


PORTARIA INTERMINISTERIAL CGU/MF/MP 507/2011 

DOU, 28/11/2011 



Conceitos 

• CONCEDENTE/CONTRATANTE:  Órgão do Governo Federal 

responsável pela transferência de recursos financeiros; 

 

• COVENENTE/CONTRATADO:  Prefeitura e outros órgãos com a 

qual a administração pública federal pactua a execução de programas;  

 

• MANDATÁRIA DA UNIÃO:  CAIXA e outras instituições e agências 

financeiras controladas pela União que celebram e operacionalizam os 

contratos e convênios de transferência de recursos; 

 

• OBJETO:  Produto de convênio, contrato de repasse ou termo de 

cooperação, observado o programa de trabalho e suas finalidades; 

 

• META:  Parcela quantificável do objeto descrita no plano de trabalho. 



Vigência: 

• A partir de 01 Jan 2012; 

 

• Para as operações simplificadas (até R$ 750 mil) a partir de 28 Nov 

2011;   

Não se aplica, dentre outros: 

• Aos contratos celebrados anteriormente à data de publicação, podendo, 

todavia, se lhes aplicar naquilo que beneficiar a consecução do objeto do 

contrato. 

  



Competências e Responsabilidades 

• Gestão dos programas; 

 

• Análise de enquadramento e seleção das propostas; 

 

• Descentralização dos créditos orçamentários e financeiros;  

Concedente: 



Competências e Responsabilidades 

• Divulgação de atos normativos e orientação; 

 

• Celebração de contratos decorrente da seleção das propostas; 

 

• Análise e aprovação da documentação técnica, institucional e jurídica 

das propostas selecionadas, inclusive projeto básico; 

 

• Verificação do processo licitatório, atendo-se à contemporaneidade, aos 

preços, ao enquadramento do objeto e a declaração, pelo convenente, da 

observação das disposições legas; 

 

• Acompanhamento e ateste da execução do objeto;  

Mandatária da União (CAIXA): 



Competências e Responsabilidades 

• Análise e aprovação da prestação de contas e, se necessário notificação 

e instauração de Tomada de Contas Especial; 

 

• Manter o concedente informado sobre o andamento dos contratos; 

 

• Ateste da aquisição de bens e da execução dos serviços realizados a 

cada medição; 

 

• Analise e aprovação das “eventuais” reformulações de projetos básicos, 

desde que fundamentadas e justificadas.  

Mandatária da União (CAIXA): 



Competências e Responsabilidades 

• Encaminhar propostas, na forma e nos prazos estabelecidos; 

 

• Definir por etapa/fase a forma de execução; 

 

• Elaborar os projetos técnicos e apresentá-los juntamente com a 

documentação jurídica, institucional e relativo a titularidade da área de 

intervenção; 

 

• Executar e fiscalizar os trabalhos necessários a consecução do objeto 

pactuado;  

Convenente: 



Competências e Responsabilidades 

• Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da 

execução dos produtos e serviços conveniados; 

 

• Exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o contrato de 

execução ou fornecimento – CTEF; 

 

• Realizar o processo licitatório, fornecer informações sobre as ações 

desenvolvidas, manter o SICONV atualizado, apresentar prestação de 

contas, etc.; 

 

• Apresentar ART de fiscalização e manter profissional ou equipe de 

fiscalização para acompanhamento e controle das obras e serviços.  

Convenente: 



Premissas: 

• Valor não pode ser inferior a R$ 100.000,00; 
 

• No caso de execução de obras e serviços de engenharia, 

exceto elaboração de projetos de engenharia, o valor não 

pode ser inferior a R$ 250.000,00; 
 

• SICONV (credenciamento, proposta de trabalho, 

cronograma, etc.); 
 

• Contrapartida, devidamente assegurada (comprovar).  



Contratação: 

• Regularidade no SIAFI / CAUC; 
 

• Plano de Trabalho aprovado no SICONV; 
 

• Licença ambiental; 
 

• Propriedade do imóvel objeto da intervenção; 
 

• Cláusula suspensiva – 24 meses; 
 

• Publicidade (concedente:DOU e legislativo;  

  convenente: conselho local, partidos, etc.). 



Preços e Projetos: 

• O preço será proposto pelo convenente 
 

• Custo + BDI (Benefícios e Despesas Indiretas); 
 

• Análise do custo orçado (mínimo 10% dos itens 

correspondentes a no mínimo 80% do valor total); 
 

• Referência SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil; 
 

• O preço global contratado ≤ o preço de referência (orçado); 
 

• Licitação (edital publicado no DOU) somente após a 

assinatura do contrato e aprovação do projeto técnico. 



Liberação de recursos: 

• Conforme cronograma de desembolso; 
 

• Em conta bancária específica; 
 

• Devem ser aplicados (poupança / fundos lastreados com 

títulos da dívida pública); 
 

• Rendimentos p/ampliação de meta; 
 

• Para aquisição de bens e serviços comuns é obrigatório o 

uso da modalidade pregão eletrônico (se não for possível deve 

ser justificado). 



Pagamentos: 

• Todo e qualquer movimentação financeira deverá ser 

registrada no SICONV; 
 

• Pagamentos mediante crédito na conta bancária de 

titularidade do fornecedor e/ou prestador de serviço; 
 

  - Exceção: ressarcimento por pagamento realizado às 

  próprias custas decorrente de atrasos na liberação de 

  recursos pelo concedente e em valor além da  

  contrapartida. 

  



Prestação de contas: 

• Até 60 dias após a conclusão de execução do objeto ou do 

encerramento da vigência; 
 

• Caso a prestação de contas não for encaminhada o 

convenente será notificado a apresentá-la em 30 dias ou 

recolher os recursos (+ rendimentos e juros), sob pena de 

TCE; 
 

• Os saldos financeiros remanescentes deverão ser devolvidos 

ao órgão repassador; 
 

• Prestação de contas também no SICONV. 
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PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO 



PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO: 

• Contratos de repasse de valor inferior a R$ 750.000,00; 
 

• Liberação de recursos em três parcelas: 50%, 30%, 20%. 
 

• Desbloqueio de recursos após a apresentação do relatório de 

execução de cada etapa devidamente atestado pela 

fiscalização do convenente; 
 

• Aferição da execução do objeto nas seguintes ocasiões: 
 

 - na medição que apresentar 50% do objeto 

 - na medição que apresentar 80% do objeto 

 - na medição que apresentar 100% do objeto 

 



PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO: 

• Dispensa do aporte de contrapartida financeira obrigatória; 
 

• Devolução de todos os rendimentos provenientes da 

aplicação de recursos à conta única do Tesouro; 
 

• Autorização do início da execução do objeto somente após a 

liberação dos recursos referente à primeira parcela de 

repasse da União;  



"Saber ver o mundo, respeitar as 
leis, valorizar as pessoas. Saber 

dizer sim e saber dizer não exigem 
talento”. 

  

Use o seu talento para conquistar 
resultados sustentáveis para você,   




