
Convênios

Raimundo N. Almeida Pereira

Período de 02 a 06/10/2017
raimundo.inep@gmail.com



01. Histórico, Princípios e Conceitos de  Convênios
02. Normativos de Convênios
03. Cadastramento de Ente/Entidade/Usuário
04. Cadastramento de Programa
05. Inclusão de Propostas
06. Análise de Proposta
07. Formalização
08. Execução
09. Acompanhamento e Fiscalização
10. Prestação de Contas
11. Tomada de Contas Especial - TCE
12. Jurisprudência do TCU

Conteúdo Programático



Recursos Federais - Modalidades

TRANSFERÊNCIAS

CONSTITUCIONAIS

TRANSFERÊNCIAS

LEGAIS

TRANSFERÊNCIAS

VOLUNTÁRIASTRANSFERÊNCIAS

OBRIGATÓRIAS



É a entrega de recursos correntes ou

de capital a outro ente da Federação,

a título de cooperação, auxílio ou

assistência financeira, que não

decorra de determinação

constitucional, legal ou os destinados

ao Sistema Único de Saúde.

(Art. 25 LC 101/2000)

Transferências  Voluntárias



São exigências para a realização de transferência
voluntária, além das estabelecidas na lei de
diretrizes orçamentárias:

Comprovação, por parte do beneficiário, de:

Que se acha em dia quanto ao pagamento de
tributos, empréstimos e financiamentos devidos
ao ente transferidor, bem como quanto à
prestação de contas de recursos anteriormente
dele recebidos. (art. 25. § 1°. IV. "a”, LC 101/2000)

Transferências  Voluntárias



O entendimento do TCU é de que “as transferências
de recursos federais para Estados, Municípios e o
Distrito Federal decorrentes da execução financeira
das EPIss caracterizam-se, essencialmente, como
transferências voluntárias, sujeitando-se, pois, às
restrições da Lei Eleitoral (art. 73, VI, "a", da Lei
9.504/1997) e aos requisitos do art. 25 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, à exceção do requisito da
adimplência do ente federativo beneficiário (art.

25. § 1°. IV. "a", da LC 101/2000), único
expressamente ressalvado pela Constituição (art.
166, § 13).” (Acórdão n°287/2016-Plenário)

Transferências  Voluntárias



•Decreto n° 6.170/2007  

•PI n° 424/2016

•PI n° 38/2017

•Lei n° 13.019/2013

•Decreto n° 8.726/2016

Constituição Federal

Lei Complementar n°
101/2000

Lei Federal n° 4.320/64

Plano Plurianual (PPA)

Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO)

Lei Orçamentária Anual (LOA)

Lei Federal n° 8.666/93

Lei Federal n° 10.520/02

Decretos n° 5.450 e 5.504/05

Legislação Aplicada



PI 424/2016

Regula os instrumentos de repasse celebrados
pelos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal com órgãos ou entidades
públicas ou entidades privadas sem fins
lucrativos para a execução de programas,
projetos e atividades de interesse recíproco,
que envolvam a transferência de recursos
financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social da União.



Convênio

Instrumento que disciplina a transferência de
recursos financeiros de órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal, direta ou
indireta, para órgãos ou entidades da
Administração Pública Estadual, Distrital ou
Municipal, direta ou indireta, consórcios
públicos, ou ainda, entidades privadas sem fins
lucrativos, visando à execução de projeto ou
atividade de interesse recíproco, em regime de
mútua cooperação.



Contrato de Repasse

Instrumento administrativo, de interesse
recíproco, por meio do qual a transferência dos
recursos financeiros se processa por intermédio
de instituição ou agente financeiro público
federal, que atua como mandatário da União.



Diferenças Básicas Convênio x Contrato

CONVÊNIOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Interesse mútuo Interesse opostos

Foco no objeto Vantagem ou benefício

Adiantamento Pagamento posterior

Contrapartida Contraprestação

Licitação ex-post Licitação ex-ante

Liberação financeira ao convenente Pagamento ao fornecedor

Partícipes: Estados, Municípios e Inst. Privadas sem 
fins lucrativos

Contratados: Empresas com fins lucrativos



• Instituições financeiras oficiais
federais, que celebram e
operacionalizam, em nome da
União, os instrumentos regulados
por esta Portaria.

Mandatárias

• instrumento jurídico que
disciplina a execução de obra,
fornecimento de bem ou serviço,
regulado pela Lei nº 8.666/1993,
e demais normas pertinentes à
matéria, tendo como contratante
o órgão que figura como
convenente.

Contrato Adm. de 
Execução ou 

Fornecimento -
CTEF

Definições Importantes



• Pessoa Jurídica formada
exclusivamente por entes da
Federação, na forma da Lei nº
11.107, de 6 de abril de 2005.

Consórcio 
Público

• Instrumento jurídico que regula a
prestação de serviços realizados
pela mandatária a favor do
concedente, que deve conter as
atribuições delegadas, as
limitações do mandato e a forma
de remuneração pelos serviços.

Contrato de 
Prestação de 

Serviços - CPS

Definições Importantes



• Peça processual inicial utilizada para
manifestação formal dos órgãos ou
entidades públicas ou privadas sem fins
lucrativos, interessadas em celebrar os
instrumentos regulamentados por esta
Portaria, cujo conteúdo contempla a
descrição do objeto; a justificativa; a
indicação do público alvo; a estimativa dos
recursos do concedente e contrapartida e
as informações relativas à capacidade
técnica e gerencial do proponente.

Proposta 
de 

Trabalho

Definições Importantes



• Peça processual integrante dos
instrumentos, que evidencia o
detalhamento do objeto, da
justificativa, dos cronogramas
físico e financeiro, do plano de
aplicação das despesas, bem
como das informações da conta
corrente específica, dos partícipes
e dos seus representantes.

Plano de 
trabalho

Definições Importantes



• produto do instrumento, observados o
programa de trabalho e as suas
finalidades.

Objeto

• parcela quantificável do objeto descrita no
plano de trabalho.Meta

• divisão existente na execução de uma 
metaEtapa ou Fase

Definições Importantes



•Atividade de monitoramento da
execução física das metas, etapas e fases
do objeto pactuado nos instrumentos, a
ser realizada pelo concedente ou pela
mandatária.

Acompanhamento

•Aferição da execução financeira do objeto
pactuado em relação ao previsto no plano
de trabalho e no projeto básico, realizada
pelo concedente ou pela mandatária de
forma contínua, durante toda a vigência
do instrumento, com registro de eventuais
impropriedades ou irregularidades no
SICONV.

Conformidade 
Financeira

Definições Importantes



• Atividade que deve ser
realizada de modo sistemático
pelo convenente e seus
prepostos, com a finalidade de
verificar o cumprimento das
disposições contratuais,
técnicas e administrativas em
todos os seus aspectos.

Fiscalização

Definições Importantes



• Procedimento que visa o aceite, pelo
concedente ou mandatária, de
pequenos ajustes ou adequações no
instrumento pactuado, vedada a
descaracterização total ou parcial do
objeto do contrato.

Reprogramação

• Instrumento que tenha por
objetivo a modificação do
instrumento já celebrado, vedada
a alteração do objeto aprovado;

Termo Aditivo 

Definições Importantes



•Procedimento de acompanhamento
sistemático da conformidade
financeira, considerando o início e o
fim da vigência dos instrumentos.

Prestação de 
Contas 

Financeira

•Procedimento de análise dos
elementos que comprovam, sob os
aspectos técnicos, a execução integral
do objeto e o alcance dos resultados
previstos nos instrumentos .

Prestação de 
Contas 
Técnica

Definições Importantes



• Minuta da ordem bancária de pagamento
de despesa dos instrumentos, encaminhada
virtualmente pelo SICONV ao Sistema
Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal - SIAFI, mediante
autorização do Gestor Financeiro e do
Ordenador de Despesa do convenente,
ambos previamente cadastrados no
SICONV, para posterior envio, pelo próprio
SIAFI, à instituição bancária que efetuará o
crédito na conta corrente do beneficiário
final da despesa.

Ordem 
Bancária de 

Transferência 
Voluntária -

OBTV

Definições Importantes



Partícipes do Convênio

•Órgão ou entidade pública ou entidade
privada sem fins lucrativos que manifeste, por
meio de proposta ou plano de trabalho,
interesse em celebrar instrumento regulado por
esta Portaria.

Proponente

•Órgão ou entidade da Administração Pública
direta ou indireta, de qualquer esfera de
governo, consórcio público ou entidade
privada sem fins lucrativos, com a qual a
Administração Pública Federal pactua a
execução de programas, projetos e atividades
de interesse recíproco por meio de convênios
ou contratos de repasse.

Convenente



Partícipes do Convênio

•Órgão ou entidade da Administração
Pública Federal, direta ou indireta,
responsável pela transferência dos
recursos, verificação da conformidade
financeira, acompanhamento da
execução e avaliação do cumprimento
do objeto do instrumento.

Concedente



• órgão ou entidade da administração pública direta ou
indireta de qualquer esfera de governo, ou entidade
privada que participa do convênio para manifestar
consentimento ou assumir obrigações em nome próprio

Interveniente

• órgão ou entidade da administração pública, das esferas
estadual, distrital ou municipal, sobre o qual pode recair a
responsabilidade pela execução dos objetos definidos
nos instrumentos de que trata esta Portaria, a critério do
convenente, desde que aprovado previamente pelo
concedente, devendo ser considerado como partícipe no
instrumento.

Unidade 
Executora

• Essas melhorias foram criadas para o atendimento dos
dispositivos legais das alterações do Acórdão nº
2.280/2013-2ª e PI nº 507/2011. Exemplos de
necessidades: MinC – Pontos de Cultura e MDS –
Criação das Cisternas de Água.

• O Subconveniado deverá ser Entidade Privada Sem Fins
Lucrativos e não será necessário constar como
Proponente no SICONV

Subconveniados

Partícipes do Convênio



Contrapartida

As regras de um programa de transferência voluntária

relacionam as características do proponente com os

percentuais mínimos de contrapartida.

Regras do Programa



A realização de transferências voluntárias, conforme

definidas no caput do art. 25 da Lei de

Responsabilidade Fiscal, dependerá da comprovação,

por parte do convenente, de que existe previsão de

contrapartida na lei orçamentária do Estado, Distrito

Federal ou Município.

A contrapartida, exclusivamente financeira, será

estabelecida em termos percentuais do valor previsto

no instrumento de transferência voluntária,

considerando-se a capacidade financeira da respectiva

unidade beneficiada e seu Índice de Desenvolvimento

Humano - IDH, tendo como limite mínimo e máximo:

Contrapartida (Art. 79, Lei nº 13.408/2016 - LDO)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art25


I - No caso dos Municípios:

a) 0,1% (um décimo por cento) e 4% (quatro por cento) para

Municípios com até cinquenta mil habitantes;

b) 0,2% (dois décimos por cento) e 8% (oito por cento) para Municípios

acima de cinquenta mil habitantes localizados nas áreas prioritárias

definidas no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Regional

- PNDR, nas áreas da Superintendência do Desenvolvimento do

Nordeste - SUDENE, da Superintendência do Desenvolvimento da

Amazônia - SUDAM e da Superintendência do Desenvolvimento do

Centro-Oeste - SUDECO;

c) 1% (um por cento) e 20% (vinte por cento) para os demais; e

d) 0,1% (um décimo por cento) a 5%(cinco por cento) no caso de

Municípios com até 200 mil habitantes, situados em áreas vulneráveis

a eventos extremos, como: secas, deslizamentos, inundações,

incluídas na lista classificatória de vulnerabilidade e recorrência de

mortes por desastres naturais fornecida pelo MCTI.

Contrapartida 



II - no caso dos Estados e do Distrito Federal:

a) 0,1% (um décimo por cento) e 10% (dez por cento)

se localizados nas áreas prioritárias definidas no

âmbito da PNDR, nas áreas da SUDENE, SUDAM e

SUDECO; e

b) 2% (dois por cento) e 20% (vinte por cento) para os

demais;

III - no caso de consórcios públicos constituídos por

Estados, Distrito Federal e Municípios, 0,1% (um

décimo por cento) e 4% (quatro por cento).

Contrapartida 



A contrapartida será calculada sobre o valor total do objeto

e, se financeira, deverá ser depositada na conta bancária

específica do instrumento em conformidade com os prazos

estabelecidos no cronograma de desembolso.

A contrapartida, a ser aportada pelo convenente, será

calculada observados os percentuais e as condições

estabelecidas na LDO vigentes à época do instrumento.

A comprovação pelo proponente de que a contrapartida

proposta está devidamente assegurada, deverá ocorrer

previamente à celebração do instrumento.

Contrapartida - Art. 18, PI 424/2016



A previsão de contrapartida a ser aportada pelos

órgãos públicos, exclusivamente financeira,

deverá ser comprovada por meio de previsão

orçamentária.

Os aportes de contrapartida deverão obedecer ao

pactuado no plano de trabalho, podendo haver

antecipação de parcelas, inteiras ou parte, a

critério do convenente

Contrapartida - Art. 18, PI 424/2016



Para o recebimento de cada parcela dos recursos, o
convenente deverá comprovar o aporte da
contrapartida pactuada que, se financeira, deverá ser
depositada na conta bancária específica do
instrumento em conformidade com os prazos
estabelecidos no cronograma de desembolso.

Contrapartida  - (Art. 42, PI 424/2016)



Chamamento Público

Para a celebração dos instrumentos regulados por
esta Portaria, o órgão ou entidade da Administração
Pública Federal, com vista a selecionar projetos e
órgãos, entidades públicas ou entidades privadas
sem fins lucrativos que tornem mais eficaz a
execução do objeto, poderá realizar chamamento
público no SICONV. Art. 8º, PI 424/2016.



Chamamento Público

Deve conter:

 descrição dos programas a serem executados de forma

descentralizada; e

 os critérios objetivos para a seleção do convenente,
com base nas diretrizes e nos objetivos dos respectivos
programas.

 Deverá ser dada publicidade ao chamamento público,
pelo prazo mínimo de 15 (quinze) dias,
especialmente por intermédio da divulgação na
primeira página do sítio oficial do órgão ou
entidade concedente, bem como no Portal dos
Convênios. Art. 8º, PI 424/2016.



Chamamento Público

É obrigatória a realização prévia de chamamento
público para a celebração de convênio ou contrato
de repasse com entidades privadas sem fins
lucrativos, salvo para transferências do Ministério
da Saúde destinadas a serviços de saúde
integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.
Art. 8º, PI 424/2016.



Divulgação de Programas

Os órgãos e entidades da Administração Pública
Federal que pretenderem executar programas,
projetos e atividades que envolvam transferências de
recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social da União deverão cadastrar
anualmente no SICONV os programas a serem
executados de forma descentralizada e, quando
couber, critérios para a seleção do convenente.
Art. 5º, PI 424/2016.



Divulgação de Programas

Os programas serão divulgados em até 60
(sessenta) dias após a sanção da Lei
Orçamentária Anual e deverão conter a descrição,
as exigências, os padrões, procedimentos, critérios de
elegibilidade e de prioridade, estatísticas e outros
elementos que possam auxiliar a avaliação das

necessidades locais. Art. 5º, PI 424/2016.



Divulgação de Programas

Os critérios de elegibilidade e de prioridade
deverão ser estabelecidos de forma objetiva, com
base nas diretrizes e objetivos dos respectivos
programas, visando atingir melhores resultados
na execução do objeto, considerando, entre
outros aspectos, a aferição da qualificação
técnica e da capacidade operacional do
convenente. Art. 5º, PI 424/2016.



Divulgação de Programas

O concedente deverá adotar procedimentos
claros, objetivos, simplificados e padronizados
que orientem os interessados, de modo a facilitar
o seu acesso direto aos órgãos da Administração
Pública Federal.

A disponibilização dos programas para celebração
de instrumentos ou termos de parceria, ocorrerá
de acordo com a oportunidade e conveniência do
órgão concedente. Art. 5º, PI 424/2016.



Obras e Serviços de Engenharia

Nível I - valores de repasse iguais ou superiores a R$
250.000,00 e inferiores a R$ 750.000,00

Nível II - valores de repasse iguais ou superiores a R$
750.000,00 e inferiores a R$ 5.000.000,00

Nível III - valores de repasse iguais ou superiores a R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

Níveis para Celebração, Acompanhamento e Prestação de Contas - Art. 3º, PI 424/2016



Custeio ou Aquisição de Equipamentos

Nível IV - valores de repasse iguais ou superiores a R$
100.000,00 e inferiores a R$ 750.000,00; e

Nível V - valores de repasse iguais ou superiores a R$
750.000,00.

Níveis para Celebração, Acompanhamento e Prestação de Contas - Art. 3º, PI 424/2016



Fluxos do SICONV

41

Gestão Proposição Celebração Execução Prestação de 
Contas

Tomada de 
Contas Especial 

Cadastramento
(Portal dos 
Convênios)

Inclusão  e 
envio de 
Projeto

-Proposta
-Plano de 
Trabalho

- Termos de 
Referência/Pro

jeto Básico

Regularização 
de Conta

Assinatura

- Credor Transferência 
Voluntária

- Indicar Ordenador    
de Despesa

- Aplicar Recursos 
Poupança

- Depositar 
Contrapartida

- Processo de Compra
- Contratação
- Cadastrar Credor de 

TV
- Liquidação
- Pagamento
- Classificar ingresso 

de recursos
- Recolher Tributos
- Relatórios de 

Execução

Inclui e envia 
prestação de 

contas

Acompanha e 
se justifica

Disponibilização 
de Programa

Requisitos para  
Celebração

Análise de 
Projeto

Gerar 
Convênio

UGTV
Empenho

Abertura de 
Conta

Elaboração de 
Minuta
Análise 
Jurídica

Assinatura
Publicação
Pagamento

Acompanha e 
Fiscaliza

Analisa 
prestação de 

contas

Instrui a fase 
interna

Incidências da 
Execução
TA / APT / 

Rendimento

Inclui e envia 
solicitação

Analisa 
solicitação

Concedente

Convenente

* Pode ocorrer em 

qualquer fase.



I - Gerir os projetos e atividades, mediante:

a) monitoramento e acompanhamento da conformidade
física e financeira durante a execução, além da
avaliação da execução física e dos resultados;

b) análise de enquadramento e seleção das propostas
apresentadas pelos órgãos ou entidades da
Administração Pública, direta ou indireta, de qualquer
esfera de governo, consórcio público ou organização da
sociedade civil, com vistas à celebração dos instrumentos;

c) transferência dos recursos financeiros para o
convenente.

Responsabilidade do Concedente - Art. 6º, PI 424/2016



II - operacionalizar a execução dos projetos e
atividades, mediante:

a) divulgação de atos normativos e orientações aos
convenentes;

b) análise e aceitação da documentação técnica,
institucional e jurídica das propostas selecionadas,
inclusive a aceitação do projeto básico;

c) celebração dos instrumentos e demais ajustes
decorrentes das propostas selecionadas;

Responsabilidade do Concedente - Art. 6º, PI 424/2016



d) Verificação de realização do procedimento licitatório
pelo convenente, atendo-se à documentação no que
tange: à contemporaneidade do certame, aos preços
do licitante vencedor e sua compatibilidade com os
preços de referência, ao respectivo enquadramento
do objeto ajustado com o efetivamente licitado e ao
fornecimento pelo convenente de declaração
expressa firmada por representante legal do órgão
ou entidade convenente, ou registro no SICONV que
a substitua, atestando o atendimento às disposições
legais aplicáveis.

Responsabilidade do Concedente - Art. 6º, PI 424/2016



e) comunicação às câmaras municipais e assembleias
legislativas da assinatura do termo e da liberação de
recursos financeiros, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contado da data da liberação, em conformidade com a
Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997;

f) acompanhamento, avaliação e aferição da execução do
objeto pactuado, assim como verificação da regular
aplicação das parcelas de recursos, condicionando sua
liberação ao cumprimento de metas previamente
estabelecidas;

Responsabilidade do Concedente - Art. 6º, PI 424/2016



g) análise e manifestação acerca da execução física e
financeira do objeto pactuado; e

h) notificação do convenente, quando não apresentada a
prestação de contas dos recursos aplicados ou constatada
a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e
instaurando, se for o caso, a competente Tomada de
Contas Especial.

Responsabilidade do Concedente - Art. 6º, PI 424/2016



 O concedente ou a mandatária deverão realizar no SICONV
os atos e os procedimentos relativos à formalização,
execução, acompanhamento, prestação de contas e
informações acerca de tomada de contas especial dos
instrumentos, quando couber, ficando responsável pela
veracidade das informações registradas.

 Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou
ilegalidade, o concedente ou mandatária, dela dará ciência
aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de
crime ou de improbidade administrativa, cientificará os
Ministérios Públicos Federal e Estadual e a Advocacia-
Geral da União.

Responsabilidade do Concedente - Art. 6º, PI 424/2016



I - encaminhar ao concedente ou à mandatária suas propostas
ou planos de trabalhos, na forma e prazos estabelecidos;

II - definir por etapa ou fase a forma de execução, direta ou
indireta, do objeto ajustado;

III - elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto
pactuado, reunir toda documentação jurídica e institucional
necessária à celebração do instrumento, de acordo com os
normativos do programa, bem como apresentar documentos
de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e
aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental
competente, órgão ou entidade da esfera municipal, estadual,
distrital ou federal e concessionárias de serviços públicos,
conforme o caso, e nos termos da legislação aplicável;

Responsabilidade do Convenente - Art. 7º, PI 424/2016



IV - executar e fiscalizar os trabalhos necessários à
consecução do objeto pactuado no instrumento, observando
prazos e custos, designando profissional habilitado no local
da intervenção com a respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART;

V - assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos
projetos e da execução dos produtos e serviços estabelecidos
nos instrumentos, em conformidade com as normas
brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades,
determinando a correção de vícios que possam comprometer
a fruição do benefício pela população beneficiária, quando
detectados pelo concedente, mandatária ou pelos órgãos de
controle;

Responsabilidade do Convenente - Art. 7º, PI 424/2016



VI - selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em
conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo concedente ou
mandatária, podendo estabelecer outras que busquem refletir
situações de vulnerabilidade econômica e social, informando ao
concedente ou a mandatária sempre que houver alterações;

VII-Realizar, sob sua inteira responsabilidade, sempre que
optar pela execução indireta de obras e serviços, o processo
licitatório nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e demais
normas pertinentes à matéria, assegurando a correção dos
procedimentos legais, a suficiência do projeto básico, da
planilha orçamentária discriminativa do percentual de Encargos
Sociais e de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI utilizados, cada
qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item
de orçamento ou conjunto deles, além da disponibilização da
contrapartida, quando for o caso.

Responsabilidade do Convenente - Art. 7º, PI 424/2016



VIII- Apresentar declaração expressa firmada por representante
legal do órgão ou entidade convenente, ou registro no SICONV que
a substitua, atestando o atendimento às disposições legais
aplicáveis ao procedimento licitatório, observado o disposto
no art. 49 desta Portaria;

XI - no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores
e as entidades empresariais com sede no ente, quando ocorrer
a liberação de recursos financeiros, como forma de incrementar
o controle social, conforme consagrado pela Lei nº 9.452, de 1997,
facultada a notificação por meio eletrônico;

Responsabilidade do Convenente - Art. 7º, PI 424/2016



XVIII- Registrar no SICONV o extrato do edital de licitação, o
preço estimado pela Administração Pública para a execução do
serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante
com a sua respectiva inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o
extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART dos projetos, dos executores e da
fiscalização de obras, e os boletins de medições.

XIX- Manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará
ampla publicidade, para o recebimento pela União de
manifestações dos cidadãos relacionadas ao convênio,
possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações,
reclamações e denúncias.

Responsabilidade do Convenente - Art. 7º, PI 424/2016



XX - quando o objeto do instrumento se referir à execução
de obras de engenharia, incluir nas placas e adesivos
indicativos das obras informação sobre canal para o
registro de denúncias, reclamações e elogios, conforme
previsto no 'Manual de Uso da Marca do Governo Federal
- Obras' da Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República.

Responsabilidade do Convenente - Art. 7º, PI 424/2016



A fiscalização pelo convenente consiste na atividade
administrativa realizada de modo sistemático, prevista na
Lei nº 8.666, de 1993, com a finalidade de verificar o
cumprimento das disposições contratuais, técnicas e
administrativas em todos os seus aspectos.

Responsabilidade do Convenente - Art. 7º, § 4º , PI 424/2016



Quando o objeto do instrumento envolver a execução de
obras e serviços de engenharia, a fiscalização pelo
convenente deverá:

I - manter profissional ou equipe de fiscalização constituída de
profissionais habilitados e com experiência necessária ao
acompanhamento e controle das obras e serviços;

II - apresentar ao concedente ou à mandatária declaração
de capacidade técnica, indicando o servidor ou
servidores que acompanharão a obra ou serviço de
engenharia, bem como a Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART da prestação de serviços de fiscalização a serem
realizados; e

Responsabilidade do Convenente - Art. 7º, § 5º , PI 424/2016



III - verificar se os materiais aplicados e os serviços
realizados atendem os requisitos de qualidade
estabelecidos pelas especificações técnicas dos projetos de
engenharia aprovados;

O servidor indicado pelo convenente, responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da obra, deverá assinar
e carregar no SICONV o relatório de fiscalização
referente a cada medição.

Responsabilidade do Convenente - Art. 7º, § 5º , PI 424/2016



Os convenentes deverão disponibilizar, em seu sítio oficial
na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil
visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro
instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a
finalidade, os valores e as datas de liberação e o
detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as
contratações realizadas para a execução do objeto
pactuado.
A disponibilização do extrato na internet poderá ser
suprida com a inserção de link na página oficial do órgão
ou entidade convenente que possibilite acesso direto ao
Portal de Convênios.

Responsabilidade do Convenente - Art. 40, PI 424/2016



É vedada a celebração de:

I - convênios para a execução de obras e serviços de engenharia, exceto
nos seguintes casos:

a) instrumentos celebrados por órgãos da administração indireta que
possuam estrutura descentralizada nas unidades da federação
para acompanhamento da execução das obras e serviços de
engenharia;

b) instrumentos cujo objeto seja vinculado à função orçamentária defesa
nacional, observado o disposto no art. 8º do Decreto nº 6.170/2007; ou

c) instrumentos celebrados por órgãos e entidades da administração
indireta, que tenham por finalidade legal o desenvolvimento regional nos
termos do art. 43 da Constituição Federal, observado o disposto no art. 8º
do Decreto nº 6.170/2007.

Vedações/Celebração- Art. 9º, PI 424/2016



É vedada a celebração de:

II - convênios para a execução de atividades cujo objeto esteja
relacionado ao pagamento de custeio continuado do proponente;

III - convênios com entidades privadas, exceto com entidades
filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos do § 1º do art. 199 da
Constituição Federal;

IV - instrumentos para a execução de obras e serviços de
engenharia com valor de repasse inferior a R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais);

V - instrumentos para a execução de despesas de custeio ou
para aquisição de equipamentos com valor de repasse
inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais);

Vedações/Celebração- Art. 9º, PI 424/2016



Os instrumentos cuja duração ultrapasse um exercício
financeiro indicar-se-á o crédito e respectivo empenho
para atender à despesa no exercício em curso, bem como
cada parcela da despesa relativa à parte a ser executada em
exercício futuro, mediante apostilamento.

A previsão de execução de créditos orçamentários em
exercício futuros, a que se refere o caput acarretará a
responsabilidade do concedente incluir em suas propostas
orçamentárias dos exercícios seguintes a dotação
necessária à execução do instrumento.

Plurianualidade - Art. 10º, PI 424/2016



A Proposta deve guardar conformidade com o

programa e com as diretrizes disponíveis no

Sistema, que conterá, no mínimo:

I - descrição do objeto a ser executado;

II - justificativa contendo a caracterização dos

interesses recíprocos, a relação entre a

proposta apresentada e os objetivos e diretrizes

do programa federal, e a indicação do público

alvo, do problema a ser resolvido e dos

resultados esperados.

PROPOSTA - Art. 16, PI 424/2016



III - estimativa dos recursos financeiros,

discriminando o repasse a ser realizado pelo

concedente ou mandatária e a contrapartida

prevista para o proponente, especificando o

valor de cada parcela e do montante de todos os

recursos, na forma estabelecida em lei;

IV - previsão de prazo para a execução; e

PROPOSTA - Art. 16, PI 424/2016



V - informações relativas à capacidade técnica e

gerencial do proponente para execução do

objeto.

A descrição do objeto deverá ser realizada de

forma concisa, se possível padronizada, e

deverá estar em conformidade com os

objetivos e diretrizes do programa que irá

recepcionar a proposta de trabalho.

PROPOSTA - Art. 16, PI 424/2016



O concedente analisará a proposta de trabalho e:

I - no caso da aceitação:

a) realizará o pré-empenho, que será vinculado à proposta

e só poderá ser alterado por intermédio do SICONV; e

b) solicitará ao proponente a inclusão do plano de trabalho

no SICONV.

II - no caso de recusa:

a) registrará o indeferimento no SICONV; e

b) comunicará ao proponente o indeferimento da proposta.

ANÁLISE DA PROPOSTA - Art. 17, PI 424/2016



Capacidade Técnica- Art. 1º, § 3º, PI 424/2016

Os critérios para avaliação das condições técnicas

e operacionais para execução, dos convênios e

contratos de repasse, serão objeto de

regulamentação por meio de instrução normativa

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e

Gestão.



O plano de trabalho conterá, no mínimo:

I - justificativa para a celebração do instrumento;

II - descrição completa do objeto a ser executado;

III - descrição das metas a serem atingidas;

IV - definição das etapas ou fases da execução;

V - compatibilidade de custos com o objeto a ser executado;

VI- cronograma de execução do objeto e cronograma de

desembolso; e

VII - plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados

pelo concedente e da contrapartida financeira do proponente, se

for o caso.

PLANO DE TRABALHO - Art. 19, PI 424/2016



O plano de trabalho será analisado quanto à sua

viabilidade e adequação aos objetivos do programa e,

no caso das entidades privadas sem fins lucrativos,

será avaliada sua qualificação técnica e capacidade

operacional para gestão do instrumento, de acordo com

critérios estabelecidos pelo órgão ou entidade

repassador de recursos.

Será comunicada ao proponente qualquer

irregularidade ou imprecisão constatadas no plano de

trabalho, que deverá ser sanada no prazo estabelecido

pelo concedente.

ANÁLISE DO PT - Art. 20, PI 424/2016



A ausência da manifestação do proponente no prazo

estipulado implicará na desistência no

prosseguimento do processo.

Os ajustes realizados durante a execução do objeto

integrarão o plano de trabalho, desde que submetidos

e aprovados previamente pela autoridade

competente.

ANÁLISE DO PT - Art. 20, PI 424/2016



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

I- exceto nos casos de instrumento com parcela única, o valor do

desembolso a ser realizado pelo concedente ou pela mandatária

referente à primeira parcela, não poderá exceder a 20% (vinte

por cento) do valor global do instrumento;

II - a liberação da primeira parcela ou parcela única ficará

condicionada ao:

a) envio pela mandatária e homologação pelo concedente da

Síntese do Projeto Aprovado-SPA quando o objeto do

instrumento envolver a execução de obras e serviços e

engenharia enquadrados nos Níveis II e III.

b) conclusão da análise técnica e aceite do processo

licitatório pelo concedente ou mandatária; e

ANÁLISE DO PT - Art. 41, PI 424/2016



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

III - a liberação das demais parcelas, está condicionada

a execução de no mínimo 70% das parcelas liberadas

anteriormente.

O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho

deverá estar em consonância com as metas e fases ou

etapas de execução do objeto do instrumento.

Após a comprovação da homologação do processo

licitatório pelo convenente, o cronograma de

desembolso deverá ser ajustado em observação ao

grau de execução estabelecido no referido processo

licitatório.

ANÁLISE DO PT - Art. 41, PI 424/2016



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Os recursos dos convênios serão depositados e geridos na conta

bancária específica do instrumento, exclusivamente em

instituições financeiras oficiais federais ou estaduais, e, no caso

de contratos de repasse, exclusivamente por instituição

financeira federal, e enquanto não utilizados, serão aplicados

obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de

instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for

igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação

financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto

lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização

dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.

(Art. 116, § 4º, Lei nº 8666/93.

ANÁLISE DO PT - Art. 41, PI 424/2016



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O órgão ou entidade concedente deverá solicitar junto à

instituição financeira albergante da conta corrente específica, a

transferência dos recursos financeiros por ele repassados,

bem como os seus rendimentos, para a conta única da União,

caso os recursos não sejam utilizados no objeto da

transferência pelo prazo de 180 dias.

Na hipótese de inexistência de execução financeira após 180

dias da liberação da primeira parcela o instrumento deverá

ser rescindido.

ANÁLISE DO PT - Art. 41, PI 424/2016



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A comprovação da execução financeira será:

I - nos casos de aquisição de bens, pela comprovação da

realização da despesa, verificada pela quantidade parcial

entregue, atestada e aferida; e

II - nos casos de realização de serviços e obras, pela verificação

da realização parcial com a medição correspondente atestada e

aferida.

Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do

instrumento, os rendimentos das aplicações financeiras

deverão ser devolvidos ao concedente, observada a

proporcionalidade.

ANÁLISE DO PT - Art. 41, PI 424/2016



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

É vedado o aproveitamento de rendimentos para

ampliação ou acréscimo de metas ao plano de trabalho

pactuado.

Fica vedado o adiantamento de parcelas nos casos de

execução de obras e serviços de engenharia enquadrados

no inciso III do art. 3º.

É vedado o início de execução de novos instrumentos e a

liberação de recursos para o convenente que tiver

instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal

sem execução financeira por prazo superior a 180

(cento e oitenta) dias.

Análise do PT/Vedações - Art. 41, PI 424/2016



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Para o recebimento das parcelas subsequentes, o
convenente deverá estar em situação regular com a
execução do plano de trabalho, devendo comprovar a
execução de no mínimo 70% (setenta por cento) das
parcelas liberadas anteriormente, bem assim deverá
comprovar o aporte da contrapartida pactuada mediante
deposito na conta bancária específica do instrumento em
conformidade com os prazos estabelecidos no
cronograma de desembolso.

PLANO DE TRABALHO - PT - Art. 42, PI 424/2016



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Para os instrumentos enquadrados nos incisos III e V

do caput, é vedada a liberação de duas parcelas

consecutivas sem que o acompanhamento tenha

sido realizado por meio de visitas in loco.

Na execução de obras e serviços de engenharia, a

liberação dos recursos fica condicionada à

apresentação pelo convenente dos boletins de medição

com valor superior a 10% (dez por cento) do piso

mínimo dos níveis previstos nos incisos I, II e III do art.

3º desta Portaria.

ANÁLISE DO PT - Art. 54, PI 424/2016



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nos convênios cujo objeto seja voltado

exclusivamente para a aquisição de

equipamentos, a liberação dos recursos deverá

ocorrer, preferencialmente, em parcela única.

ANÁLISE DO PT - Art. 54, PI 424/2016



A exatidão das informações do PT tem

repercussão, também, na execução do convênio

e na respectiva prestação de contas. A

fiscalização dos órgãos federais de controle

baseia-se nas informações do PT para fixar

critérios de avaliação do alcance das metas

propostas. Subestimar ou superestimar as

metas, os custos ou o cronograma de

execução do objeto do convênio poderá

trazer sérias consequências para o gestor do

convênio.

ANÁLISE DO PT



REGIME SIMPLIFICADO  - Nível IV

 É vedada a repactuação de metas e etapas;

 A apresentação do processo licitatório pelo
convenente e aprovação pelo concedente é condição
para a liberação dos recursos.

 O acompanhamento será realizado por meio dos
documentos inseridos no SICONV, podendo haver visitas
ao local quando identificada a necessidade pelo órgão
concedente.

PLANO DE TRABALHO - PT - Art. 66, PI 424/2016



Acórdão 2550/2013 – Setembro/2013 

Transferências voluntárias celebradas sem parecer

sobre o plano de trabalho

Determinar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992

c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, à

SLTI/MP que, em atenção ao disposto no art. 26 da Portaria

Interministerial MP/MF/CGU 507/2011, promova alterações

no Siconv para que este exija o cadastramento do respectivo

parecer do órgão/entidade concedente sobre o plano de

trabalho enviado pelos proponentes no momento da

aprovação do convênio/contrato de repasse, impedindo o

registro da celebração do respectivo instrumento em

caso contrário.

Histórico, Princípios e Conceitos



Acórdão 2550/2013 – Setembro/2013 

Inconsistências de dados relativos a projetos básicos e termos

de referência

Determinar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art.

250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, à STLI/MP que, em

atenção ao art. 37, caput e § 1º, da Portaria Interministerial

MP/MF/CGU 507/2011, promova alterações no Siconv no sentido

de impossibilitar a liberação da primeira parcela de recursos

enquanto o projeto básico ou o termo de referência não for

incluído na aba "Projeto Básico/Termo de Referência" do sistema

e enquanto não tenha sido confirmado como tal pelo órgão

concedente no sistema, com exceção das situações previstas no

§ 1º e no § 7º do art. 37 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU

507/2011, nas quais o Siconv deverá exigir a inclusão de despacho

fundamentado em campo próprio como condição necessária para

liberação dos recursos.

Histórico, Princípios e Conceitos



Art. 17. Não poderão ser destinados recursos para atender a
despesas com:

IX - pagamento de diárias e passagens a agente público da
ativa por intermédio de convênios ou instrumentos
congêneres firmados com entidades de direito privado ou
com órgãos ou entidades de direito público;

XII - transferência de recursos a entidades privadas
destinados à realização de eventos, no âmbito dos
Ministérios do Turismo e da Cultura;

Vedações LDO



XIII - pagamento de diária, para deslocamento no
território nacional, em valor superior a R$ 700,00
(setecentos reais), incluído nesse valor o montante pago
a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho
ou de hospedagem e vice-versa;

§ 5o A vedação prevista no inciso XII do caput não se aplica
às destinações, no Ministério da Cultura e no Ministério
do Turismo, para realização de eventos culturais
tradicionais de caráter público realizados há, no mínimo,
cinco anos ininterruptamente, desde que haja prévia e
ampla seleção promovida pelo órgão concedente ou pelo
ente público convenente.

Vedações LDO



Projeto Básico/
Termo de Referência



Projeto Básico – (art. 6º, inciso IX, da

Lei 8.666/93);

Termo de Referência - (art. 9º, §2º, do

Decreto 5.450/05);

Elementos do Projeto Básico e do
Termo de Referência;

Conteúdo:



O Projeto Básico é peça importante para orientar

a realização de todos os procedimentos

administrativos do processo de compras e

contratação.

Em qualquer licitação de obras e serviços, se o

projeto básico for falho ou incompleto, a licitação

estará viciada e a contratação não atenderá aos

objetivos da Administração.



Nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação

é obrigatório a elaboração do Projeto Básico?

 O projeto básico também é obrigatório, no

que couber, para contratações diretas por

dispensa ou inexigibilidade de licitação.

(orientação do TCU)

Manual TCU – 4ª ed. 2010.



Unidade requisitante; aprovado pela autoridade

competente (art. 7º, § 2º, I – Lei n.º 8.666/93)

Quem será responsável pela elaboração 

do Projeto Básico?



TCU - Acórdão nº 717/2005 Plenário 

Abstenha-se de licitar obra ou serviço
sem a prévia aprovação de projeto
básico, que defina as características,
referências e demais elementos
necessários à perfeita compreensão,
pelos interessados, dos trabalhos a
realizar, em atendimento às exigências
do art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei nº
8.666/1993.



 Art. 3º I, (lei 10.520/02);

 Art. 8º, II (Decreto n.º 3.555/00)

 Art. 9º, I (Decreto n.º 5.450/05)

É documento da fase interna do pregão, em que o

requisitante esclarece aquilo que realmente precisa,

trazendo a definição do objeto e os demais

elementos necessários à sua perfeita contratação e

execução.

 Termo de Referência:



Em quais situações o Termo de Referência 
deverá ser utilizado?

O termo de referência é peça imprescindível de

todo e qualquer processo aquisitivo na

modalidade de pregão, quer seja na sua forma

presencial ou eletrônica.



Quem será responsável pela elaboração 

do Termo de Referência?

Órgão requisitante, nos termos do artigo 9º,

I, do Decreto Federal n.º 5.450/05.



À semelhança do projeto básico, o termo de

referência deve conter todos os elementos e

informações necessárias à seleção do

contratado e à execução fiel do objeto da

licitação.

Qualquer que seja a designação, é fundamental

que a Administração disponha de um

instrumento que concentre todas as informações

necessárias à fiel execução do objeto da

licitação.



TCU – Acórdão nº 827/2007 - Plenário

Abstenha-se de utilizar, ao elaborar o projeto básico

especificações contidas em propostas apresentadas por

empresa interessada, sob pena de possível caracterização

de direcionamento da contratação, devendo preparar o

mencionado projeto com base em suas reais necessidades,

devidamente justificadas por estudos técnicos, conforme

previsto no art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/1993.



Para cumprir suas funções legais e
administrativas, o projeto básico e o termo de
referência deverão apresentar, conforme o
caso, os seguintes elementos:

 Necessidade;

 Definição do objeto;

 Justificativa;

 Especificação do objeto;

 Responsabilidades das partes;

 Elementos do Projeto Básico e do Termo de 
Referência



Elementos (continuação)...

 Estimativa de custos (pesquisa de
mercado);

 Cronograma físico-financeiro;

 Condições de recebimento;

 Critérios de escolha da proposta;

 Definição da empreitada;

 Prazo de execução;

 Sanções;

 Procedimento de gerenciamento e
fiscalização.



Na definição do objeto é proibido estabelecer
exigências excessivas, insuficientes,
desnecessárias e imprecisas.

Excessiva é a exigência que vai além do necessário
para garantir o cumprimento do objeto (satisfação da
necessidade)

Descrição sucinta e clara (art. 40, I, Lei n°
8.666/93)



 TCU: Descrição do objeto – garantia de contratação do

objeto mais adequado

 A definição dos objetos a serem licitados de forma
precisa e completa, tanto nos projetos básicos quanto
nos instrumentos convocatórios, a fim de que seja
fornecido aos licitantes e órgãos de controle todo o
conjunto de elementos necessários e suficientes, com
nível de precisão adequado para caracterizar o objeto da
licitação, conforme prevêem os arts. 6°, inc. IX, e 40,
inc. I, ambos da Lei n° 8.666/93, de modo a garantir a
contratação do objeto mais adequado às necessidades
da Entidade...

 Decisão nº 695/96



Para que se possa iniciar a pesquisa de preço é

indispensável que todas as especificações do

objeto tenham sido reunidas.

A pesquisa deve ser materializada no processo,

com base nos orçamentos obtidos junto aos

fornecedores, documentos ou informações

apuradas pelo próprio servidor em decorrência

das consultas realizadas nos sites, bancos de

dados, licitações realizadas, etc.

Estimativa de custos (pesquisa de mercado):



§ 3º Ficam vedadas as reformulações dos projetos básicos
das obras e serviços de engenharia aprovados pelo
concedente ou pela mandatária.

§ 4º Ficam vedadas as reprogramações, decorrentes de
ajustes ou adequações, nos projetos básicos dos
instrumentos enquadrados no inciso I do art. 3º desta
Portaria, aprovados pela mandatária.

Reformulação/Reprogramação 

do Projeto Básico ART. 6º PI 424



Contratações por Órgão e Entidade 

da Administração Pública



Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,

também, ao seguinte:
(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação,

as obras, serviços, compras e alienações serão contratados

mediante processo de licitação pública que assegure

igualdade de condições a todos os concorrentes, com

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação

técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.

Constituição Federal 



Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do

princípio constitucional da isonomia, a seleção da

proposta mais vantajosa para a administração e a

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será

processada e julgada em estrita conformidade com os

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade

administrativa, da vinculação ao instrumento

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.

Lei nº 8.666/93



Art. 22. São modalidades de licitação: 

Concorrência 

Tomada de preços 

Convite 

Concurso 

Leilão 

Pregão (Lei nº 10.520/2002)

Lei nº 8.666/93



Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por
cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde
que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

Lei nº 8.666/93



Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade

de competição, em especial:

 I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros

que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou

representante comercial exclusivo, vedada a preferência de

marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita

através de atestado fornecido pelo órgão de registro do

comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra

ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação

Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

Lei nº 8.666/93



Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade

de competição, em especial:

 II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no

art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou

empresas de notória especialização, vedada a

inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

 III - para contratação de profissional de qualquer setor

artístico, diretamente ou através de empresário

exclusivo, desde que consagrado pela crítica

especializada ou pela opinião pública.

Lei nº 8.666/93



 1. CARTA/CONVITE PARA O ARTISTA (encaminhada pelo 
solicitante da contratação ao artista).

2. CARTA ACEITE DO ARTISTA COM A INDICAÇÃO DO 
EMPRESÁRIO EXCLUSIVO (No aceito o artista deverá 
informar o nome e contato do seu empresário, fazendo constar 
a expressão “empresário exclusivo”).

 3. SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO JUNTO AO 
EMPRESÁRIO EXCLUSIVO PARA REALIZAÇÃO DA 
PRODUÇÃO, CONTENDO AS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS CONFORME O EVENTO 

CONTRATAÇÃO DE ARTISTA INDIVIDUAL POR MEIO 

DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO



4. PROPOSTA DO EMPRESÁRIO EXCLUSIVO,
DEVIDAMENTE ASSINADA, DATADA, DEVENDO CONTER:

 • A ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO A SER
PRESTADO (Exemplos: dia, horário para início, duração, local,
repertório, se há fornecimento de equipe de som, iluminação,
sobre o ECAD).

 • INFORMAÇÃO DO PREÇO: Informar o valor a ser cobrado
pela prestação do serviço.

 • INDICAÇÃO/ANUÊNCIA/CONCORDÂNCIA DAS
DISPOSIÇÕES DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO DE
PROPOSTA DE PREÇO

CONTRATAÇÃO DE ARTISTA INDIVIDUAL POR MEIO 

DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO



 5. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE QUE O EMPRESÁRIO
É EXCLUSIVO DO ARTISTA NÃO É APENAS INTERMEDIÁRIO
DO ARTISTA PARA AQUELE EVENTO, APRESENTAÇÃO
(documento que comprova que gerencia os negócios do artista
de forma permanente e duradoura)

 • Apresentar contrato de exclusividade assinado pelo empresário
e artista demonstrando que o mesmo é empresário exclusivo
permanente e duradouro. Não será aceito declaração de
exclusividade.

 Obs.: Segundo entendimento do TCU o empresário exclusivo é “o
profissional que gerencia os negócios do artista de forma
permanente, duradoura, enquanto o intermediário agencia
eventos em datas aprazadas, específicas, eventuais”.

CONTRATAÇÃO DE ARTISTA INDIVIDUAL POR MEIO 

DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO



6. JUSTIFITIVA DA RAZÃO DA ESCOLHA DO ARTISTA

 7. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A COMPATIBILIDADE
DO PREÇO NO MERCADO.

8. DOCUMENTOS DO ARTISTA:

 DOCUMENTAÇÕES DO ARTISTA QUE COMPROVE A
CONSAGRAÇÃO PELA CRÍTICA ESPECIALIZADA OU PELA
OPINIÃO PÚBLICA (recortes de jornais, revistas, portfólio, etc).

 Currículo atualizado e assinado.

CONTRATAÇÃO DE ARTISTA INDIVIDUAL POR MEIO 

DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO



Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no

inciso III e seguintes do art. 24, as situações de

inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente

justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo

único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de

3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e

publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias,

como condição para a eficácia dos atos.

 Parágrafo único. O processo de dispensa, de

inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo,

será instruído, no que couber, com os seguintes

elementos:

(...)

 Razão da escolha do fornecedor ou executante

 Justificativa do preço

Lei nº 8.666/93



Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a

prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e,

em particular, à seguinte seqüência:

 I - projeto básico;

 II - projeto executivo;

 III - execução das obras e serviços.

 § 1o A execução de cada etapa será obrigatoriamente

precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade

competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à

exceção do projeto executivo, o qual poderá ser

desenvolvido concomitantemente com a execução das

obras e serviços, desde que também autorizado pela

Administração.

Lei nº 8.666/93



 § 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados

quando:

 I - houver projeto básico aprovado pela autoridade

competente e disponível para exame dos interessados em

participar do processo licitatório;

 II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem

a composição de todos os seus custos unitários;

 III - houver previsão de recursos orçamentários que

assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de

obras ou serviços a serem executadas no exercício

financeiro em curso, de acordo com o respectivo

cronograma;

 IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas

estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da

Constituição Federal, quando for o caso.

Lei nº 8.666/93

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165


ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,

reunidos em Sessão Plenária, em:

9.1. com fundamento no art. 237, inciso VI, conhecer da

presente representação, para, no mérito, considerá-la

procedente;

9.2. determinar à Secretaria de Controle Interno do TCU que

reformule o “SECOI Comunica nº 06/2005”, dando-lhe a

seguinte redação: “a eficácia dos atos de dispensa e

inexigibilidade de licitação a que se refere o art. 26 da Lei

8.666/93 (art. 24, incisos III a XXIV, e art. 25 da Lei 8.666/93),

está condicionada a sua publicação na imprensa oficial,

salvo se, em observância ao princípio da economicidade,

os valores contratados estiverem dentro dos limites

fixados nos arts. 24, I e II, da Lei 8.666/93”.

Acórdão nº 1336/2006 –TCU - Plenário 



Contratação de empresas com impedimentos perante a União

Recomendar, com fulcro no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250,

inciso III, do Regimento Interno do TCU, à STLI/MP que:

 em atenção ao art. 87, caput, ao art. 88, incisos I, II e III, ao art. 27, inciso

IV e ao art. 29, inciso I, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 62 da Portaria

Interministerial MP/MF/CGU 507/2011 e ao art. 6º, inciso III, oriente os

convenentes a verificarem a situação do fornecedor selecionado no Ceis,

por meio de acesso ao portal da transparência na internet, e no CNPJ,

mediante consulta ao portal da RFB na internet, antes de solicitar a

prestação do serviço ou a entrega do bem;

 em atenção ao art. 6º, inciso III, da Lei 10.522/2002, estude a viabilidade

de se criar uma forma de acesso ao Cadin pelos convenentes, a fim de que

estes possam verificar se o fornecedor contratado possui créditos não

quitados com o setor público federal antes de solicitar a prestação do serviço

ou a entrega do bem.

Ceis - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Acórdão 2550/2013 – Setembro/2013 



Empresas com sócios em comum apresentando propostas no

mesmo item licitado

Recomendar, com fulcro no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o

art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, à SLTI/MP que, em

atenção ao Princípio da economicidade e ao disposto na Lei

8.666/1993, art. 90, promova alterações no Siconv para emitir, no

momento da inclusão das informações referentes ao processo de

seleção do fornecedor, alertas aos usuários dos convenentes e

concedentes sobre a apresentação de lances/propostas, para o

mesmo item, por empresas que possuam sócios em comum, com

vistas a auxiliá-los na identificação de atitudes suspeitas no

decorrer do processo de seleção que possam sugerir a formação

de conluio entre essas empresas.

Acórdão 2550/2013 – Setembro/2013 



Os editais de licitação para consecução do objeto
conveniado somente poderão ser publicados após a
assinatura do respectivo instrumento e aceite do
projeto técnico pelo concedente ou pela mandatária.

A publicação do extrato do edital de licitação deverá
ser feita no Diário Oficial da União, em atendimento
ao inciso I do art. 21, da Lei nº 8.666, de 1993, sem
prejuízo ao uso de outros veículos de publicidade
usualmente utilizados pelo convenente.

Contratações - Art. 50, PI 424/2016



Fase externa do Pregão Eletrônico.
I - Valores de até R$ 650 mil - Diário Oficial da União e internet

II - Valores acima de R$ 650 mil até R$ 1,3 milhões - Diário Oficial
da União, internet e jornal de grande circulação local;

Inciso III - Valores superiores a R$ 1,3 milhões - Diário Oficial da
União, internet e jornal de grande circulação regional ou
nacional.

Na divulgação de pregão realizado para o Sistema de Registro de
Preços, independentemente do valor estimado, será adotado o
disposto no inciso III.

Contratações/Publicação - Art. 17, Dec. 5.450/2005



É vedada, na hipótese de aplicação de recursos federais a serem
repassados mediante instrumentos regulados por esta Portaria ou
termos de parcerias, a participação em licitação ou a contratação
de empresas que constem:

I - no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da
União, do Ministério da Transparência, Fiscalização e
Controladoria-Geral da União;

II - no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF como impedidas ou suspensas; ou

III - no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo
Conselho Nacional de Justiça.

Contratações - Art. 44, PI 424/2016



Onde Consultar?

O convenente deve consultar a situação do fornecedor
selecionado no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas - Ceis, por meio de acesso ao Portal da
Transparência na internet, antes de solicitar a
prestação do serviço ou a entrega do bem.

Contratações - Art. 44, PI 424/2016



Os órgãos e entidades públicas que receberem recursos da
União por meio dos instrumentos regulamentados por
esta Portaria estão obrigados a observar as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei
nº 10.520, de 17 de junho de 2002 e demais normas
federais, estaduais e municipais pertinentes ao
assunto, quando da contratação de terceiros.

Para aquisição de bens e serviços comuns, será
obrigatório o uso da modalidade pregão, nos termos
da Lei nº 10.520, de 2002, e do regulamento previsto no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, sendo utilizada
preferencialmente a sua forma eletrônica.

Contratações - Art. 49, PI 424/2016



A inviabilidade da utilização do pregão na forma
eletrônica deverá ser devidamente justificada pela
autoridade competente do convenente.

As atas e as informações sobre os participantes e
respectivas propostas das licitações, bem como as
informações referentes às dispensas e inexigibilidades,
deverão ser registradas no SICONV.

Contratações - Art. 49, PI 424/2016



Jurisprudência TCU
Obrigatoriedade Pregão Eletrônico 

Ementa: recomendação a uma prefeitura municipal no sentido de que, em caso de

utilização de recursos provenientes de transferências voluntárias de recursos

mediante convênios, contratos de repasse ou outros instrumentos congêneres,

utilize, como regra, a modalidade pregão, em sua forma eletrônica, para

aquisição de bens e serviços comuns, empregando o pregão presencial

exclusivamente quando inquestionável a excepcionalidade prevista no art. 4º, § 1º, do

Decreto nº 5.450/2005, devidamente justificada no procedimento licitatório (item 9.4.9,

Acórdão nº 3.131/2013-1ª Câmara).

Ementa: determinação a um município para que, nos procedimentos licitatórios

que envolverem a aplicação de recursos federais, adote a modalidade pregão

eletrônico como modalidade de licitação para a contratação de serviços de

transporte escolar, conforme estabelecido no art. 1º, § 1º, do Decreto nº 5.504/2005

e art. 4º, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005 (item 9.4.3, Acórdão nº 2.543/2013-Plenário).
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Jurisprudência TCU
Obrigatoriedade Pregão Eletrônico  

Ementa: determinação à FUNASA/CE para que, na qualidade de órgão concedente

dos recursos do convênio cujo objeto foi licitado por meio de tomada de preços,

e em homenagem ao princípio da independência das instâncias, adote as

providências sob sua alçada para apuração das questões administrativo-financeiras

atinentes ao ajuste e responsabilização administrativa dos agentes envolvidos,

não precisando, para tanto, aguardar o resultado das apurações do Ministério

Público Federal e o eventual julgamento por parte da Justiça Federal (item 1.7.1,

Acórdão nº 347/2014-2ª Câmara).
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Processos de compra

 Edital

 Extrato do Edital publicado no DOU (XVIII, Art. 7º, PI 424/2016 -

Parágrafo Único Art. 50, PI 424/2016)

Termo de Referência/Projeto Básico (XXXIV, § 1º, Art. 1º, PI 424/2016) 

 Parecer Jurídico (VI, Art. 38. Lei 8666/93)

 Atas de Julgamento (§ 3º, Art. 49, PI 424/2016)

 Propostas dos Participantes (§ 3º, Art. 49, PI 424/2016)

 Adjudicação e Homologação (XVIII, Art. 7º, PI 424/2016)

Pregão Eletrônico
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Processos de compra

 Edital

Extrato do Edital publicado no DOU (XVIII, Art. 7º, PI 424/2016) 

Parágrafo Único Art. 50, PI 424/2016)

Termo de Referência/Projeto Básico (XXXIV, § 1º, Art. 1º, PI 424/2016)

 Parecer Jurídico (VI, Art. 38. Lei 8666/93)

Atas de Julgamento (§ 3º, Art. 49, PI 424/2016)

Propostas dos Participantes (§ 3º, Art. 49, PI 424/2016)

Adjudicação e Homologação (XVIII, Art. 7º, PI 424/2016)

Justifica  da Autoridade Competente (§ 2º, Art. 49, PI 424/2016)

Pregão Presencial
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Processos de compra

Edital

Extrato do Edital publicado no DOU (XVIII, Art. 7º, PI 424/2016) Parágrafo Único 

Art. 50, PI 424/2016)

Termo de Referência/Projeto Básico (XXXIV, § 1º, Art. 1º, PI 424/2016) 

 Parecer Jurídico (VI, Art. 38. Lei 8666/93)

Atas de Julgamento (§ 3º, Art. 49, PI 424/2016)

Propostas dos Participantes (§ 3º, Art. 49, PI 424/2016)

Adjudicação e Homologação (XVIII, Art. 7º, PI 424/2016)

Justificativa  da Autoridade Competente (§ 2º, Art. 49, PI 424/2016)

Autorização da Adesão

 Pesquisa de Mercado (comprovar vantajosidade)

Adesão a Ata de Registro de Preços
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Processos de compra
Dispensa de Licitação

 Projeto Básico (XXXIV, § 1º, Art. 1º, PI 424/2016) 

 Fundamento da Dispensa (Art. 24, Lei 8666/93)

 Pesquisa de Mercado (três no Mínimo) (§ 3º, Art. 49, PI 424/2016)

 Parecer Jurídico (VI, Art. 38. Lei 8666/93)

 Propostas dos Participantes (§ 3º, Art. 49, PI 424/2016)

 Adjudicação e Homologação (XVIII, Art. 7º, PI 424/2016)

 Publicação/Divulgação

OBS: Observar as exigências do art. 26, parágrafo único da Lei

8666/93, especialmente a razão de escolha do fornecedor e

justificativa do preço.
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Processos de compra
Inexigibilidade

/Projeto Básico (XXXIV, § 1º, Art. 1º, PI 424/2016) 

 Fundamento da Inexigibilidade (Art. 25, Lei 8666/93)

 Avaliação de Custo (três no mínimo) (§ 3º, Art. 49, PI 424/2016)

 Parecer Jurídico (VI, Art. 38, Lei 8666/93)

 Homologação (XVIII, Art. 7º, PI 424/2016)

 Publicação

OBS: Observar as exigências do art. 26, parágrafo único

da Lei 8666/93, especialmente a razão de escolha do

fornecedor e justificativa do preço.
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Guarda dos Documentos - Art. 4º, § 3º, PI 424/2016

O convenente deverá manter os documentos

relacionados ao instrumento pelo prazo de 10 (dez)

anos, contados da data em que foi apresentada a

prestação de contas ou do decurso do prazo para a

apresentação da prestação de contas.
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EXECUÇÃO

OPERACIONALIZAÇÃO



Os recursos deverão ser mantidos na conta corrente
específica do instrumento e somente poderão ser
utilizados para pagamento de despesas constantes do
plano de trabalho ou para aplicação no mercado
financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou nesta
Portaria.

Os recursos destinados à execução de contratos de repasse
deverão ser:

I - solicitados pela mandatária somente após a aceitação
do processo licitatório;

Pagamento a Fornecedor – ( Art. 52, PI 424/2016)



II - liberados em conta corrente específica e mantidos
bloqueados, somente sendo autorizado o pagamento, na
forma ajustada, após verificação da regular execução do
objeto pela mandatária, observando-se os seguintes
procedimentos:

a) na execução por regime de execução direta, a liberação
dos recursos relativos à primeira parcela será antecipada
ao convenente na forma do cronograma de desembolso
aprovado;

b) a liberação da segunda parcela e seguintes, na hipótese do
inciso anterior, fica condicionada à aprovação pelo
mandatário de relatório de execução com comprovação
da aplicação dos recursos da última parcela liberada.

Pagamento a Fornecedor – ( Art. 52, PI 424/2016)



Os atos referentes à movimentação e ao uso dos recursos
a que se refere o caput serão realizados ou registrados no
SICONV, observando-se os seguintes preceitos:

I - movimentação mediante conta corrente específica
para cada instrumento;

II - pagamentos realizados mediante crédito na conta
corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores
de serviços, facultada a dispensa deste procedimento nos
seguintes casos, em que o crédito poderá ser realizado
em conta corrente de titularidade do próprio
convenente, devendo ser registrado no SICONV o
beneficiário final da despesa:

Pagamento a Fornecedor – ( Art. 52, PI 424/2016)



a) por ato da autoridade máxima do concedente;

b) na execução do objeto pelo convenente por regime
direto; e

c) no ressarcimento ao convenente por
pagamentos realizados às próprias custas
decorrentes de atrasos na liberação de recursos
pelo concedente e em valores além da
contrapartida pactuada; e

Pagamento a Fornecedor – ( Art. 52, PI 424/2016)



Antes da realização de cada pagamento, o convenente
incluirá no SICONV, no mínimo, as seguintes
informações:
I - a destinação do recurso;
II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o
caso;
III - o contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao
pagamento;
V - informações das notas fiscais ou documentos
contábeis.

Pagamento a Fornecedor –Art. 52, PI 424/2016)



Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a
identificação pela instituição financeira depositária, poderá
ser realizado no decorrer da vigência do instrumento,
um único pagamento por pessoa física que não possua
conta bancária, até o limite de R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos reais).

Pagamento a Fornecedor –Art. 52, PI 424/2016)



Integração

Receita 
Federal

CADIN e 
CAUC

Certidões 
Negativas 
Federais

Sistemas 
próprios

Bancos 
Oficiais

DOU

SIAFI



Integração

SICONV

BANCOS SIAFI

OBTV



Conta 

Fornecedor

Conta 

Única

União

Conta 

ConvênioOB OBTV

OB x OBTV



Conta do 

Convênio

Conta do 

credor n

Conta do 

credor 3

Conta do 

credor 2

Conta do 

credor 1

Conta 

Convenente

Conta Corrente



Tipos de OBTV



EXECUÇÃO

PRÁTICA



ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO



 A execução será acompanhada e fiscalizada de forma a
garantir a regularidade dos atos praticados e a plena
execução do objeto, respondendo o convenente pelos
danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo
na execução do instrumento.

 Os agentes que fizerem parte do ciclo de transferência de
recursos são responsáveis, para todos os efeitos, pelos atos
que praticarem no acompanhamento e fiscalização da
execução do instrumento, não cabendo a
responsabilização do concedente por inconformidades ou
irregularidades praticadas pelos convenentes, salvo nos
casos em que as falhas decorrerem de omissão de
responsabilidade atribuída ao concedente.

Acompanhamento e Fiscalização– (Art. 53, PI 424/2016)



Os processos, documentos ou informações referentes à
execução de instrumento não poderão ser sonegados aos
servidores do órgão ou entidade pública concedente e
dos órgãos de controle interno do Poder Executivo
Federal e externo da União.

Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço,
constrangimento ou obstáculo à atuação do concedente
e dos órgãos de controle interno e externo do Poder
Executivo Federal, no desempenho de suas funções
institucionais relativas ao acompanhamento e
fiscalização dos recursos federais transferidos, ficará
sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

Acompanhamento e Fiscalização– (Art. 53, PI 424/2016)



 O concedente deverá prover as condições necessárias à
realização das atividades de acompanhamento do
objeto pactuado, conforme o plano de trabalho e a
metodologia estabelecida no instrumento,
programando visitas ao local da execução, quando
couber, observados os seguintes critérios:

Acompanhamento e Fiscalização– (Art. 54, PI 424/2016)



Na execução de obras e serviços e engenharia com valores
de repasse iguais ou superiores a R$ 250.000,00 e
inferiores a R$ 750.000,00, o acompanhamento e a
conformidade financeira serão realizados por meio
da verificação dos documentos inseridos no
SICONV, bem como, pelas visitas in loco, realizadas
considerando os marcos de execução de 50%
(cinquenta por cento) e 100% (cem por cento) do
cronograma físico, podendo ocorrer outras visitas
quando identificada a necessidade pelo órgão
concedente ou pela mandatária;

Acompanhamento e Fiscalização– (Art. 54, PI 424/2016)



Na execução de obras e serviços de engenharia com
valores de repasse iguais ou superiores a R$ 750.000,00 e
inferiores a R$ 5.000.000,00, o acompanhamento e a
conformidade financeira serão realizados por meio
da verificação dos documentos inseridos no
SICONV, bem como, visitas in loco realizadas
considerando os marcos de execução de 30% (trinta
por cento), 60% (sessenta por cento) e 100% (cem
por cento) do cronograma físico, podendo ocorrer
outras visitas quando identificada a necessidade
pelo órgão concedente;

Acompanhamento e Fiscalização– (Art. 54, PI 424/2016)



Na execução de obras e serviços e engenharia com
valores de repasse iguais ou superiores a R$
5.000.000,00, o acompanhamento e a conformidade
financeira se dará por meio da verificação dos
documentos inseridos no SICONV, bem como com
previsão de no mínimo 5 (cinco) visitas ao local,
considerando a especificidade e o andamento da
execução do objeto pactuado;

Acompanhamento e Fiscalização– (Art. 54, PI 424/2016)



Na execução de custeio e aquisição de equipamentos com
valores de repasse iguais ou superiores a R$ 100.000,00 e
inferiores a R$ 750.000,00, o acompanhamento e a
conformidade financeira será realizado por meio da
verificação dos documentos inseridos no SICONV,
podendo haver visitas ao local quando identificada
a necessidade pelo órgão concedente; e

Acompanhamento e Fiscalização– (Art. 54, PI 424/2016)



Na execução de custeio e aquisição de equipamentos com
valores de repasse iguais ou superiores a R$ 750.000,00 o
acompanhamento e a conformidade financeira será
realizado por meio da verificação dos documentos
inseridos no SICONV, bem como pelas visitas ao
local, considerando a especificidade do objeto
ajustado.

Para os instrumentos enquadrados nos níveis III e V é
vedada a liberação de duas parcelas consecutivas sem que
o acompanhamento tenha sido realizado por meio de
visitas in loco.

Acompanhamento e Fiscalização– (Art. 54, PI 424/2016)



A execução do instrumento será acompanhada por um
representante do concedente ou mandatária, registrado
no SICONV, que anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas à consecução do objeto,
adotando as medidas necessárias à regularização das
falhas observadas.

No prazo máximo de 10 (dez) dias contado da
assinatura do instrumento, o concedente ou a
mandatária deverá designar formalmente os
servidores ou empregados responsáveis pelo seu
acompanhamento.

Acompanhamento e Fiscalização– (Art. 55, PI 424/2016)



O concedente ou mandatária deverá registrar no SICONV os
atos de acompanhamento da execução do objeto e
fiscalização do instrumento, conforme disposto no art. 4º
desta Portaria.

O concedente ou a mandatária, no exercício das atividades de
acompanhamento dos instrumentos, poderão:

I - valer-se do apoio técnico de terceiros que, no caso dos
empreendimentos enquadrados no inciso III do art. 3º desta
Portaria, deve ser acompanhado por funcionário do
quadro permanente da mandatária, que participará da
equipe e assinará em conjunto os documentos técnicos;

Acompanhamento e Fiscalização– (Art. 55, PI 424/2016)



No acompanhamento da execução do objeto serão verificados:

 A comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na
forma da legislação aplicável;

 A compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido
no plano de trabalho, e os desembolsos e pagamentos, conforme os
cronogramas apresentados;

 A regularidade das informações registradas pelo convenente no
SICONV; e

 O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições
estabelecidas.

 A conformidade financeira deverá ser aferida durante toda a execução
do objeto, devendo ser complementada pelo acompanhamento e
avaliação do cumprimento da execução física, quando da análise da
prestação de contas final.

Acompanhamento e Fiscalização– (Art. 56, PI 424/2016)



O concedente ou a mandatária comunicará ao
convenente quaisquer irregularidades decorrentes do uso
dos recursos ou outras pendências de ordem técnica,
apurados durante a execução do instrumento, e
suspenderão a liberação dos recursos, fixando prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento ou
apresentação de informações e esclarecimentos,
podendo ser prorrogado por igual período.

Acompanhamento e Fiscalização– (Art. 57, PI 424/2016)



Recebidos os esclarecimentos e informações solicitados,
o concedente ou mandatária, no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias, apreciará, decidirá e
comunicará quanto à aceitação ou não das
justificativas apresentadas e, se for o caso, realizará
a apuração do dano ao erário.

Caso as justificativas não sejam acatadas, o concedente
abrirá prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o
convenente regularizar a pendência e, havendo dano ao
erário, deverá adotar as medidas necessárias ao
respectivo ressarcimento.

Acompanhamento e Fiscalização– (Art. 57, PI 424/2016)



A permanência da irregularidade após o prazo de 45 dias,
ensejará o registro de inadimplência no SICONV e, no
caso de dano ao erário, a imediata instauração de tomada
de contas especial.

As comunicações serão realizadas por meio de
correspondência com aviso de recebimento - AR,
devendo a notificação ser registrada no SICONV, e em
ambos os casos com cópia para a respectiva Secretaria da
Fazenda ou secretaria similar, e para o Poder Legislativo
do órgão responsável pelo instrumento.

Acompanhamento e Fiscalização– (Art. 57, PI 424/2016)



O órgão ou entidade que receber recursos na forma estabelecida
nesta Portaria estará sujeito a prestar contas da sua boa e regular
aplicação, observando-se o seguinte:

 prestação de contas inicia-se concomitantemente com a
liberação da primeira parcela dos recursos financeiros que
deverá ser registrada pelo concedente no SICONV;

 O registro e a verificação da conformidade financeira,
parte integrante do processo de prestação de contas,
deverão ser realizados durante todo o período de execução
do instrumento.

 o prazo para apresentação da prestação de contas final será
de até 60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência
ou a conclusão da execução do objeto, o que ocorrer
primeiro.

Prestação de Contas – (Art. 59, PI 424/2016)



Quando a prestação de contas não for encaminhada no
prazo estabelecido no instrumento, o concedente
estabelecerá o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco)
dias para sua apresentação.

Para os instrumentos em que não tenha havido qualquer
execução física, nem utilização dos recursos, o
recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer
sem a incidência dos juros de mora, sem prejuízo da
restituição das receitas obtidas nas aplicações financeiras
realizadas.

Prestação de Contas – (Art. 59, PI 424/2016)



Se, ao término do prazo estabelecido, o convenente não
apresentar a prestação de contas nem devolver os recursos, o
concedente registrará a inadimplência no SICONV por
omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato
ao órgão de contabilidade analítica a que estiver
vinculado, para fins de instauração de tomada de contas
especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas
para reparação do dano ao erário, sob pena de
responsabilização solidária.

Cabe ao representante legal da entidade sem fins lucrativos,
ao prefeito e ao governador sucessor prestar contas dos
recursos provenientes de instrumentos firmados pelos seus
antecessores.

Prestação de Contas – (Art. 59, PI 424/2016)



Na possibilidade do gestor sucessor não prestar contas,
deverá ser apresentado ao concedente justificativas que
demonstrem o impedimento de prestar contas e as
medidas adotadas para o resguardo do patrimônio
público.

Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de
ação ou omissão do antecessor, o novo administrador
solicitará ao concedente a instauração de tomada de
contas especial.

Os documentos que contenham as justificativas e
medidas adotadas serão inseridos no SICONV.

Prestação de Contas – (Art. 59, PI 424/2016)



Os convenentes deverão ser notificados previamente
sobre as irregularidades apontadas, devendo ser incluída
no aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria
similar, e o Poder Legislativo do órgão responsável pelo
instrumento.

O registro da inadimplência no SICONV só será
efetivado 45 (quarenta e cinco) dias após a
notificação prévia.

Prestação de Contas – (Art. 59, PI 424/2016)



Os saldos financeiros de recursos de repasse
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas
obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não
utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos à Conta
Única do Tesouro, no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias da conclusão, denúncia, rescisão ou
extinção do instrumento, sob pena da imediata
instauração de tomada de contas especial do responsável,
providenciada pela autoridade competente do órgão ou
entidade concedente.

Prestação de Contas – (Art. 60, PI 424/2016)



A devolução será realizada observando-se a
proporcionalidade dos recursos transferidos e os da
contrapartida previstos na celebração
independentemente da época em que foram
aportados pelas partes.

Nos casos de descumprimento do prazo, o concedente
deverá solicitar a instituição financeira albergante da
conta corrente específica da transferência, a devolução
imediata, para a conta única do Tesouro Nacional, dos
saldos remanescentes da conta corrente específica do
instrumento.

Prestação de Contas – (Art. 60, PI 424/2016)



Nos casos em que a devolução de recursos se der em
função da não execução do objeto pactuado ou
devido a extinção ou rescisão do instrumento, é
obrigatória a divulgação em sítio eletrônico
institucional, pelo concedente e convenente, das
informações referentes aos valores devolvidos e dos
motivos que deram causa à referida devolução.

Prestação de Contas – (Art. 60, PI 424/2016)



A prestação de contas final tem por objetivo a demonstração
e a verificação de resultados e deve conter elementos que
permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas
previstas e será composta, além dos documentos e
informações registradas pelo convenente no SICONV, pelo
seguinte:
I - Relatório de Cumprimento do Objeto;
II - declaração de realização dos objetivos a que se propunha
o instrumento;
III - comprovante de recolhimento do saldo de recursos,
quando houver; e
IV - termo de compromisso por meio do qual o convenente
será obrigado a manter os documentos relacionados ao
instrumento, nos termos do § 3º do art. 4º desta Portaria.

Prestação de Contas – (Art. 61 e 62, PI 424/2016)



O concedente ou a mandatária deverá registrar no
SICONV o recebimento da prestação de contas.
A análise da prestação de contas para avaliação do
cumprimento do objeto, será feita no encerramento do
instrumento, cabendo este procedimento ao concedente
ou à mandatária com base nas informações e
documentos disponibilizados e inseridos no Siconv.

A conformidade financeira deverá ser realizada durante o
período de vigência do instrumento, devendo constar do
parecer final de análise da prestação de contas somente
impropriedades ou irregularidades não sanadas até a
finalização do documento conclusivo.

Prestação de Contas – (Art. 62, PI 424/2016)



O Relatório de Cumprimento do Objeto deverá conter os
subsídios necessários para a avaliação e manifestação do
gestor quanto a efetiva conclusão do objeto pactuado.

A análise da prestação de contas, além do ateste da
conclusão da execução física do objeto, conterá os
apontamentos relativos a execução financeira não
sanados durante o período de vigência do instrumento.

Prestação de Contas – (Art. 62, PI 424/2016)



Incumbe ao órgão ou entidade concedente decidir sobre
a regularidade da aplicação dos recursos transferidos e,
se extinto, ao seu sucessor.

A autoridade competente do concedente ou a
mandatária terá o prazo de um ano, contado da data
do recebimento, para analisar a prestação de contas do
instrumento, com fundamento no parecer técnico
expedido pelas áreas competentes.

O prazo de análise poderá ser prorrogado no máximo por
igual período, desde que devidamente justificado.

Prestação de Contas – (Art. 63 e 64, PI 424/2016)



A análise da prestação de contas pelo concedente ou pela
mandatária poderá resultar em:
I - aprovação;
II - aprovação com ressalvas, quando evidenciada
impropriedade ou outra falta de natureza formal de que
não resulte dano ao erário; ou
III - rejeição com a determinação da imediata
instauração de tomada de contas especial.

Nos casos de rejeição da prestação de contas em que o valor
do dano ao erário seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
o concedente ou a mandatária poderá, mediante justificativa
e registro do inadimplemento no CADIN, aprovar a prestação
de contas com ressalva.

Prestação de Contas – (Art. 64, PI 424/2016)



O ato de aprovação da prestação de contas deverá ser
registrado no SICONV, cabendo ao concedente
prestar declaração expressa acerca do cumprimento
do objeto e de que os recursos transferidos tiveram
boa e regular aplicação.

Findo o prazo, considerada eventual prorrogação, a
ausência de decisão sobre a aprovação da prestação
de contas pelo concedente poderá resultar no
registro de restrição contábil do órgão ou entidade
pública referente ao exercício em que ocorreu o fato.

Prestação de Contas – (Art. 64, PI 424/2016)



O ato de aprovação da prestação de contas deverá ser
registrado no SICONV, cabendo ao concedente
prestar declaração expressa acerca do cumprimento
do objeto e de que os recursos transferidos tiveram
boa e regular aplicação.

Findo o prazo, considerada eventual prorrogação, a
ausência de decisão sobre a aprovação da prestação
de contas pelo concedente poderá resultar no
registro de restrição contábil do órgão ou entidade
pública referente ao exercício em que ocorreu o fato.

Prestação de Contas – (Art. 64, PI 424/2016)



Regime Simplificado

A aplicação do Regime Simplificado implica na adoção
das seguintes medidas:
I - Nível I:
a) o plano de trabalho aprovado deverá conter
parâmetros objetivos para caracterizar o cumprimento
do objeto;

b) o cronograma de desembolso poderá estabelecer o
montante da 1ª parcela considerando que os recursos
sejam suficientes para a execução dos 4 (quatro)
primeiros meses, limitado a até 20% (vinte por cento)
do valor do instrumento;

Prestação de Contas – (Art. 66, PI 424/2016)



Regime Simplificado

A aplicação do Regime Simplificado implica na adoção
das seguintes medidas:
I - Nível I:
c) a minuta dos instrumentos poderá ser simplificada;

d) é vedada a repactuação de metas e etapas;

e) a apresentação do processo licitatório pelo convenente
e aceitação pelo concedente é condição para a liberação
da primeira parcela dos recursos;

f) a autorização de início de obra só se dará após o
recebimento da primeira parcela dos recursos;

Prestação de Contas – (Art. 66, PI 424/2016)



Regime Simplificado

A aplicação do Regime Simplificado implica na adoção
das seguintes medidas:
I - Nível I:

g) o acompanhamento pelo concedente será realizado
por meio dos documentos inseridos no SICONV, bem
como pelas visitas in loco realizadas considerando os
marcos de execução de 50% (cinquenta por cento) e
100% (cem por cento) do cronograma físico, podendo
ocorrer outras visitas quando identificada a necessidade
pelo órgão concedente ou pela mandatária;

Prestação de Contas – (Art. 66, PI 424/2016)



Regime Simplificado

A aplicação do Regime Simplificado implica na adoção das
seguintes medidas:
I - Nível I:
h) a verificação da execução do objeto ocorre mediante
comprovação da compatibilidade com o projeto e a conclusão
da fase ou etapa prevista no plano de trabalho, sem a
necessidade de medição de serviços unitários executados que
não compõem etapa concluída;

i) a análise da prestação de contas final deverá comprovar os
resultados considerando os parâmetros objetivos
especificados no plano de trabalho, a partir das definições
constantes do programa de governo;

Prestação de Contas – (Art. 66, PI 424/2016)



Regime Simplificado

A aplicação do Regime Simplificado implica na adoção das
seguintes medidas:
I - Nível I:

j) as obras de construção, exceto reforma ou obras
lineares, deverão, necessariamente, ser contratadas por
regime de execução por preço global;

k) para a aprovação da prestação de contas, o concedente
deverá considerar o atingimento dos resultados
propostos, além de eventuais apontamentos ocorridos
durante a conformidade financeira não sanados até o
final da vigência do instrumento; e

Prestação de Contas – (Art. 66, PI 424/2016)



Regime Simplificado

A aplicação do Regime Simplificado implica na adoção das
seguintes medidas:
II - Nível IV:

a) o plano de trabalho aprovado deverá conter parâmetros
objetivos para caracterizar a entrega do objeto;

b) o concedente deverá avaliar a possibilidade de se
estabelecer parcela única para liberação dos recursos;

c) a minuta dos instrumentos poderá ser simplificada;

d) o termo de referência deverá ser aprovado previamente à
celebração dos instrumentos;

e) é vedada a repactuação de metas e etapas;

Prestação de Contas – (Art. 66, PI 424/2016)



Regime Simplificado

A aplicação do Regime Simplificado implica na adoção das
seguintes medidas:
II - Nível IV:

f) a apresentação do processo licitatório pelo convenente e
aprovação pelo concedente é condição para a liberação dos
recursos;
g) o acompanhamento será realizado por meio dos
documentos inseridos no SICONV, podendo haver visitas ao
local quando identificada a necessidade pelo órgão
concedente;
h) a análise da prestação de contas final deverá priorizar a
verificação dos resultados atingidos, considerando os
parâmetros especificados no momento da celebração;

Prestação de Contas – (Art. 66, PI 424/2016)



O instrumento poderá ser denunciado a qualquer tempo,
ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e
auferindo as vantagens do tempo em que participaram
voluntariamente da avença, não sendo admissível cláusula
obrigatória de permanência ou sancionadora dos
denunciantes.
Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do
instrumento, os saldos financeiros remanescentes, inclusive
os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, serão devolvidos à conta única do
Tesouro, no prazo improrrogável de trinta dias do evento, sob
pena da imediata instauração de tomada de contas especial
do responsável, providenciada pela autoridade competente
do órgão ou entidade titular dos recursos.

Denúncia/Rescisão– (Art. 68, PI 424/2016)



Constituem motivos para rescisão do instrumento:
I - o inadimplemento de qualquer das cláusulas
pactuadas;
II - a constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou in-
correção de informação em qualquer documento
apresentado;
III - a verificação de qualquer circunstância que enseje a
instauração de tomada de contas especial; e
IV - a ocorrência da inexecução financeira mencionada
no art. 41.

Denúncia/Rescisão– (Art. 68, PI 424/2016)



TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

TCE



Art. 70

“Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa

física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros,

bens e valores públicos ou pelos quais a União

responda, ou que, em nome desta, assuma

obrigações de natureza pecuniária.”

O Dever de Prestar Contas na Constituição Federal



“Diante da omissão no dever de prestar contas, da não

comprovação da aplicação dos recursos repassados

pela União, na forma prevista no inciso VII do art. 5° desta

Lei, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros,

bens ou valores públicos, ou, ainda, da prática de

qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que

resulte dano ao Erário, a autoridade administrativa

competente, sob pena de responsabilidade solidária,

deverá imediatamente adotar providências com vistas à

instauração da tomada de contas especial para apuração

dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação

do dano.” (Art. 8° Lei 8.443/92)

O Dever de Prestar Contas na Lei Orgânica do TCU



• Conceito

É um processo administrativo devidamente

formalizado, com rito próprio, para apurar

responsabilidade por ocorrência de dano à

administração pública federal, com apuração de

fatos, quantificação do dano, identificação dos

responsáveis e obter o respectivo ressarcimento (art. 2º

da IN/TCU n.º 71/2012).

Tomada de Contas Especial



Conceito

A Tomada de Contas Especial é o processo que objetiva apurar

os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano

causado ao Erário, visando ao seu imediato ressarcimento.
(art. 70 da PI n.º 424/2016).

Tomada de Contas Especial

O QUE? QUEM E COMO? QUANTO? 

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO



Diante da omissão no dever de prestar contas, da não

comprovação da aplicação de recursos repassados

pela União mediante convênio, contrato de repasse,

ou instrumento congênere, da ocorrência de

desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de

dinheiro, bens ou valores públicos, ou da prática

de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que

resulte dano ao Erário, a autoridade competente

deve imediatamente, antes da instauração da tomada

de contas especial, adotar medidas administrativas

para caracterização ou elisão do dano, observados os

princípios norteadores dos processos administrativos.
(art. 4º da IN/TCU n.º 71/2012).

Tomada de Contas Especial



Na hipótese de se constatar a ocorrência de graves

irregularidades ou ilegalidades de que não resultem

dano ao erário, a autoridade administrativa ou o órgão

de controle interno deverão representar os fatos ao

Tribunal de Contas da União.(art. 3º da IN/TCU n.º 71/2012).

Tomada de Contas Especial



A falta de instauração da tomada de contas especial

no prazo máximo de 180 dias, sem motivo justo,

poderá ensejar a aplicação da multa prevista no

art. 58, II, da Lei 8.443/1992 à autoridade

responsável pela omissão, sem prejuízo da

aplicação das demais penalidades previstas em

lei. (art. 4º da IN/TCU n.º 71/2012).
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É pressuposto para instauração de tomada de contas

especial a existência de elementos fáticos e jurídicos que

indiquem a omissão no dever de prestar contas e/ou

dano ou indício de dano ao erário.

O ato que determinar a instauração da tomada de contas

especial, deverá indicar, entre outros:

I - os agentes públicos omissos e/ou os supostos

responsáveis (pessoas físicas e jurídicas) pelos atos que

teriam dado causa ao dano ou indício de dano identificado;

II – a situação que teria dado origem ao dano ou indício de

dano a ser apurado, lastreada em documentos,

narrativas e outros elementos probatórios que deem

suporte à sua ocorrência . (Art. 5º da IN/TCU n.º 71/2012).
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III - exame da adequação das informações contidas

em pareceres de agentes públicos, quanto à

identificação e quantificação do dano ou indício de

dano;

IV - evidenciação da relação entre a situação que

teria dado origem ao dano ou indício de dano a ser

apurado e a conduta da pessoa física ou jurídica

supostamente responsável pelo dever de ressarcir os

cofres públicos. (Art. 5º da IN/TCU n.º 71/2012).
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Art. 6º Salvo determinação em contrário do Tribunal de Contas

da União, fica dispensada a instauração da tomada de

contas especial, nas seguintes hipóteses:

I - o valor do débito for inferior a R$ 100.000,00,

considerando o modo de referenciação:

a) no caso de o fator gerador do dano ao erário ser anterior à

data de vigência desta IN, o valor original deverá ser

atualizado monetariamente até a data de vigência desta

instrução normativa;

b) no caso de o fato gerador do dano ao erário ser posterior à

data de vigência desta IN, o valor a ser comparado com o

valor-referência definido no inciso I deste artigo será o valor

original do débito, sem atualização monetária
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II - houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data

provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos

responsáveis pela autoridade administrativa competente;

§ 1º A dispensa de instauração de tomada de contas especial

de valor inferior ao estabelecido no inciso I do caput não se

aplica aos casos em que a soma dos débitos de um

mesmo responsável atingir o referido valor.

§ 2º. A dispensa de instauração de tomada de contas

especiais, conforme previsto no inciso I do caput, não exime a

autoridade administrativa de adotar outras medidas

administrativas ao seu alcance ou requerer ao órgão

jurídico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais

cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do

débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso.
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Serão arquivadas as tomadas de contas

especiais, antes do encaminhamento ao Tribunal

de Contas da União, nas hipóteses de:

I - recolhimento do débito;

II - comprovação da não ocorrência do dano

imputado aos responsáveis;

III - subsistência de débito inferior ao limite de R$

100.000,00. (Art. 7º da IN/TCU n.º 71/2012).
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A quantificação do débito far-se-á mediante:

I - verificação, quando for possível quantificar com

exatidão o real valor devido; ou

II - estimativa, quando, por meios confiáveis, apurar-

se quantia que seguramente não excederia o real

valor devido. (Art. 8º da IN/TCU n.º 71/2012).
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A atualização monetária e os juros moratórios incidentes

sobre o valor do débito devem ser calculados segundo o

prescrito na legislação vigente, a partir:

I - da data do crédito na conta bancária específica, quando

conhecida, ou da data do repasse dos recursos - no caso de

omissão no dever de prestar contas ou de as contas

apresentadas não comprovarem a regular aplicação dos

recursos, exceto nas ocorrências previstas no inciso II deste

artigo;

II - da data do pagamento - quando houver impugnação de

despesas específicas e os recursos tiverem sido aplicados no

mercado financeiro ou quando caracterizada responsabilidade

de terceiro.

III - da data do evento, quando conhecida, ou da data de

ciência do fato pela administração - nos demais casos. (Art. 9º da

IN/TCU n.º 71/2012).
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Competência para Instauração

“[....] a autoridade administrativa competente, sob pena de

responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências

com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos

fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano.” (art. 8º da Lei n.º

8443/92)

“Não atendido o disposto no caput deste artigo, o Tribunal determinará

a instauração da tomada de contas especial, fixando prazo para

cumprimento dessa decisão.” (§ 1° do art. 8º da Lei n.º 8443/92)

“A Tomada de Contas Especial será instaurada, ainda, por

determinação dos órgãos de Controle Interno ou do Tribunal de Contas

da União, no caso de omissão da autoridade competente em adotar

essa medida. “(§ 2º do art. 70 da PI n.º 424/2013)

Além disso, o TCU pode determinar a instauração de tomada de contas

especial, a qualquer tempo, independentemente das medidas

administrativas adotadas.

Tomada de Contas Especial



FASE INTERNA

Tomada de Contas Especial

Designação do Tomador de Contas
(Servidor ou Comissão)

Desenvolvimento do Processo

Aprovação das conclusões e da
proposta de encaminhamento



Tomada de Contas Especial

Exame preliminar de admissibilidade

Exame inicial (eventual necessidade)

Exame inicial (eventual necessidade de 
saneamento dos autos)

Citação dos Responsáveis

Exame complementar (após citação)

Parecer do MP junto ao TCU

Julgamento

FASE EXTERNA



Art. 10. O processo de tomada de contas especial será

composto pelos seguintes documentos:

I - relatório do tomador das contas, que deve conter:

a) identificação do processo administrativo que originou a

tomada de contas especial

b) número do processo de tomada de contas especial na

origem;

c) identificação dos responsáveis;

d) quantificação do débito relativamente a cada um dos

responsáveis;

e) relato das situações e dos fatos, com indicação dos atos

ilegais, ilegítimos ou antieconômicos de cada um dos

responsáveis que deram origem ao dano;

f) relato das medidas administrativas adotadas com vistas à

elisão do dano;
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Art. 10. O processo de tomada de contas especial será

composto pelos seguintes documentos:

I - relatório do tomador das contas, que deve conter:

g) informação sobre eventuais ações judiciais pertinentes aos

fatos que deram ensejo à instauração da tomada de contas

especial;

h) parecer conclusivo do tomador de contas especial quanto à

comprovação da ocorrência do dano, à sua quantificação e à

correta imputação da obrigação de ressarcir a cada um dos

responsáveis;

i) outras informações consideradas necessárias.

II - certificado de auditoria, acompanhado do respectivo

relatório, em que o órgão de controle interno competente deve

manifestar-se expressamente sobre:
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Art. 10. O processo de tomada de contas especial será

composto pelos seguintes documentos:

I - relatório do tomador das contas, que deve conter:

a) a adequação das medidas administrativas adotadas pela

autoridade competente para a caracterização ou elisão do

dano; e

b) o cumprimento das normas pertinentes à instauração e ao

desenvolvimento da tomada de contas especial;

III - parecer conclusivo do dirigente do órgão de controle

interno;

IV - pronunciamento do Ministro de Estado supervisor da área

ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, atestando ter

tomado conhecimento do relatório do tomador de contas

especial e do parecer do órgão de controle interno.
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§ 1º Devem acompanhar o relatório a que se refere o inciso I

deste artigo as peças abaixo relacionadas, cuja localização

nos autos deve ser informada, quando nele mencionadas (a)

dos documentos utilizados para demonstração da ocorrência de

dano;

b) das notificações remetidas aos responsáveis,

acompanhadas dos respectivos avisos de recebimento ou de

qualquer outro documento que demonstre a ciência dos

responsáveis;

c) dos pareceres emitidos pelas áreas técnicas do órgão ou

entidade, incluída a análise das justificativas apresentadas

pelos responsáveis; e

d) de outros documentos considerados necessários ao melhor

julgamento da tomada de contas especial pelo Tribunal de

Contas da União.
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§ 2º A identificação dos responsáveis a que se refere a alínea

“c” do inciso I deste artigo será acompanhada de ficha de

qualificação do responsável, pessoa física ou jurídica, que

conterá:

a) nome;

b) CPF ou CNPJ;

c) endereço residencial e número de telefone, atualizados;

d) endereços profissional e eletrônico, se conhecidos;

e) cargo, função e matrícula funcional, ou matrícula no Sistema

Integrado de Administração de Recursos

Humanos (SIAPE), se for o caso;

f) período de gestão; e

g) identificação do inventariante ou do administrador provisório

do espólio e/ou dos herdeiros/sucessores, no caso de

responsável falecido.
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§ 3º A quantificação do débito a que se refere a alínea

“d” do inciso I deste artigo será acompanhada de

demonstrativo financeiro que indique:

a) os responsáveis;

b) a síntese da situação caracterizada como dano ao

erário;

c) o valor histórico e a data de ocorrência;

d) as parcelas ressarcidas e as respectivas datas de

recolhimento.
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Art. 15. A autoridade competente deve:

I - registrar nos cadastros de devedores e nos

sistemas de informações contábeis, especialmente

no previsto na Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002,

as informações relativas ao valor do débito e à

identificação dos responsáveis

II dar ciência da providência indicada no inciso

anterior ao responsável;

III - registrar e manter adequadamente organizadas

as informações sobre as medidas administrativas

adotadas com vistas à caracterização ou elisão do

dano;
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Art. 16. A autoridade competente providenciará baixa da

responsabilidade pelo débito se o Tribunal de Contas da

União:

I - considerar elidida a responsabilidade pelo dano

inicialmente imputada ao responsável;

II - considerar não comprovada a ocorrência de dano;

III - arquivar o processo por falta de pressupostos de

instauração ou desenvolvimento regular;

IV - considerar iliquidáveis as contas;

V - der quitação ao responsável pelo recolhimento do débito;

ou

VI - arquivar a tomada de contas especial com fundamento no

art. 7º, inciso II, desta Instrução Normativa.
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Art. 16. A autoridade competente providenciará baixa da

responsabilidade pelo débito se o Tribunal de Contas da

União:

Parágrafo único. Na hipótese de o Tribunal de Contas da

União concluir por débito de valor diferente daquele

originalmente apurado, incumbe à autoridade competente

efetuar os ajustes adicionais que se façam necessários com

relação às medidas indicadas no art. 15 desta Instrução

Normativa.
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MOTIVOS DE INSTAURAÇÃO

 Omissão no dever de prestar contas

 Não apresentação da documentação exigida para prestação de contas

 Não execução do objeto da transferência

 Não execução parcial do objeto da transferência

 Não consecução parcial dos objetivos pactuados

 Desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos

 Impugnação total das despesas realizadas

 Impugnação parcial das despesas realizadas 

 Não utilização dos recursos de contrapartida pactuada

 Utilização parcial dos recursos da contrapartida pactuada

 Não aplicação no mercado financeiro dos recursos da transferência

 Não comprovação da devolução dos recursos resultantes da aplicação 

financeira

 Não devolução de saldos remanescentes da transferência

 Desvio de bens ou valores públicos, prática de ato ilegal, ilegítimo ou 

antieconômico

 Ocorrência de qualquer outro fato do qual resulte em prejuízo ao Erário

 Não consecução dos objetivos pactuados



A instauração de Tomada de Contas Especial ensejará:

A inscrição de inadimplência do respectivo instrumento no

SICONV, o que será fator restritivo a novas transferências de

recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da

Seguridade Social da União mediante; e

II - o registro daqueles identificados como causadores do dano

ao erário na conta "DIVERSOS RESPONSÁVEIS" do SIAFI. (art.

70 da PI n.º 424/2016).



A instauração de Tomada de Contas Especial ensejará:

Os convenentes deverão ser notificados previamente sobre

as irregularidades apontadas, devendo ser incluída no aviso

a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar e o

Poder Legislativo do órgão responsável pelo instrumento.

A notificação prévia será feita por meio de carta registrada com

declaração de conteúdo, com cópia para a respectiva

Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e para o Poder

Legislativo do órgão responsável pelo instrumento, devendo a

notificação ser registrada no SICONV.

O registro da inadimplência no SICONV só poderá ser realizado

45 (quarenta e cinco) dias após a notificação prévia. (art. 70 da PI n.º

424/2016).



PRAZOS PARA ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO DE TCE AO TCU

Art. 3.3 da Norma de Execução n.º 2, de 25.4.2013,

aprovada pela Portaria CGU n.º 807, de 25.4.2013

 3.2) Após instaurada a TCE, os órgãos/entidades deverão

dar imediato conhecimento do ato à SFC/CGU, pelo e-mail:

sfcdppce@cgu.gov.br.

 3.3) O processo de TCE deverá ser encaminhado ao

controle interno no prazo máximo de 45 dias contados a

partir de sua instauração.

 3.4) Caso o órgão ou a entidade instauradora da TCE não

consiga cumprir o prazo descrito no item 3.3, deve solicitar,

de imediato, prorrogação do prazo à SFC/CGU, devidamente

fundamentada.



O processo de tomada de contas especial deve ser

constituído e encaminhado ao Tribunal de Contas da

União em meio eletrônico, salvo impossibilidade

devidamente justificada.
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O Sistema e-TCE do TCU

E uma iniciativa institucional do TCU, realizada em parceria

com o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle

(MTFC), visando a melhoria da gestão do processo de tomada

de contas especial.

O referido sistema encontra-se em fase inicial de implantação

no Mtur, no FNS, no FNAS e no FNDE, abrangendo todo o

fluxo eletrônico do processo de tomada de contas especial

desde a sua instauração pelo órgão instaurador até a sua

autuação no TCU, passando pelo controle interno e respectivo

ministério supervisor.



O Sistema e-TCE do TCU

Objetivos:

Eliminação do envio de documentos físicos, assim o processo

já será autuado na forma eletrônica desde a sua origem;

Inserção de dados estruturados para as tomadas de contas

especiais atinentes a transferências discricionárias e

transferências fundo a fundo, possibilitando melhor gestão do

processo por meio de análises automáticas e transversais de

dados;

Integração automática do e-TCE com o Siafi e o Siconv para

fins de alimentação dos dados relativos às transferências

voluntárias de recursos federais.



EXERCÍCIO PRÁTICO 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

TCE



MUITO OBRIGADO

Contato: raimundo.pereira@palmares.gov.br

“Não somos o que a sociedade e o acaso fizeram de nós, e sim o que

escolhemos ser...””

Peter Koestenbaum

‘Você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida, ou como um 

resultado que aponta uma nova direção.”

Steve Jobs

mailto:raimundo.pereira@palmares.gov.br
https://pensador.uol.com.br/autor/steve_jobs/

