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Analisar 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. Essa ação, quando o
processo envolver OBRA, deverá ser realizada seguindo os
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



Analisar um processo licitatório de OBRAS na 

Plataforma +Brasil.

Para seguir os passos seguintes é necessário que o CONCEDENTE:
 Tenha um dos perfis abaixo; e
 Esteja logado no sistema.

O Cadastrador de Usuários do 
Ente/Entidade poderá dar o 

perfil para os usuários.

 Analista Técnico do Concedente
 Fiscal do Concedente
 Gestor de Convênio do Concedente
 Gestor Financeiro do Concedente
 Operacional Financeiro do Concedente
 Analista Técnico da Instituição Mandatária
 Gestor de Convênio da Instituição Mandatária
 Gestor Financeiro da Instituição Mandatária
 Operacional Financeiro da Instituição Mandatária

Perfil



Fluxo do CONCEDENTE – Análise e aceite do processo licitatório.

Plataforma 
+Brasil

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

• Acessar módulo Transferências Discricionárias e Legais

• Logar

Menu -
Execução

• Clicar “Consultar Convênios/Pré-Convênios

• Informar “número do instrumento” – consultar 

Instrumento

• Acesse seu instrumento (convênio, contrato de repasse ou termo de compromisso)

• Clique na aba “Execução Concedente”

• Clique na sub aba “Verificação do Resultado do Processo Licitatório”

Processo de 
Execução

• Analisar informações registradas

Emitir 
parecer

• Registre e emita o parecer de análise

Quadro 
resumo

• Registre o “Aceite.”



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 CONCEDENTE/MANDATÁRIA deve estar logado.

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 de interesse, clique na opção 
“Consultar Convênios/Pré-Convênios”.



Clique

Informe o número do seu
instrumento, depois clique em
“Consultar”



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



Clique

Após acessar o instrumento, clique no menu “Execução Concedente”, conforme indicado. 



Clique em “Verificação do Resultado do Processo Licitatório”, conforme indicado.

Clique



Para iniciar o processo de análise verifique a situação, conforme destaque acima, depois clique no ícone indicado.

Clique



Clique na aba “Quadro Resumo”, conforme indicado.

Clique

As informações registradas pelo convenente estão disponíveis para leitura,
mas para iniciar o procedimento de aceite, siga os passos indicados.



O início da análise será registrado na
Plataforma +Brasil após o analista clicar no
botão “Iniciar Análise”.



Após iniciar a análise, o sistema te encaminhará para esta página inicial do processo
licitatório, observe que a situação foi alterada. Para dar continuidade clique no ícone
indicado.

Clique

Clique no X para fechar as mensagens



A análise consiste na verificação de todas as informações 
registradas nas abas em destaque.

Os dados básicos da licitação serão exibidos na aba “Licitação”.
Após análise desta primeira aba, clique em “Anexos”, conforme indicado

Clique



Os anexos inseridos pelo convenente serão exibidos e identificados.   

Detalhar
DownloadNome do usuário

Para otimizar a análise, o analista poderá detalhar as informações do 
anexo ou realizar o download do arquivo. Finalizada a análise desta 
aba, clique em PO/CFF, conforme indicado.

Clique



Nessa aba analisaremos os dados orçamentários que
foram afetados pela licitação, clique na opção indicada
para detalhamento.

Clique



Analisaremos o projeto pós licitação. Nessa aba será exibido um
menu com informações do projeto básico que puderam ser
ajustadas, acessaremos uma a uma.

Devemos observar as datas de início e fim da obra, verificar a data base de
referência adotada e a forma de acompanhar a execução da obra. Depois
clicar na opção seguinte do menu.

Clique



Clique

Eventos são ações de aferição/acompanhamento. Para detalhar e analisar a
coerência, clique em “Detalhar”, conforme indicação.



Clique
Eventos são ações de aferição/acompanhamento. Analise a coerência do que
está sendo proposto, na sequência clique na próxima opção, conforme
indicação.



Clique

Frente de Obra é a divisão mensurável do projeto, descrição do que será 
executado, ruas, pavimentos, quadras, entre outros. Clique em 
“Detalhar” para a verificação.



Clique

Frente de Obra é a divisão mensurável do projeto, descrição do que será 
executado, ruas, pavimentos, quadras, entre outros. Após análise, clique 
em “Planilha Orçamentária”, conforme indicado.



Selecionado o orçamento de referência “Aceito na
Análise”, os valores licitados serão comparados aos
valores aceitos na fase de análise do projeto básico.

Indica a variação de
valores entre a
proposta e a licitação.

O Convenente selecionou qual o orçamento de
referência foi utilizado para comparação em
relação aos valores licitados.



Indica a variação de
valores entre a
proposta e a licitação.

A análise pode ser
detalhada ao clicar
no ícone indicado.

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

Selecionado 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.



Os dados da Planilha
Orçamentária, após
detalhamento possibilita
verificar quantidades e
valores unitários
aplicados, otimizando a
análise.

Para verificar o
cronograma físico
financeiro, clique em
“CFF”, conforme
indicado.

Clique



Aqui verificamos como
estão organizados os
Eventos em relação às
Frentes de Obra e sua
representação percentual
e financeira. Para detalhar
clique em .

Clique



Demonstrativo
consolidado da Planilha
Orçamentária. Finalizado a
verificação dos dados
consolidados, clique na
aba “Itens”, conforme
indicado.

Clique



Especificação dos itens licitados em cada lote, para detalhar clique no ícone indicado.

Clique



Especificação do item licitado, após análise clique em “Parecer”.

Clique



Iniciaremos o registro da análise realizada. 
Quando acessar esta aba os dados serão 
exibidos de forma completa.

Vamos detalhar cada tópico do parecer nas próximas páginas.



No primeiro tópico serão apresentados os dados gerais da Licitação analisada.
Os dados iniciais são apenas demonstrativos.



Na sequência registramos a primeira análise referente ao Cronograma Físico
Financeiro (CFF) e selecionamos a opção desejada na lista em destaque.

Análise automática do orçamento.

Selecione



Serão exibidos os anexos da licitação.

Caso deseje anexar documentação contendo o parecer técnico, clique em “Adicionar”

Clique



Campo para descrição do arquivo e anexo 
serão exibidos, após inserir a documentação 
clique em “Salvar”. 

Clique



Caso sejam identificadas pendências registre
e informe o prazo para solução. Para inserir
clique em “Adicionar”.

Clique



Registre a Pendência.

Selecione a Submeta relacionada à pendência.

Selecione o marco e o prazo para solução da pendência.

Feito o registro, clique em “Salvar”.

Clique



Após a análise registre se o resultado do processo licitatório foi viável ou 
não, em caso negativo a justificativa será obrigatória.

Após registrar a análise, clique em “Emitir”.

Clique



Após a emissão do parecer
qualquer alteração necessária
só será permitida com o
cancelamento do parecer.

Clique



Após a emissão do parecer o sistema emitirá mensagem de sucesso e
retornará para página inicial da VRPL.

Clique

Após a emissão do parecer a situação da licitação continuará “Em Análise”.

Clique no ícone indicado para continuação do processo.



Selecione

Para finalizar o aceite do processo licitatório clique e “Aceitar”.

Clique



Clique



Processo de aceite finalizado.



O aceite será registrado também no menu “Processo de Execução”.



A emissão do parecer do analista ou a 

emissão do aceite podem ser canceladas?

R: SIM! Veremos a seguir.



Todas as ações executadas na nova funcionalidade poderão ser canceladas.

Caso deseje cancelar o aceite, clique no botão indicado.Clique



Clique



Após cancelar o aceite, a situação volta para “Em Análise”,



O parecer pode ser cancelado. Repita os passos anteriores até 
chegar nesta aba e clique em “Cancelar Emissão”.

Clique



Clique



Mensagem do sucesso no cancelamento será exibida.

Observe que ao cancelar uma ação o sistema cria uma nova versão 
do projeto, possibilitando a consulta às versões anteriores.

Consultar versões.



Como solicitar complementação das 

informações?



Caso deseje solicitar complementação observe que as “Considerações” são obrigatórias. Na 
sequência clique no botão indicado.

Clique



A situação será alterada.



Todas as ações ficam registradas na aba “Quadro Resumo”, no histórico de comunicações.

Usuário

Usuário

Usuário

Usuário



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




