
 

Senhores Usuários. 

 

O ckek list a seguir é utilizado pelos Concedentes no ato da avaliação das propostas cadastradas na Plataforma +Brasil, com base nas Portarias 

Interministerial nº424/2016 e 558/2019 que a altera. 

 

Observe que houve significativa alteração no Art. 3º (valores de repasse por nível), assim como no Art. 41 (cronograma de desembolso) que trata 

do cronograma de desembolso: 

I - para os instrumentos enquadrados nos: 

a) Níveis I, I-A, IV e V, preferencialmente em parcela única; e 

b) Níveis II e III, em no mínimo três parcelas, sendo que a primeira não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumento; 

II - a liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada à conclusão da análise técnica e ao aceite do processo licitatório 

pelo concedente ou mandatária; 

O uso do chek list por Vossas Senhorias favorecerá a celeridade da aprovação da proposta pelo Concedente. 

 

 

Check list – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO MEDIANTE CONVÊNIOS 

Nº Procedimentos SIM NÃO N/A 

01 Objeto da proposição guarda relação com a atividade do proponente? (§ 2º, art. 1º da Port. Interministerial nº 424/2016)    

02 As informações prestadas no credenciamento no SICONV encontram-se atualizadas? (Inciso X, art. 27 da Port. Interministerial 

nº 424/2016)  

   

03 O cadastramento no SICONV apresenta o nome, endereço da sede, endereço eletrônico e CNPJ da instituição pública 

convenente ou contratada? (Art. 14 da Port. Interministerial nº 424/2016) 

   

04 O cadastramento no SICONV apresenta a identificação e o endereço do responsável pela assinatura do instrumento de convênio 

ou contrato de repasse? (Art. 14 da Port. Interministerial nº 424/2016) 

   

05 A execução do programa de trabalho por meio do convênio objetiva a realização de obra? Em caso positivo, a Concedente 

dispõe de estrutura para acompanhar sua execução? (Na hipótese de o órgão ou entidade concedente não dispor de estrutura 

para o acompanhamento da obra, o instrumento a formalizar o ajuste será o contrato de repasse) (Art. 14 da Port. 

Interministerial nº 424/2016 e art. 8º do Decreto nº 6.170/2007) 

   



 

06 O convenente cumpre as CONDIÇÕES PARA CELEBRAÇÃO conforme exigências legais? (Art. 22 da Port. Interministerial 

nº 424/2016) 

   

07 Foram distribuídas (pelos coordenadores) as propostas recebidas, para os analistas técnicos realizarem a análise prévia?    

08 As propostas estão de acordo com os objetivos estratégicos da Concedente? (Referência: Planejamento Estratégico Institucional 

da Concedente) 

   

09 A proposta de trabalho apresentada pelo proponente atendeu aos requisitos necessários? (Artigos 15 e 16 da Port. 

Interministerial nº 424/2016) 

   

10 A justificativa contida na proposta apresenta: (Alíneas do Inciso II, art.16 da Port. Interministerial nº 424/2016)    

a) a caracterização dos interesses recíprocos?     

b) a relação entre a proposta apresentada e os objetivos e diretrizes do programa federal?    

c) indicação do público alvo?     

d) indicação do problema a ser resolvido?     

e) indicação dos resultados esperados?    

12 A estimativa dos recursos financeiros contida na proposta de trabalho discrimina: (Alíneas do Inciso III, art.16 da Port. 

Interministerial nº 424/2016) 

   

a) o repasse a ser realizado pela Concedente?     

b) a contrapartida prevista para o proponente, especificando o valor de cada parcela e do montante de todos os recursos, na 

forma estabelecida em lei? 

   

13 A proposta de trabalho contém previsão de prazo para a execução? (Inciso IV, art.16 da Port. Interministerial nº 424/2016)    

14 A proposta de trabalho contém informações relativas à capacidade Técnica e gerencial do proponente para execução do objeto? 

(Inciso V, art.16 da Port. Interministerial nº 424/2016) 

   

15 A descrição do objeto foi realizada de forma concisa e está em conformidade com os objetivos e diretrizes do programa que irá 

recepcionar a proposta de trabalho? (Se possível a proposta de trabalho deverá ser padronizada) (Parágrafo único, art.16 da 

Port. Interministerial nº 424/2016) 

   

16 O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho está em consonância com as metas e fases ou etapas de execução 

do objeto do instrumento? (§ 1º, art. 41 da Port. Interministerial nº 424/2016) 

   

17 O proponente dispõe de condições técnicas para executar o objeto da proposição? (§ 2º, art. 1º da Port. Interministerial nº 

424/2016) 

   

18 Os recursos financeiros transferidos pela União foram incluídos no orçamento do proponente? (§ 6º, art. 1º da Port. 

Interministerial nº 424/2016) 

   



 

19 Os valores propostos seguem os níveis determinados para fins de celebração, acompanhamento da execução e prestação de 

contas? (Incisos do art. 3º da Port. Interministerial nº 424/2016) 

Nível I           Execução de custeio ou aquisição de 

equipamentos     

valores de repasse iguais ou superiores R$ 250.000,00 e 

inferiores a R$ 750.000,00 

Nível I-A execução de obras e serviços de engenharia valores de repasse iguais ou superiores a R$ 750.000,00  

e inferiores a R$ 1.500.000,00  

Nível II          Execução de obras e serviços de engenharia     valores de repasse iguais ou superiores R$ 1.500.000,00 

e inferiores a R$ 5.000.000,00 

Nível III A     Execução de obras e serviços de engenharia     valores de repasse iguais ou superiores a R$5.000.000,00 

inferiores a R$20.000.000,00 

Nível III B     Execução de obras e serviços de engenharia     valores de repasse iguais ou superiores a 

R$20.000.000,00 inferiores a R$80.000.000,00 

Nível III C     Execução de obras e serviços de engenharia     valores de repasse iguais ou superiores R$ 80.000.000,00 

Nível IV        Execução de custeio ou aquisição de 

equipamentos  

valores de repasse iguais ou superiores R$100.000,00 e 

inferiores a R$ 1.000.000,00  

Nível V         Execução de custeio ou aquisição de 

equipamentos   

valores de repasse iguais ou superiores a R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais). 
 

   

     

20 Os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de 

tomada de contas especial dos instrumentos (convênio) estão registrados no SICONV e aberto à consulta pública, por meio do 

Portal dos Convênios? (caput e §§ 1º e 2º do art. 4º da Port. Interministerial nº 424/2016) 

   

21 O proponente dispõe de condições técnicas para executar o objeto da proposição? (§§ 2º e 3º do art. 1º da Port. Interministerial 

nº 424/2016) 

   

22 Houve o posicionamento do técnico (recomendação de aprovação ou reprovação) da proposta? (Alíneas “a’ e “b”, inciso I, art. 

17 da Port. Interministerial nº 424/2016) 

   

23 Houve posicionamento formal, por parte do gestor da área responsável pela proposta de trabalho que foi analisada e 

recomendada pelo técnico? 

   

24 Existe a dotação orçamentária específica no orçamento da Concedente, a qual deverá ser evidenciada no instrumento e 

indicando-se a respectiva nota de empenho? (OBS: É condição para a celebração de instrumentos). 

   

Em caso de aprovação:     



 

a) realizou-se pré-empenho, devidamente vinculado à proposta de trabalho?    

b) Foi solicitado a inclusão do plano de trabalho no SICONV pelo proponente?    

    

Em caso de recusa: (Alíneas “a’ e “b”, inciso II, art. 17 da Port. Interministerial nº 424/2016)    

a) foi registrado o indeferimento no SICONV?     

b) foi comunicado ao proponente o indeferimento da proposta?    

     

 1.2 ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO    

25 O plano de trabalho, que será avaliado pela Concedente, contem no mínimo: (alíneas do art. 19 da Port. Interministerial nº 

424/2016) 

   

a) cronograma de execução do objeto e cronograma de desembolso?    

b) plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pela Concedente e da contrapartida financeira do proponente? (se 

for o caso) 

   

c) justificativa para a celebração do instrumento?    

d) descrição completa do objeto a ser executado?    

e) descrição das metas a serem atingidas    

f) definição das etapas ou fases da execução?    

g) compatibilidade de custos com o objeto a ser executado?    

     

26 O plano de trabalho foi analisado quanto à sua viabilidade e adequação aos objetivos do programa? (Art. 20 da Port. 

Interministerial nº 424/2016) 

   

     

27 Foi avaliada a qualificação Técnica e capacidade operacional para gestão do instrumento de acordo com critérios estabelecidos 

pela Concedente? (entidades privadas e/ou outros)   (Art. 20 da Port. Interministerial nº 424/2016) 

   

OBS: Deverá ser comunicada ao proponente qualquer irregularidade ou imprecisão constatadas no plano de trabalho, que deverá ser 

sanada no prazo estabelecido pela Concedente.(sendo OSCIP)   (§ 1º, art. 20 da Port. Interministerial nº 424/2016) 

   

 

 

 


