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ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

Habilitação para Início da Execução

Módulo Transferências Discricionárias e Legais

CONVENENTE



Acompanhamento por eventos dos projetos 

envolvendo 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 – Habilitação do início da execução.

Plataforma +Brasil

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

• Acesse módulo Transferências Discricionárias e Legais

• Logar

Menu - Execução

• Clique “Consultar Convênios/Pré-Convênios

• Informe o “número do instrumento” – consultar

Instrumento

• Acesse seu instrumento

• Clique na sub aba “Acompanhamento de Obra”

Acompanhamento 

de obra

• Atualize a documentação exigida, vinculação participantes.

• Habilite o início da execução da empresa.



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 estar logado.

Clique



Clique Inicialmente deveremos consultar o instrumento (convênio, 

contrato de repasse ou termo de compromisso) de 

interesse. Clique no menu “Execução”.



Clique

Para consultar o instrumento (convênio ou contrato de 

repasse) 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 Convenente”, conforme indicado. 



Clique

Clique em “Acompanhamento de Obras”, conforme indicado.



O primeiro passo é atualizar os dados do contrato, indicando quem são os atores envolvidos

diretamente na execução e acompanhamento da obra. Clique no ícone indicado para informar.

Clique

Perceba que a única opção ativa, com possibilidade de clique, é o ícone indicado. Isso ocorre até que 

todos os dados do acompanhamento sejam preenchidos. 



Empresa contratada
Indicaremos quem são os responsáveis técnicos, clique em 

“Incluir”, conforme indicado.

Clique



Empresa contratada

Informe o CPF e o vinculo com o projeto, depois clique em “Pesquisar”.

CPF

Clique

Responsável pela empresa.

Responsável pelo convenente.

O usuário indicado deverá ter cadastro na Plataforma +Brasil



Empresa contratada

CPF usuário

CPF e nome do usuário

E-mail do usuário Telefone do usuário

O usuário indicado deverá ter cadastro na Plataforma +Brasil

Só utilizaremos essa opção de “Incluir”

caso o usuário indicado vá exercer

atividade diferente da atividade já

associada a ele.

Para efeitos didáticos, clique em incluir,

conforme indicado.

Clique



Só utilizaremos essa opção de “Incluir”,

caso o usuário indicado vá exercer

atividade diferente da atividade já

associada a ele. Se for o caso, informe a

atividade e o registro profissional dele

clicando em “Adicionar”.

CPF e nome do usuário

E-mail do usuário

CPF usuário

Telefone do usuário

Normalmente o usuário estará associado a um registro apenas. 

Sendo assim, confirme os dados e clique em “Salvar”.



Empresa

CPF                 Usuário CREA

Incluímos o primeiro responsável ligado à empresa. Para 

vincular outro usuário, clique em “Incluir” e repita o passo 

anterior, alterando o tipo se for o caso.

Clique



CPF                       Usuário CREA
CPF                       Usuário

Adicionamos, neste exemplo, um representante da empresa e um do 

convenente (ver tipo). Agora clique em “ART/RRT”, conforme indicado.

CREA

Se um dos usuário já possuir ART ou RRT cadastrado e ativo no projeto básico, o sistema 

indicará

Clique



Vamos registrar a documentação técnica pertinente.

Clique em “Incluir”, conforme indicado.

Clique

Empresa



Informe os dados solicitados e clique em “Salvar”.

Informe o identificador Data 

Selecione o usuário Documento 

Selecione

Vincule a submeta

Clique



Usuário
Usuário

A documentação técnica foi inserida, clique em

“Documentação Complementar”, conforme

indicado.

Detalhar – exibe informações.

Editar – permite alterar informações.

Inativar – usuário possuir registro no instrumento e não participará mais do acompanhamento.

Excluir - usuário não possuir registro no instrumento e não participará mais do acompanhamento.

Clique



Documentações complementares serão registradas, clicando em “Incluir”.

Um exemplo muito importante de documentação complementar é a ORDEM DE SERVIÇO. 

Clique



Selecione o tipo de documento



O formulário será aberto conforme o tipo de

documento, preencha e clique em “Salvar”.



A documentação ficará registrada. 

LEMBRE-SE: Sem a ordem de serviço registrada, a empresa não
conseguirá iniciar os registros de execução na Plataforma.

Clique



Após todos os registro realizados, o campo de medição estará disponível, clique no ícone indicado.



Neste primeiro momento, estará vazio, pois as medições começam a partir de agora.

Autorização de inicio de obra realizado.



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




