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CONVENENTE 



Cadastrar e enviar para análise um processo

licitatório de OBRAS na Plataforma +Brasil.

Conforme estabelece a PI 424/2016, o convenente, para

receber o repasse (recurso de responsabilidade da União),

deverá apresentar o processo licitatório previamente para

análise e aceite do concedente ou mandatária. Quando o

processo envolver OBRA, essa ação de envio deverá ser

realizado seguindo o passos aqui demonstrados.

Essa funcionalidade estará disponível para os instrumentos

com OBRAS celebrados a partir de 2018, desde que NÃO
tenham um processo licitatório cadastrado e aceito até a data

de lançamento dessa funcionalidade (17/05/2021).

ATENÇÃO



Cadastrar e enviar para análise processo 

licitatório de OBRAS na Plataforma +Brasil.

Para seguir os passos seguintes, é necessário que o CONVENENTE:

 Tenha um dos perfis assinalados(   ) abaixo; e
 Esteja logado no sistema.

O Cadastrador de Usuário do 

Ente/Entidade poderá dar o 

perfil para os usuários.



Fluxo do CONVENENTE – Cadastro e envio do processo licitatório para aceite.

Plataforma 
+Brasil

• Acessar - http://plataformamaisbrasil.gov.br/

• Acessar módulo Transferências Discricionárias e Legais

• Logar

Menu -
Execução

• Consultar convênio, contrato de repasse ou termo de compromisso

• Clicar “Consultar Convênios/Pré-Convênios”

• Informar “número do instrumento” – consultar 

No 
Instrumento

• Clique na aba “Execução Convenente”

• Clique na sub aba “Processo de Execução”

Processo de 
Execução

• Registre ou importe os dados da sua licitação

• Verifique se a licitação está com a situação ”Concluído”

Envio para 
análise

• Acessar Aba “Verificação do Resultado do Processo Licitatório”

• Registre as vinculações com o projeto básico proposto e realize os ajustes necessários

Quadro 
resumo

• Clicar em “Enviar para Análise.”



plataformamaisbrasil.gov.br

Clique no local 
indicado.



Selecione a opção “Transferências Discricionárias e Legais”
para iniciarmos o registro.



CPF DO USUÁRIO

Informe

Para iniciar o registro e envio do processo licitatório, o CONVENENTE deve logar.

Clique



Clique Inicialmente consulte o instrumento (convênio, contrato de 

repasse ou termo de compromisso) de interesse. 

Clique no menu “Execução”, conforme indicado.



Clique

Para consultar o instrumento (convênio, contrato de repasse 

ou termo de compromisso) de interesse, clique na opção 

“Consultar Convênios/Pré-Convênios”.



Clique

Informe o número do seu

instrumento e clique em

“Consultar”.



Para acessar o instrumento de interesse, clique no identificador do instrumento, conforme indicado.



Clique

Para iniciar o registro do processo licitatório, o instrumento deve estar  com as situações conforme destaque. 

Após realizar a verificação, clique no menu “Execução Convenente”, conforme indicado. 

Verifique



Clique

Clique em “Processo de Execução”, conforme indicado.



2 

Verifique

1. A licitação deverá ser cadastrada ou importada dos sistemas de compras integrados. 

2. Verifique a situação da licitação, que deve ser “Concluído”. 

3. Na sequência, clicar em “Verificação do Resultado do Processo Licitatório”, conforme indicado. 

3

Clique

Observe que o campo “Enviar para aceite” não 

aparece nesta página.

1 

Cadastre/

Importe



Clique

O processo é iniciado com a associação dos lotes 

(propostos no Projeto Básico) à licitação realizada. 

Clique no botão indicado para associar.

Quando o projeto básico foi apresentado, o responsável pelo projeto registrou 

o Quadro de Composição de Investimento (QCI), onde previu o que seria 

licitado e organizou em lotes. Mesmo número de lote significa que serão 

licitados conjuntamente.



Selecione a licitação que deseja associar

Vencedor dVencedor da Licitação - Automático

Lotes propostos

no Projeto Básico.

Abas para consultar informações do Projeto Básico.

Continua na próxima página >>



Selecione
O Convenente seleciona o Lote que deseja 

associar, e depois clica no botão      para 

registrar a seleção. 

Selecione a licitação que deseja associar

Vencedor da Licitação - Automático
Clique

Continua na próxima página >>



Clique

Após registrar lote que 

deseja associar, clique em 

“Salvar”.

Lote que será 

associado.

Selecione a licitação que deseja associar

Vencedor da Licitação - Automático



Licitação Associada

Abas serão abertas para atualização dos dados do projeto básico pós licitação. Clique em “Licitação” para iniciar. 

Clique

Licitação associada

Vencedor da Licitação - Automático

Para fechar as mensagens, clique no X indicado.



Nesta aba serão apresentados os dados gerais da 

licitação. Neste primeiro acesso serão replicados 

os dados iniciais do Projeto Básico, já que ainda 

não houve ajuste.  

Clique

Após ajustar as abas que serão apresentadas, será possível identificar a 

diferença entre o valor total previsto e o valor licitado.

Clique na aba “Anexos” para iniciarmos os ajustes, conforme indicado.



Nesta aba, serão anexados os documentos comprobatórios do processo licitatório. 

Clique em “Adicionar”, conforme indicação.

Clique



Selecionar o tipo de arquivo 

Os arquivos comprobatórios deverão ser 

registrados e identificados nesta aba. Após 

registro, clique em “Salvar”.

Clique



O arquivo anexado será exibido

em lista e poderá ser editado ou

excluído utilizando os botões de

“Ações” em destaque.

Clique

Após anexar os documentos, clique em “PO/CFF”, conforme indicado.

Nome do usuário

Detalhar

Editar

Baixar/Download

Excluir



Nesta aba, poderemos ajustar dados orçamentários que

foram afetados pela licitação. Clique na opção de

edição, conforme indicado.



Começaremos a ajustar nosso projeto pós licitação. Nesta aba,

será exibido um menu com as informações do nosso projeto

básico que poderão ser ajustadas. Acessaremos uma a uma.

Pode ser ajustado

Pode ser ajustado

Pode ser ajustado

Após ajustes, clique 

em “Salvar”. Depois, 

clique na opção 

seguinte deste menu.

Clique

Este campo deve ser ajustado no caso do Convenente

informar que o orçamento de referência foi atualizado

para a Data Base da Licitação. Neste caso, deve ser

informado neste campo qual a data base da licitação.



Eventos, que são ações de aferição/acompanhamento, poderão ser

adicionados, caso sejam identificadas necessidades complementares. Para

inserir, clique em “Adicionar”, conforme indicação.

Clique



Para incluir um novo evento, registre o título e clique em “Salvar”. 

Registrar novo evento

Clique



Os registros de evento poderão ser alterados ou excluídos. Para essas ações, usar o menu 

em destaque.

Alterações serão confirmadas com a faixa indicativa.

Visualizar

Editar

Excluir



Similar ao passo anterior, poderemos incluir uma nova Frente de Obra 

clicando em “Adicionar” ou editar as existentes usando as ações em 

destaque.

Frente de Obra é a divisão mensurável do projeto,

descrição do que será executado, ruas, pavimentos,

quadras entre outros.



Para indicar variação

de valor entre a

proposta e a licitação

é necessário editar os

dados da Planilha

Orçamentária.

Ao escolher o orçamento de referência “Aceito na

Análise”, os valores licitados serão comparados aos

valores aceitos na fase de análise do projeto básico.

A atualização dos

valores praticados na

licitação serão

registrados clicando

no ícone .

O Convenente deve selecionar qual o

orçamento servirá de referência para

comparação em relação aos valores licitados.

Após escolher o orçamento de referência, clique no botão "Salvar".

Clique
Ou >>



A atualização dos

valores praticados na

licitação serão

registrados clicando

no ícone indicado.

Para indicar variação

de valor entre a

proposta e a licitação,

é necessário editar os

dados da Planilha

Orçamentária.
* Para os Preços Unitários não contemplados no SINAPI, foram adotados os Preços Unitários da Fase de Análise.

*

O Convenente deve selecionar qual o

orçamento servirá de referência para

comparação em relação aos valores licitados.

Ao escolher o orçamento de referência “Atualizado

na Data Base da Licitação”, os valores licitados serão

comparados aos valores de referência informados na

data base da licitação.

Clique

Após escolher o orçamento de referência, clique no botão "Salvar".

Clique



Aqui deve-se atualizar

os valores e as

quantidades praticados

na licitação, e clicar em

“Salvar”.

Atualizar

Atualizar

Clique

Selecione o evento relacionado.

Caso o valor praticado

na licitação seja maior

que o proposto, o

sistema irá alertar.

*

*



Após ajuste, o sistema

já indicará a diferença

de valores entre o

licitado e o valor

proposto.

Clique



Caso sejam necessários

ajustes em frentes de

obras ou conclusões

dos eventos, clique em

editar, conforme

indicado.

Clique



Ajuste

Clique



Apresentação resumida do projeto ajustado.

Clique



Essa é a visão geral e atualizada da Planilha Orçamentária. Após ajustes na aba “PO/CFF”, clique em “Itens”, conforme indicado.

ComparativoClique



Clicando na indicação, o usuário atualizará os valores de repasse e contrapartida.

Clique

Se o valor da licitação foi diferente do valor

proposto, o usuário deverá adequar os valores do

repasse e contrapartida.



Ajustar Cálculo automático
Valor total do 

item licitado.

Atenção! O campo contrapartida é

preenchido automaticamente, devendo o

usuário ajustar o valor de repasse a fim

de manter a regra de rateio proposta

no projeto básico.

Rendimento



Atualizar valores de repasse e contrapartida, quando houver.

Valor total do 

item licitado.10.582,50 R$ 0,00

Após ajuste, clique em “Salvar” e em seguida em “Quadro Resumo”.

Clique



Breve relato de algo que agregue valor ao processo.

Nome de quem fez o registro

Após registrar a licitação e atualizar os dados aqui apresentados, clique em “ Enviar para 

Análise”.



Processo enviado para análise.

Caso o concedente solicite ajustes, a situação ficará “Em Complementação”, devendo o usuário repetir os 

processos anteriores.



DÚVIDAS

• Antes de enviar seu questionamento, verifique se sua dúvida não 
pode ser sanada com as orientações aqui disponibilizadas.

• Caso as informações não solucionem seu questionamento, a equipe 
de atendimento disponibiliza opções para o registro de suas 
manifestações.

• 0800-978-9008 - (segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h)

• https://portaldeservicos.economia.gov.br




