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Objetivos do Módulo Projeto Básico
• Inclusão pelo Proponente/Convenente de toda a 

documentação necessária para caracterizar o projeto básico da 
Proposta, tais como projetos, licenças, ART/RRT, elaboração do 
QCI, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, 
dentre outros;

• Após a inclusão, toda a documentação é analisada pela 
Mandatária ou órgão Concedente, podendo ser aceita, 
rejeitada ou solicitada complementação ao 
Proponente/Convenente;

• Em determinadas situações, após aceite pela Mandatária, a 
Síntese do Projeto Aprovado  (SPA) deve ser homologada pelo 
órgão Concedente.
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- Para todos os convênios independente de 
condicionantes

- Para os Contratos de Repasse cuja data de 
assinatura (quando não houver assinatura, data 
do aceite do PB) ocorreram sob a vigência:

- Portaria 424: para o Nível I
- Portaria 558: independente do nível
- LDO 2020: para repasses menor que 10 

milhões

*Sem intervenção do Concedente, 
a SPA é homologada automaticamente

Para os Contratos de 
Repasse cuja data de 
assinatura (quando 
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assinatura, data do 
aceite do PB) 
ocorreram sob a 
vigência:

- Portaria 424: para 
Nível II e III
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Simulação – Ambiente Treinamentos 
http://plataformamaisbrasil.gov.br/

✓ Simular o cadastro de um projeto básico de 
Pavimentação Asfáltica
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Simulação – Aba Dados Básicos

O campo “Apelido do Empreendimento” deverá ser 
preenchido com uma descrição sucinta para 
identificação rápida do empreendimento.



Simulação – Aba Dados Básicos



Aba QCI
• O Quadro de Composição do Investimento (QCI) constitui documento 

contratual e peça fundamental para sintetizar as partes que 
constituem o objeto da Proposta. Apresenta uma visão consolidada 
do Contrato de Repasse/Convênio contendo as metas e submetas 
que o compõem, suas quantidades, situação, lotes e seus respectivos 
valores.

• O preenchimento correto do QCI é de fundamental importância para 
o andamento do Instrumento de Transferência, de acordo com os 
conceitos de meta, submeta, item de investimento e sub-item de 
investimento.

• Após o preenchimento da Aba Dados Básicos, essa deve ser a 
primeira Aba a ser preenchida.

• Cada submeta incluída no QCI dará origem a uma Planilha 
Orçamentária (PO).



Simulação - Aba QCI

Os Itens de Investimento correspondem às ações necessárias para a execução do objeto do 
Contrato de Repasse/Convênio, os quais são definidos pelos órgãos concedentes para cada 
Programa.

Os Subitens de Investimento são as subdivisões dos itens de investimento, correspondentes às 
ações ou intervenções específicas dos Contrato de Repasse/Convênio.



Simulação - Aba QCI

Meta representa um item quantificável do Contrato de 
Repasse/Convênio (exemplos: 1-Pavimentação de 2450 m² no bairro 
Santa Tereza; 2-Construção de Creche no município de Xapuri – 350,00 
m² ; 3-Construção de 2,5 Km de adutoras).



Simulação - Aba QCI

Submeta corresponde à subdivisão da meta nos casos em que é necessário firmar mais de um 
contrato de execução e/ou fornecimento (CTEF) para a sua realização. No entanto, mesmo 
quando não houver essa necessidade, obrigatoriamente deve ser cadastrada uma submeta 
vinculada à meta.



Simulação - Aba QCI

Lote representa a forma com que o Convenente pretende realizar as licitações das submetas 
do Contrato de Repasse/Convênio. Desta forma, ao informar o mesmo número de lote para 
submetas distintas, significa que estas submetas serão licitadas conjuntamente e darão 
origem a um único CTEF.



Exemplo - QCI



Aba Anexos
• Nesta aba deverão ser anexados todos os anexos referentes ao 

Projeto Básico do Contrato de Repasse/Convênio

• Os tipos de anexos são categorizados 

• Os arquivos incluídos como tipo “ART/RRT” serão refletidos na 
aba Responsável Técnico(RT) para vinculação ao RT cadastrado.

• Os arquivos incluídos com o tipo “Autorização”, “Declaração”, 
“Manifesto Ambiental” e “Outorga” serão refletidos na aba 
“Documentação Complementar” para vinculação ao 
documento cadastrado.



Simulação – Aba Anexos



Aba Responsáveis Técnicos
• Nesta aba deverão ser informados os responsáveis técnicos e as respectivas 

ART/RRT (Anotação de Responsabilidade Técnica / Registro de 
Responsabilidade Técnica) do Contrato de Repasse/Convênio.

• Os responsáveis técnicos podem ser cadastrados com os seguintes tipos de 
atividades: Arquitetura, Engenharia e Trabalho Social.

• Caso a Atividade seja do tipo Arquitetura ou Engenharia, serão 
apresentados os campos CREA/CAU e UF para serem informados.

• Apenas os responsáveis selecionados com atividade de “Arquitetura” e 
“Engenharia” serão apresentados para vinculação às ART/RRT

• Os responsáveis técnicos poderão, posteriormente, ser vinculados as 
PO/CFF.



Simulação – Aba Responsáveis Técnicos



Aba Documentação Complementar

• Nesta aba devem ser cadastrados os documentos 
categorizados como Manifesto Ambiental, Outorgas, 
Autorizações e Declarações referentes ao Contrato de 
Repasse/Convênio.

• Observação: Deve ser iniciado o cadastramento destes 
documentos na aba “Documentação Complementar” 
apenas após a inclusão dos respectivos arquivos na 
aba “Anexos”.



Simulação – Aba Documentação 
Complementar



Aba PO/CFF
• A aba PO/CFF contempla as funcionalidades para 

preenchimento da Planilha Orçamentária (PO) e 
Cronograma Físico-Financeiro (CFF) das submetas do 
Contrato de Repasse/Convênio.

• Deve ser cadastrada uma PO para cada submeta do 
QCI.

• Cada PO será acompanhada de um CFF a ser 
preenchido após o preenchimento da respectiva PO.



Simulação – Aba PO/CFF

Na aba “PO/CFF” são listadas as Planilhas Orçamentárias 
de cada submeta cadastrada na aba “QCI”.



Simulação – Aba PO/CFF



Simulação – Aba PO/CFF

Data prevista para início 
da execução da obra 
(formato mm/aaaa)

Quantidade de meses 
prevista para conclusão 
da obra após o seu início

Ao marcar esta opção, a PO 
será medida pela PLE 
(Planilha de Levantamento de 
Eventos). Caso não seja 
marcado, a PO será medida 
pelo BM (Boletim de 
Medição)



Simulação – Aba PO/CFF

Data base utilizada como 
referência para os preços 
do orçamento (formato 
mm/aaaa)

Informação quanto à escolha 
do regime de tributação 
sobre a mão de obra da 
empresa (“sim” – desonerado 
; “não” – não desonerado);

Localidade (Estado) utilizada 
para referência dos preços do 
orçamento



Simulação – Aba PO/CFF
Responsável pelo Orçamento da PO:
Só irá aparecer o responsável técnico PO, caso já tenha sido incluída 
a ART/RRT do tipo “Orçamento” na aba “Responsável Técnico”. 

Responsável Técnico pelo Cronograma Físico Financeiro da PO:
Só irá aparecer o responsável técnico CFF, caso ele já tenha sido 
incluído como responsável na aba “Responsável Técnico”



Simulação – Aba Frentes de Obra da PO/CFF

As Frentes de Obra são subdivisões da obra em etapas/áreas/alas/regiões/pavimentos/etc
determinadas e mensuráveis para fins de levantamento de quantitativos e, 
posteriormente, realização do acompanhamento de obra (ex.: Rua A, Rua B, 1º Pavimento, 
2º Pavimento, Sala 01, Sala 02, Ala Norte, Ala Sul).



Simulação – Aba PO da PO/CFF



Simulação – Aba PO da PO/CFFNa aba “PO” é elaborada a Planilha Orçamentária de cada submeta cadastrada na aba “QCI”. Nela 
são preenchidos os macrosserviços e os respectivos serviços que compõem o orçamento da obra.

Macrosserviço é um agrupamento de serviços. 
O “Macrosserviço” deverá ser preenchido com uma breve descrição 
(Ex.: Serviços Preliminares, Fundações, Instalações Elétricas, etc).



Simulação – Aba PLQ da PO/CFF



Simulação – Aba CFF da PO/CFF



Simulação – Aba Projeto Social

O Projeto Social deverá ser cadastrado quando no QCI houver 
um item de investimento referente ao Trabalho Social.



Simulação – Aba Quadro Resumo

Envio da documentação do projeto básico 
para a análise da Mandatária ou Concedente

Histórico de eventos (ações) dentro do Módulo de 
Projeto Básico



Fase de Análise pelo Concedente ou 
Mandatária

• Após o envio para análise do Projeto Básico pelo 
Convenente é possível iniciar a análise do Projeto

• A conclusão da análise será formalizado por meio do 
Laudo de Análise do Empreendimento (LAE) e/ou 
Laudo do Trabalho Social (LAS)



Aba LAE



Aba LAE



Aba LAE



Aba LAE



Aba LAE



Aceite ou Rejeição do Projeto Básico

• Após a emissão do laudo, o projeto básico pode ser:

– Aceito ou Rejeitado

• O aceite ou rejeição deve ser feito na Aba Quadro 
Resumo



Aceite ou Rejeição do Projeto Básico



Homologação da SPA

• A conclusão da análise técnica é consolidada pela 
Síntese do Projeto Aprovado (SPA) 

• Para convênios, a homologação da SPA é automática

• Para contratos de Repasse, a depender da situação 
(conforme fluxo no slide nº 4) , a homologação da SPA 
pode ser automática ou feita pelo órgão Concedente



Aba - SPA



Aba - SPA



Aba - SPA



Manuais e Contatos

Link – Tutorial – Projeto Básico

http://plataformamaisbrasil.gov.br/images/docs/CGCAT/manuais/Manual-
Projeto_Basico-Termo_de_Referencia-11-12-2019.pdf

http://plataformamaisbrasil.gov.br/images/docs/CGCAT/manuais/Manual-Projeto_Basico-Termo_de_Referencia-11-12-2019.pdf



