Bem Impressora 
multifuncional 44905234 Recurso do 

Convênio Un. 19 R$ 2.090,00 R$ 39.710,00
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Irregularidades e falhas mais frequentes na fase de 
proposição dos convênios verificadas pelo TCU

Plano de trabalho pouco detalhado.

Metas insuficientemente descritas, quantitativa e qualitativamente.

Caracterização insuficiente da situação de carência dos recursos.

Projeto básico incompleto e/ ou com informações insuficientes.

Ausência de projeto básico.

Falta de comprovação da existência de contrapartida (orçamentária e
financeira).

Orçamento subestimado ou superestimado.

 

VÍDEO
OS 10 ERROS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS

https://www.youtube.com/watch?v=XdFSOsE6ga0&t=431s
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Elaboração de Proposta

1. Elabore as metas do seu projeto com suas respectivas etapas.
2. Elabore a planilha de custo do seu projeto seguindo o modelo abaixo:

Item Descrição Qtd. Valor 
unitário

Empresa CNPJ MD Unitária MD Total

1
R$ R$ R$

R$ R$ R$

R$ R$ R$

2
R$ R$ R$

R$ R$ R$

R$ R$ R$

TOTAL R$

 

Áreas do projeto
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Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
EAP é a subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em
componentes menores (cujo gerenciamento se torna mais fácil).

A EAP é uma decomposição hierárquica orientada às entregas do
trabalho a ser executado pela equipe.

Cada nível descendente da EAP representa uma definição gradualmente
mais detalhada da definição do trabalho do projeto.

 

Exemplo de EAP
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Como construir uma EAP
Entradas

Declaração do escopo do projeto;

Documentação dos requisitos;

Ativos de processos organizacionais.

Ferramentas e técnicas
Decomposição: é a subdivisão das entregas do projeto em componentes
menores e mais gerenciáveis, até que as entregas do trabalho estejam
definidas no nível de pacotes de trabalho.

 

Saídas
EAP: decomposição hierárquica orientada à entrega do trabalho a ser
executado pela equipe, para atingir os objetivos do projeto e criar as
entregas requisitadas, com cada nível descendente da EAP representando
uma definição gradualmente mais detalhada do trabalho do projeto;
Dicionário da EAP: documento gerado pelo processo Criar a EAP. Fornece
as descrições mais detalhadas dos pacotes de trabalho da EAP, com
informações como a descrição do trabalho;
Linha de base do escopo;
Atualizações dos documentos do projeto.
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Vídeo
Elaborando a Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

http://www.youtube.com/watch?v=TS9eciG-Ddw

 

1. Elabore a Estrutura Analítica do seu Projeto, seguindo o modelo abaixo:
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Alguns pontos importantes da Portaria 
Interministerial no 424/2016
Art. 3º Para efeito desta Portaria ficam estabelecidos os seguintes níveis
para fins de celebração, acompanhamento da execução e prestação de
contas:

Nível I (obras): de R$ 250.000,00 a R$ 750.000,00;

Nível II (obras): de R$ 750.000,00 a R$ 5.000.000,00;

Nível III (obras): acima de R$ 5.000.000,00;

Nível IV (custeio e investimentos): de R$ 100.000,00 a R$ 750.000,00;

Nível V (custeio e investimentos): acima de R$ 750.000,00;

 

Alguns pontos importantes da Portaria 
Interministerial no 424/2016

Para projetos de nível I e IV, poderá ser adotado o
regime simplificado, previsto no art. 66.
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Alguns pontos importantes da Portaria 
Interministerial no 424/2016
Dentre as vantagens, tem-se:

Liberação de até 20% dos recursos (que devem ser suficientes para
execução nos primeiros 4 meses);

Minuta simplificada;

Sem repactuação de metas e etapas;

Acompanhamento nos marcos de 50% e 100%;

Empreitada por preço global;

Prestação de Contas deve priorizar os resultados e não os meios.

 

Análise da Proposta de Trabalho
A análise da Proposta de Trabalho se dará quanto à viabilidade e à adequação
aos objetivos do programa governamental e quanto a qualificação técnica e a
capacidade operacional para gestão do instrumento.

“Art. 17. O concedente analisará a proposta de trabalho e:
I - no caso da aceitação:
a) realizará o pré-empenho, que será vinculado à proposta esó poderá ser
alterado por intermédio do SICONV; e
b) solicitará ao proponente a inclusão do plano de trabalhono SICONV.
II - no caso de recusa:
a) registrará o indeferimento no SICONV; e
b) comunicará ao proponente o indeferimento da proposta.”

Portaria Interministerial nº 424/2016.
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Seleção do programa;

Seleção de objeto do programa, e preenchimento dos valores (valor
global, valor de repasse, valor de contrapartida financeira e valor de
contrapartida de bens e serviços da proposta);

Registro da justificativa, objeto do convênio, capacidade técnica e
gerencial, dados bancários, período de vigência do convênio;

Incluir Proposta
Processo de inclusão contempla os seguintes passos:

 

Cronograma orçamentário do valor do repasse;

Inclusão de participantes (interveniente, quando houver);

Registro do cronograma físico, cronograma desembolso e plano de
aplicação detalhado (bens e serviços a serem adquiridos);

Inclusão de anexos* e projeto básico/termo de referência, se for o caso.

* 3 orçamentos com CNPJ, data, assinatura, endereço.
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Condições para celebração de convênio
DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA

Item Comprovação principal
Exercício da Plena Competência Tributária. Por meio de extrato do CAUC, que reflete as 

informações constantes do Siconfi (Sistema de 
Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público 
Brasileiro).

Regularidade Previdenciária. Por meio de extrato do CAUC.

Regularidade Perante a Fazenda Pública Federal. Por meio de extrato do CAUC.

Regularidade Quanto a Contribuições para o FGTS. Por meio de extrato do CAUC.

Regularidade em Relação à Adimplência Financeira em 
Empréstimos e Financiamentos concedidos pela União e 
administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Por meio de extrato do CAUC.

 

Condições para celebração de convênio
Item Comprovação principal
Regularidade Perante o Poder Público Federal. Por meio de extrato do CAUC.

Regularidade Quanto à Prestação de Contas de 
Recursos Federais Recebidos Anteriormente.

Por meio de extrato do CAUC.

Publicação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF. Por meio de extrato do CAUC.

Publicação do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária – RREO. 

Por meio de extrato do CAUC.

Encaminhamento das Contas Anuais (Demonstrativos 
Contábeis citados na Lei n° 4.320/1964).

Por meio de extrato do CAUC.

Observância dos limites de despesa total com pessoal. Declaração do Chefe do Poder executivo, juntamente 
com o comprovante de remessa da declaração ao 
respectivo Tribunal de Contas, conforme modelo 
Anexo II. 
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Item Comprovação principal
Observância dos limites da dívida consolidada 
líquida. 

Declaração do Chefe do Poder executivo, 
juntamente com o comprovante de remessa da 
declaração ao respectivo Tribunal de Contas, 
conforme modelo Anexo II. 

Observância do limite de operações de crédito, 
inclusive por antecipação de receita.

Declaração do Chefe do Poder executivo, 
juntamente com o comprovante de remessa da 
declaração ao respectivo Tribunal de Contas, 
conforme modelo Anexo II. 

Observância do limite de inscrição em Restos a 
Pagar (aplicável para o último ano do mandato).

Declaração do Chefe do Poder executivo, 
juntamente com o comprovante de remessa da 
declaração ao respectivo Tribunal de Contas, 
conforme modelo Anexo II. 

Observância dos limites de despesa comprometidos 
com as parcerias público-privadas.

Declaração de regularidade quanto aos limites 
estabelecidos na Lei nº 11.079/2004, do Chefe do 
Executivo.

Condições para celebração de convênio

 

Item Comprovação principal
Observância de exigência de Transparência na 
Gestão Fiscal.

Declaração do chefe do Poder Executivo.

Observância de regularidade quanto ao pagamento 
de precatórios.

Declaração de regularidade quanto ao pagamento 
de precatórios judiciais do chefe do executivo ou do 
secretário de finanças.

Inexistência de situação de vedação ao recebimento 
de transferências voluntárias.

Declaração do chefe do Poder Executivo, com 
validade no mês da assinatura, de que não realizou 
operação de crédito enquadrada no § 1º do art. 33 
da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Envio ao Registro Público de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins da relação de empresas públicas e 
sociedades de economia mista

Declaração do chefe do Poder Executivo, que deverá 
ser entregue juntamente com o aviso de 
recebimento do respectivo tribunal de contas, 
válida no mês da assinatura, de que o Ente 
encaminhou.

Condições para celebração de convênio
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Item Comprovação principal

Impedimento para a realização de 
transferências voluntárias em período pré-
eleitoral. 

Impossibilidade temporária para conveniar no 
período de 3 meses anteriores a pleito 
eleitoral.

Condições para celebração de convênio

 

Condições para celebração de convênio
DECLARAÇÕES QUE DEVERÃO SER ANEXADAS

Inexistência de vedação ao recebimento de transferências voluntárias, por 
descumprimento dos limites.
Inexistência de situação de vedação ao recebimento de transferências voluntárias.

Respeito aos limites de despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das 
parceiras público-privadas.
Comprovação da Regularidade quanto ao pagamento de precatórios judiciais.

Divulgação da Execução Orçamentária e Financeira.

Envio ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades afins da relação de 
empresas públicas e sociedades de economia mista
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Hipóteses de vedação de celebração

Entidade privada com dirigentes vinculados ao poder público.

Convênios com valor inferior a R$ 100.000,00 ou, no caso de obras ou 
serviços de engenharia, inferior a R$ 250.000,00.

Falta de correlação entre o objeto social as características do programa.

Falta de condições técnicas.

Inadimplência com outros convênios.

Omissão no dever de prestar contas.

 

Descumprimento injustificado do objeto de convênios, contratos de 
repasse ou termos de parceria.

Desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos.

Ocorrência de dano ao Erário.

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

Hipóteses de vedação de celebração
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Incluir Proposta

 

Consultar Programas
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Listar Programas

 

Programas

 



31 

 

Tela de um Programa

 

Cadastrar uma Proposta
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Cadastrar Proposta

 

http://egov.df.gov.br

 

 


