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ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Módulo Transferências Discricionárias e Legais

CONVENENTE 



Acompanhamento 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 – Ateste da execução da empresa.

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 aba “Acompanhamento de obras”

Acompanhamento 
de obras

•Analise os eventos realizados pela empresa

•Assine documento de análise

•Ateste os eventos realizados



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 “Acompanhamento de Obras”, conforme indicado.



Quantidade de dias

sem medição.

Se a instrução contratual ainda não foi realizada, as

ações de atualização e medição estarão inativas.

Para iniciar o processo de ateste do processo de execução, clique no ícone indicado.

Clique



Empresa contratada

Clique no ícone para iniciar a análise e o ateste

dos eventos realizados pela empresa contratada.

Clique



Clique



Para analisar e registrar o

ateste, clique no ícone

indicado.

Clique



CPF              Usuário CREA

Aqui o fiscal verifica quem foi o responsável pela

execução dos eventos concluídos pela empresa.

Os eventos marcados com o

número “1” indicam que a

empresa declarou que

executou os respectivos

eventos na Medição 1.

Continua na próxima página



O fiscal do convenente vai analisando e atestando se os eventos declarados pela

empresa foram ou não executados. O ateste é realizado ao clicar no ícone indicado.

Ateste

Atesto.

Não atesto.

Valor executado

informado pela

empresa

Valor total

atestado pelo

convenente.

Finalizado a análise, o

convenente clica em “Assinar”,

conforme indicado.

O botão Assinar só é exibido para o usuário do Convenente que possui o perfil de Fiscal do Convenente e foi

cadastrado como Responsável Técnico pela Fiscalização para a submeta em questão e possui uma ART ativa.



CPF               Usuário
CPF               Usuário

CREA
CREA

Após assinar o documento de análise, os dados do fiscal

serão registrados e o convenente deve clicar em “Voltar”,

conforme indicado.

Clique



Para finalizar e registrar o ateste, o convenente clica em 

“Atestar Medição”, conforme indicado.

Clique



Clique



Eventos atestados.



Como solicitar complementação das 

informações?



Após analise o convenente pode solicitar

complementação de informações. Para

solicitar, clique me “Observações”.

Clique



Para complementação o registro da observação é

obrigatório. Clique em “Incluir”, conforme indicação.

Clique



Registre todas as complementações que serão necessárias.

Caso tenha algum documento para anexar, que contribua com as

complementações solicitadas, clique no campo Arquivo e na sequência clique em

“+Anexar”.

Clique 01

Clique 02



Registro de todas as complementações que serão necessárias.

Arquivo anexado

Clique em “Salvar”Clique



Observações salvas, o convenente pode alterar as observações ou excluí-las. 

Usuário



Para enviar para complementação 

Clique



Clique



Clique





A emissão do ateste pode ser cancelada?

R: SIM! Veremos a seguir.



Para cancelar o ateste, clique no ícone indicado.

Clique



Para cancelar o ateste, clique no ícone indicado.

Clique



Clique



Ateste cancelado



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




