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APRESENTAÇÃO

A Codevasf é uma Empresa Publica Federal, vinculada ao Ministério da Integração 
Nacional, com missão institucional de promover  o desenvolvimento e a revitalização dos 
vales  dos  rios  São  Francisco  e  do  Parnaíba,  com a utilização sustentável dos recursos
naturais e estruturação de atividades produtivas para a inclusão econômica e social.

No cumprimento da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão
dos  convênios,  e  em conformidade  com a  Portaria  Interministerial  nº  507,  de  24  de
novembro  de  2011,  este  documento  apresenta  orientações  e  procedimentos  acerca  da
proposição, formalização, execução, acompanhamento, fiscalização, prestação de contas e
tomada de contas especial dos convênios da Codevasf,  tendo em vista o que dispõe o
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – Siconv.

Em  1º  de  julho  de  2008,  o  Portal  dos  Convênios  do  Governo  Federal  foi
disponibilizado na internet e a partir de 1º de setembro de 2008 tornou-se obrigatória a
utilização do Siconv, no qual são registrados todos os atos relacionados ao processo de
operacionalização das transferências de recursos mediante convênios, contratos de repasse
e termos de cooperação, em todas as suas fases.

A Cartilha  de  Orientações  para  Celebração  de  Convênios  tem como  finalidade
orientar os interessados em firmar convênio com a Codevasf e os empregados da Empresa
a  operacionalizar  o  processo de  convênio  em todas  as  suas  fases,  de  acordo com os
procedimentos padronizados e com a legislação pertinente. Busca-se com tal instrumento
aperfeiçoar  o  gerenciamento  de  todos  os  atos  a  serem  executados  no  processo  de
transferência voluntária, a fim de alcançar os objetivos do acordo com o atendimento dos
dispositivos legais e a obtenção da efetividade nos resultados.
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 1.  CONCEITUAÇÃO

 1.1 - Para efeito deste documento, conceitua-se:

a) Convênio
Acordo  ou  ajuste  que  discipline  a  transferência  de  recursos  financeiros  de  dotações
consignadas  nos  Orçamentos  Fiscal  e  da  Seguridade  Social  da  União  e  tenha  como
partícipe,  de  um lado,  órgão  ou entidade  da  administração  pública  federal,  direta  ou
indireta,  e,  do outro,  órgão ou entidade da administração pública  estadual,  distrital ou
municipal, direta ou indireta, entidades privadas sem fins lucrativos ou consórcio público,
visando  à  execução  de  programa  de  governo,  envolvendo  a  realização  de  projeto,
atividade,  serviço,  aquisição de  bens  ou evento de  interesse  recíproco,  em regime  de
mútua cooperação.

b) Siconv – Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
É um sistema informatizado desenvolvido pelo Governo Federal para registro de todas as
informações relacionadas  às fases  de  proposição,  celebração,  execução e prestação de
contas de convênios e contratos de repasse.

c) Credenciamento
É o  ato  pelo  qual  o  proponente  passa  a  ter  uma  identidade  própria  junto  ao Siconv,
mediante o preenchimento das informações requeridas para o credenciamento, a partir do
qual será permitindo o acesso inclusive para a apresentação de proposta.

d) Cadastramento
É  a  fase  que  complementa  o  credenciamento.  Dá-se  com  a  apresentação  de  cópia
autenticada  dos  documentos  pessoais  do  representante  do  proponente  em  uma  das
unidades  cadastradoras  do  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  –
SICAF ou na Codevasf,  por meio da Unidade de Controle de Contratos e Convênios -
AE/GPE/UCC, na Sede, ou das Unidades Regionais de Monitoramento e de Controle de
Contratos e Convênios – GRG/UMC, nas Superintendências Regionais – SR.

e) Chamamento Público ou Concurso de Projetos
É uma espécie de procedimento público seletivo que visa a escolher, por meio de critérios
preestabelecidos, os projetos e órgãos ou entidades para execução de programas federais;
não é de observância obrigatória, dependendo sua ocorrência das normas específicas do
programa, sendo previsto no art. 7º da Portaria Interministerial nº 507/2011.

f) Proponente
Órgão  ou  entidade  pública  estadual,  municipal,  distrital,  direta  ou  indireta,  entidade
privada sem fins lucrativos ou consórcio público credenciados no Siconv que manifestem,
por meio de proposta de trabalho, interesse em firmar convênio com a Codevasf.
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g) Proposta de Trabalho
É a manifestação formal e devidamente qualificada em que órgãos ou entidades públicas
ou privadas sem fins lucrativos e consórcios públicos demonstram interesse em celebrar
convênio com a Codevasf, podendo ser compreendida como uma versão simplificada do
plano de trabalho.

h) Plano de Trabalho
Trata-se  da  peça  preparatória  para  o  convênio,  que  definirá  os  aspectos  técnicos,
financeiros e operacionais para a execução das atividades.

i) Objeto 
Produto final do convênio, observado o programa de trabalho e as suas finalidades.

j) Meta 
Parcela quantificável do objeto descrita no plano de trabalho.

k) Etapa ou fase 
Divisão existente na execução de uma meta.

l) Partícipes 
São os sujeitos de um convênio que figuram como concedente, convenente, interveniente
ou executor.

m) Concedente 
Órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, responsável pela
transferência dos recursos financeiros destinados à execução do objeto do convênio. Nos
convênios a Codevasf figura como concedente.

n) Convenente 
Órgão ou entidade da administração pública estadual,  distrital ou municipal,  direta  ou
indireta,  entidade  privada  sem  fins  lucrativos  ou  consórcio  público,  com  o  qual  a
Codevasf  pactua  a  execução  de  programa,  projeto/atividade  ou  evento,  mediante
celebração de convênio.

o) Interveniente 
Órgão ou entidade  da  administração pública  direta  ou indireta,  de  qualquer  esfera  do
governo,  ou  entidade  privada  sem  fins  lucrativos,  que  participa  do  convênio  para
manifestar consentimento ou assumir obrigações em nome próprio.
p) Executor 
Órgão da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, empresa pública
ou  sociedade  de  economia  mista,  de  qualquer  esfera  de  governo,  ou  organização
particular, sem fins lucrativos, responsável direta pela execução do objeto do convênio.
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q) Contrapartida 
É a  parcela  de  recursos  próprios  que  o  convenente  aplica  na  execução  do objeto  do
convênio. A contrapartida, quando houver, será calculada sobre o valor total do objeto e
poderá ser atendida por meio de recursos financeiros, em conformidade com a Lei de
Diretrizes  Orçamentárias  –LDO  vigente,  e  de  bens  ou  serviços,  se  economicamente
mensuráveis.

r) Projeto Básico 
Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado com base nas
indicações dos estudos técnicos preliminares,  que  assegurem a viabilidade técnica e o
adequado  tratamento  do  impacto  ambiental  do  empreendimento,  e  que  possibilite  a
avaliação do custo da obra ou serviço de engenharia e a definição dos métodos e do prazo
de execução.

s) Termo de Referência 
Documento  apresentado  quando o  objeto  do  convênio  envolver  aquisição de  bens  ou
prestação de serviços, que conterá elementos capazes de propiciar a avaliação do custo
pela Administração, mediante orçamento detalhado, considerando os preços praticados no
mercado, a definição dos métodos e o prazo de execução do objeto.

t) Termo Aditivo 
Instrumento que tenha por objetivo a modificação do convênio já celebrado,  vedada a
alteração do objeto pactuado.

u) Prorrogação de ofício
É a prorrogação da vigência do convênio feita pela Codevasf quando der causa no atraso
da liberação dos recursos, devendo ser limitada ao exato período do referido atraso.

v) Empenho
É o comprometimento de verba orçamentária para fazer face a uma despesa. É ato formal
praticado pela autoridade competente – o ordenador de despesas – que cria para o órgão
emitente uma obrigação de pagamento futuro que poderá ou não se concretizar.

w) Transferência voluntária de recursos
É a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação ou a entidades
privadas sem fins lucrativos, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que
não decorra de determinação constitucional ou legal ou se destine ao Sistema Único de
Saúde - SUS.

x) Tomada de Contas Especial - TCE
É  um processo  administrativo  devidamente  formalizado,  dotado  de  rito  próprio,  que
objetiva apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano causado ao erário,
visando ao seu imediato ressarcimento.
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y) Autoridade Competente
Presidente, Diretores de Área, Gerentes-Executivos e Superintendentes Regionais.

2.  ASPECTOS LEGAIS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS

2.1  - Principais  normas  que  regulam  a  celebração  de  convênios  firmados  pela
Codevasf:

O  art.  241  da  Constituição  Federal que  estabelece  os  convênios  como
instrumentos destinados à transferência de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à
continuidade dos serviços transferidos.

Com  relação  ao  Plano  Plurianual  -  PPA é  necessário  observar  se  há
compatibilidade  entre  a ação prevista no convênio e  o PPA.  Tratando-se de programa
federal de duração continuada ou de uma grande obra, deve existir referência expressa a
esse investimento no PPA de cada uma das entidades envolvidas no repasse.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO do respectivo exercício, que contempla
algumas  regras  para  as  transferências  voluntárias,  com  especial  destaque  para  as
contrapartidas.

A  Lei Orçamentária Anual  - LOA que prevê  receitas e autoriza despesas para
cada exercício fiscal correspondente ao ano civil.

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei complementar - LC nº 101/2000)
que dispõe sobre as exigências para a realização das transferências voluntárias (Capítulo
V, art.25 e parágrafos).

A  Lei  nº  4.320/64 que  estabelece  normas  gerais  sobre  orçamento.  São
especialmente  importantes  as  regras  relativas  às  despesas,  pois  é  preciso  prever  no
Orçamento  da  União  a  transferência  voluntária  como  uma  espécie  de  despesa,
registrando-se da forma correta a sua realização.

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/93) que institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública. 
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O  Decreto nº  200/1967 que  trata em capítulo específico da descentralização de
atividades da Administração Federal.

O  Decreto  nº  6.170/2007 que  instituiu  o  Sistema  de  Gestão  de  Convênios  e
Contratos  de  Repasse  –  Siconv e  estabelece  normas  gerais  relativas  às  transferências
voluntárias de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse.

O  Decreto nº 7.592/2011 que determina a avaliação da regularidade da execução
dos  convênios,  contratos  de  repasse  e  termos  de  parceria  celebrados  com entidades
privadas sem fins lucrativos até a publicação do decreto n 7.568, de 16 de setembro de
2011 e dá outras providências.

A Instrução Normativa - IN nº 01/97 da Secretaria do Tesouro Nacional que
estabelece normas para execução dos convênios celebrados na sua vigência.

A Instrução Normativa nº 56/2007 do Tribunal de Contas da União, que dispõe
sobre instauração e organização de processo de Tomada de Contas Especial e dá outras
providências.

2.2 - Órgãos e entidades que podem celebrar convênios com a Codevasf:

a) órgãos  e  entidades  da  administração  pública  estadual,  distrital  ou
municipal, direta ou indireta;

b) entidades  privadas  sem fins  lucrativos  desde  que  comprovem possuir
atribuições  estatutárias  e/ou  regimentais  compatíveis  com  o  objetivo  do
programa e que  disponham de condições para  concretizar as obrigações a
serem pactuadas; e

c) consórcios públicos.

2.3 - Identificação das necessidades locais e definição de prioridades

O início  do processo de  solicitação de  verbas federais  para  aplicação em estados,  no
Distrito Federal e em municípios dar-se-á com a identificação das necessidades existentes
na  comunidade,  por  meio  de  instituições  como  sindicatos,  associações  de  bairros  e
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Organizações  Não  Governamentais  –  ONGs.  A partir  do  conhecimento  da  realidade
socioeconômica local é que se definem as áreas mais carentes que necessitam de maior
atenção  e  ação  imediata  do  Poder  Público.  A partir  da  seleção  das  áreas  carentes,  o
interessado  precisa  estabelecer  uma  escala  de  prioridades  dentre  as  necessidades
detectadas. O projeto a ser implementado deverá contemplar a ação mais urgente e eficaz
dentro de determinada área carente. A escolha do segmento a ser atingido e do projeto a
ser executado deverão levar em conta, dentre outros aspectos, o impacto na comunidade, a
relação custo-benefício, o valor do projeto e a disponibilidade de recursos próprios para
arcar com a contrapartida. 

2.4 - Compatibilidade dos projetos com os programas cadastrados no Siconv

O proponente selecionará no Siconv, dentre os programas cadastrados pela Codevasf para
execução via convênio, aquele que se identifica com os objetivos do projeto ou da ação
que  pretenda  executar,  atentando  para  os  critérios  de  elegibilidade  e  de  prioridade
estabelecidos para a seleção.

2.5 - Vedações à celebração de convênios:

2.5.1 - com órgãos e entidades da administração pública direta e indireta dos Estados,
Distrito Federal e Municípios cujo valor do convênio seja inferior a R$ 100.000,00 (cem
mil reais) ou, no caso de execução de obras e serviço de engenharia, exceto elaboração de
projetos  de  engenharia,  nos  quais  o  valor  da  transferência  da  União  seja  inferior  a
R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais).

2.5.2 -  com entidades privadas sem fins  lucrativos  que  tenham como dirigente  agente
político de Poder ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da
administração  pública,  de  qualquer  esfera  governamental,  ou  respectivo  cônjuge  ou
companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
grau;

2.5.3 - entre órgãos e entidades da Administração Pública Federal, caso em que deverá ser
firmado termo de cooperação;

2.5.4  -  com  órgão  ou  entidade  de  direito  público  ou  privado,  que  esteja  em mora,
inadimplente com outros convênios ou contratos de repasse celebrados com órgãos ou
entidades  da  Administração  Pública  Federal,  ou irregular  em qualquer  das  exigências
legais;
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2.4.5 - com pessoas físicas ou entidades privadas com fins lucrativos;

2.4.6 - visando a realização de serviços ou execução de obras a serem custeadas, ainda
que parcialmente, com recursos externos sem a prévia contratação da operação de crédito
externo;

2.4.7  -  com  entidades  públicas  ou  privadas  cujo  objeto  social  não  se  relacione  às
características do programa ou que não disponham de condições técnicas para executar o
convênio;

2.4.8 - com entidades privadas sem fins lucrativos que não comprovem ter desenvolvido,
nos últimos três anos, atividades referentes à matéria objeto do convênio;

a) com entidades privadas sem fins lucrativos que tenham, em suas relações
anteriores  com  a  União,  incorrido  em  pelo  menos  uma  das  seguintes
condutas:

· omissão no dever de prestar contas;

· descumprimento injustificado  do  objeto  de  convênios,  contratos  de
repasse ou termos de parceria;

· desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos;

· ocorrência de dano ao Erário; ou

· e)  prática  de  outros  atos  ilícitos  na  execução  de  convênios,
contratos de repasse ou termos de parceria.

2.6 - Condições Legais para a Celebração de Convênio

As condições legais para a celebração de convênios com a Codevasf obedecerá ao 
disposto nos arts. 38 e 39 da Portaria Interministerial nº 507/2011.

Atenção  :

1) Nos convênios celebrados com entidades da  administração pública
indireta,  as  condições  de  celebração  elencadas  deverão  ser
cumulativamente  atendidas  pelo  ente  federativo  (Estado,  Distrito
Federal ou Município) ao qual o convenente está vinculado.
2) A Codevasf  exigirá,  conforme  o  caso,  que  o  convenente,  quando
órgão ou entidade pública  ou consórcio  público,  anexe  no Siconv os
seguintes documentos:
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¿ Lei  Orçamentária  Anual  do  exercício  com  previsão  de
contrapartida;

¿ Declaração  de  que  não  emprega  menor  de  idade  conforme
inciso art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;

¿ Documento  contendo  indicação  do  responsável  técnico  pela
fiscalização e acompanhamento do convênio e respectiva Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART de fiscalização;

¿ ART do projetista;

¿ Certidão que comprove os poderes inerentes à propriedade do
imóvel emitida por cartório de registro de imóvel ou declaração de
domínio público;

¿ Licenças ambientais ou sua dispensa; e

¿ Outorga dos direitos do uso da água.

3.  O PORTAL DOS CONVÊNIOS E O SICONV

3.1  -  O  Portal  dos  Convênios  do  Governo  Federal  (www.convenios.gov.br)  é  um
instrumento público que viabiliza aos concedentes e convenentes  o gerenciamento on-
line, por meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contrato de Repasses - Siconv, de
todos os convênios nele cadastrados. O Portal dos Convênios permite o acesso livre a uma
grande quantidade  de  informações  que  auxiliam o processo de  convênios,  dentre  elas
capacitação, legislação, informações gerenciais, manuais, etc.

3.2 – O Siconv é o sistema informatizado disponível no Portal dos Convênios do Governo
Federal, utilizado para realizar os atos e procedimentos relativos à proposição, celebração,
execução,  acompanhamento,  prestação  de  contas  e  informações  acerca  da  tomada  de
contas especial dos convênios.

3.2.1– As informações registradas no Siconv são abertas à consulta, por meio do acesso ao
Portal dos Convênios do Governo Federal (www.convenios.gov.br).
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4.  INFORMAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO PRÉVIA À CELEBRAÇÃO DE
CONVÊNIOS

4.1 Informações necessárias ao credenciamento

4.1.1  O  credenciamento  de  proponente  será  realizado  uma  única  vez  no  Siconv
(  www.convenios.gov.br  ), e conterá, no mínimo, as seguintes informações:

a) Estados, Distrito Federal, municípios e consórcios públicos: nome, endereço
da  sede,  endereço  eletrônico,  número  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de
Pessoas  Jurídicas  -  CNPJ,  indicação  do  responsável  que  poderá  assinar  o
convênio e o seu respectivo endereço; e

b) Entidades  privadas  sem  fins  lucrativos:  razão  social,  endereço,  endereço
eletrônico,  número  de  inscrição  no  CNPJ,  transcrição  do  objeto  social  da
entidade, relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade,  com endereço,
número  e  órgão  expedidor  da  carteira  de  identidade  e  Cadastro  Nacional  de
Pessoas Físicas - CPF de cada um deles.

4.2 Documentos necessários ao cadastramento

4.2.1 O cadastramento dos órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos e
consórcios públicos, interessados em firmar convênios com a Codevasf,  será  realizado
pelas unidades cadastradoras do SICAF ou na Codevasf, pela AE/GPE/UCC, na Sede, ou
pelas GRG/UMC, nas SR.

4.2.2  O  representante  do  órgão  público,  entidade  pública,  entidade  privada  sem fins
lucrativos ou consórcio público apresentará às unidades cadastradoras, em até 30 (trinta)
dias  do  cadastramento  realizado  no  Siconv,  os  documentos  abaixo  relacionados,  sem
prejuízo da apresentação adicional de qualquer documento hábil:

a) Órgão ou entidade pública:

·-  cópia  autenticada  dos  documentos  pessoais  do  representante  e/ou
responsável, em especial a Carteira de Identidade, o CPF e o comprovante
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de endereço; e

·- cópia autenticada do diploma eleitoral, acompanhada da publicação da
portaria  de  nomeação  ou  outro  instrumento  equivalente,  que  delegue
competência para representar o ente, o órgão ou a entidade pública, quando
for o caso.

b) Consórcios públicos:

·- cópia  autenticada dos  documentos  pessoais  do representante  legal,  em
especial a Carteira de Identidade, o CPF e o comprovante de endereço;

 - cópia autenticada da ata da assembléia que elegeu o representante legal
do  consórcio  público,  devidamente  registrada  no  cartório  competente,
acompanhada de instrumento particular de procuração;

·- cópia  autenticada  do  contrato  de  constituição  do  consórcio  público
registrado  no  cartório  competente  e  suas  alterações,  bem  como  leis  de
ratificação ou de autorização, conforme o caso;

·- prova  de  inscrição  da  entidade  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas
Jurídicas – CNPJ; e

·- prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e
com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma da lei.

c) Entidades privadas sem fins lucrativos:

·- cópia do estatuto ou contrato social registrado no cartório competente e
suas alterações;

·- cópia autenticada da ata da assembléia que elegeu o corpo dirigente da
entidade  privada sem fins  lucrativos,  devidamente  registrada no cartório
competente, acompanhada de instrumento particular de procuração;

·- relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com Cadastro de
Pessoas Físicas – CPF;

·- declaração do dirigente máximo da entidade  acerca da inexistência de
dívida com o Poder Público e de inscrição nos bancos de dados públicos ou
privados de proteção ao crédito;

·- declaração da autoridade máxima da entidade informando que nenhum
dos  dirigentes  da  entidade  é  agente  político  de  Poder  ou  do  Ministério
Público,  tanto  quanto  dirigente  de  órgão  ou  entidade  da  administração
pública,  de  qualquer  esfera  governamental,  ou  respectivo  cônjuge  ou
companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade,

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

15



até o segundo grau;

·- prova  de  inscrição  da  entidade  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas
Jurídicas  –  CNPJ  pelo  prazo  mínimo  de  3  (três)  anos,  quando  vier  a
celebrar o convênio;

·- prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e
com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma da lei; e

·- comprovante do exercício nos últimos 3 (três) anos, pela entidade privada
sem fins lucrativos, de atividades referentes à matéria objeto do convênio ou
contrato  de  repasse  que  pretenda  celebrar  com  órgãos  e  entidades  da
administração  pública  federal.  Neste  caso,  a  Codevasf  deverá aprovar  o
referido comprovante.

Atenção  1:  todos  os  documentos  relacionados  com  o  cadastramento  do  proponente
deverão ser digitalizados e inseridos no Siconv, por meio de função específica do sistema
no módulo cadastramento.

Atenção 2: para a realização do cadastramento é necessária a atualização das informações
constantes do credenciamento.

4.3 Composição da proposta de trabalho

4.3.1 A proposta de trabalho conterá, no mínimo, as seguintes informações:

a) descrição do objeto a ser executado,  com apresentação geral da ação a ser
desenvolvida,  informando  qual  área  será  atendida  pela  ação  e  o  número  de
potenciais beneficiários;
b) justificativa caracterizando os interesses recíprocos, a relação entre a proposta
apresentada e os objetivos e diretrizes do programa, bem como a indicação do
público-alvo, do problema a ser resolvido e dos resultados esperados;
c) estimativa dos recursos financeiros,  discriminando o repasse a  ser realizado
pela Codevasf e a contrapartida prevista para o proponente, especificando o valor
de cada parcela e o montante dos recursos, na forma estabelecida em lei;
d) previsão de prazo para a execução (data de início e término da vigência do
convênio); e
e) informações  relativas  à  capacidade  técnica  e  gerencial  do  proponente  para
execução do objeto.
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Atenção:  em caso de pendências  na  proposta  de  trabalho,  o  proponente  promoverá  a
regularização em até 30 (trinta) dias contados  da ciência da irregularidade.  A falta  de
manifestação  do  proponente  será  entendida  como  desistência  e  inviabilizará  o
prosseguimento do processo.

4.4. Composição do plano de trabalho

4.4.1 O plano de trabalho será encaminhado por meio do Siconv e conterá, no mínimo, as
seguintes informações:

a) justificativa para a celebração do instrumento, contendo a caracterização dos
interesses recíprocos  do proponente  e da Codevasf;  a relação entre a proposta
apresentada e os objetivos e diretrizes do programa federal, bem como a indicação
do público alvo e dos resultados esperados;
b) descrição completa do objeto a ser executado;
c) descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente;
d) definição das etapas ou fases da execução;
e) cronograma de execução do objeto e cronograma de desembolso; e
plano  de  aplicação  detalhado  dos  recursos  a  serem  desembolsados  pelo
concedente e da contrapartida financeira do proponente, se for o caso.

Atenção 1:  a  aprovação  do plano  de  trabalho  estará  condicionada  à  apresentação  do
projeto básico ou termo de referência, quando estes não constituírem objeto do convênio.

4.5. Documentação necessária para a celebração de convênio

Atenção: os documentos necessários à celebração de convênios encontram-se nos arts. 38
e 39 da Portaria Interministerial nº. 507/2011.

4.6. Autorização para celebração de convênio

4.6.1 A autorização para celebrar convênios obedecerá ao disposto em ato administrativo
da Diretoria Executiva que estabelece os limites de valores para celebração.

Atenção: os convênios a serem celebrados com entidades privadas sem fins lucrativos
serão assinados exclusivamente pelo Presidente da Codevasf, vedada a delegação.
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5.  COMPOSIÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO

5.1 O preâmbulo do Termo de Convênio conterá o número interno do convênio, o número
do convênio no Siconv, a qualificação completa dos partícipes e a finalidade do convênio.

5.2 São cláusulas necessárias para a formalização dos convênios as que estabeleçam:

a) o objeto e seus elementos característicos, em consonância com o plano de
trabalho,  que  integrará  o  termo  celebrado  independentemente  de
transcrição;
b) as obrigações de cada um dos partícipes;
c) a  contrapartida,  quando  couber,  e  a  forma  de  sua  aferição  quando
atendida por meio de bens e serviços;
d) as obrigações do interveniente, quando houver;
e) a vigência do convênio,  fixada de acordo com o prazo previsto para a
consecução do objeto em função das metas estabelecidas;
f) a obrigação da Codevasf prorrogar “de ofício” a vigência do instrumento
antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos,
limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado;
g) a prerrogativa da Codevasf assumir ou transferir a responsabilidade pela
execução  do  objeto,  no  caso  de  paralisação  ou  de  ocorrência  de  fato
relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;
h) a  classificação orçamentária  da despesa,  mencionando-se  o  número e
data  da  Nota  de  Empenho  ou  Nota  de  Movimentação  de  Crédito  e
declaração de que, em termos aditivos, indicar-se-ão os créditos e empenhos
para  sua  cobertura,  de  cada  parcela  da  despesa  a  ser  transferida  em
exercício futuro;
i) o cronograma de desembolso conforme plano de trabalho, incluindo os
recursos da contrapartida pactuada, quando houver;
j) a  obrigatoriedade  do  convenente  incluir  regularmente  no  Siconv  as
informações  e  os  documentos  exigidos  pela  Portaria  Interministerial  nº
507/2011, mantendo-os atualizado;
k) a  obrigatoriedade  de  restituição  de  recursos  nos  casos  previstos  na
Portaria Interministerial nº 507/2011;
l) a obrigação do convenente de manter e movimentar os recursos na conta
bancária específica do convênio, em instituição financeira controlada pela
União;
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m) a  definição,  se  for  o  caso,  do  direito  de  propriedade  dos  bens
remanescentes na data da conclusão ou extinção do instrumento,  que, em
razão  deste,  tenham  sido  adquiridos,  produzidos,  transformados  ou
construídos, respeitado o disposto na legislação pertinente;
n) a forma pelo qual a execução física do objeto será acompanhada pela
Codevasf, inclusive com a indicação dos recursos humanos e tecnológicos
que  serão  empregados  na  atividade  ou,  se  for  o  caso,  a  indicação  da
participação de órgãos ou entidades previstos no subitem 7.1.12.4.
o) o livre acesso dos empregados da Codevasf e os de controle interno do
Poder  Executivo Federal,  bem como do TCU aos processos,  documentos,
informações referentes aos instrumentos de transferências e aos locais de
execução do objeto;
p) a faculdade dos partícipes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo;
q) a previsão de rescisão obrigatória do instrumento em caso de o Projeto
Básico não ter sido aprovado ou apresentado no prazo estabelecido, quando
for o caso;
r) a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução dos
convênios, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução
administrativa com a participação da Advocacia-Geral da União - AGU, em
caso  dos  partícipes  serem  da  esfera  federal,  administração  direta  ou
indireta, nos termos do art. 11 da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de
agosto de 2001;
s) a obrigação do convenente inserir cláusula nos contratos celebrados para
execução  do  convênio  que  permitam  o  livre  acesso  dos  empregados  da
Codevasf,  bem como dos  órgãos  de controle,  aos  documentos  e  registros
contábeis das empresas contratadas;
t) a sujeição do convênio e sua execução às normas do Decreto nº 6.170, de
25 de julho de 2007, bem como do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de
1986, e à Portaria Interministerial nº 507/2011;
u) a previsão de que, na ocorrência de cancelamento de Restos a Pagar,o
quantitativo possa ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade;
v) a  obrigação de  o  convenente  prestar  contas,  no Siconv,  dos  recursos
recebidos;
w) a responsabilidade  solidária  dos entes  consorciados,  nos instrumentos
que envolvam consórcio público;
x) o prazo para apresentação da prestação de contas;
y) previsão  de  que  os  editais  e  convites,  destinados  à  contratação  de
terceiros  pelo  convenente,  para  a  execução  de  obras,  serviços  ou
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fornecimentos previstos no plano de trabalho, serão previamente analisados
e aprovados pela Codevasf, antes de sua publicação;
z) previsão  de  que  os  editais  e  convites  das  licitações  realizadas  pelo
convenente  serão  publicados  na  imprensa  oficial,  em  jornal  de  grande
circulação,  no  sítio  eletrônico  da  Codevasf  (www.codevasf.gov.br)  e  no
comprasnet (www.comprasnet.com.br); e
aa) previsão de que no caso de execução de obras, o convenente nomeará
fiscal  de  obra e  registrará a  ART no Conselho Regional  de  Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA.
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PASSO 1: Credenciamento  do  Proponente 

O Proponente deverá realizar o credenciamento e o cadastramento no Siconv para 
apresentar proposta de trabalho.

 -  PROPOSIÇÃO  DO  CONVÊNIO

1.1 – Acessar o link “ www.convenios.gov.br ” ;
. Clicar em “Acessar o Siconv” na página inicial do site, depois “Incluir proponente”; 

“Credenciamento”; e “Incluir proponente”.

1.2 – O credenciamento será realizado por pessoa indicada pelo órgão ou entidade pública ou privada 
sem fins lucrativos e conterá, no mínimo, as seguintes informações:

a) – Estados, Distrito Federal, municípios e consórcios públicos: nome, endereço da sede, 
endereço eletrônico, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 
CNPJ, indicação do responsável que poderá assinar o convênio e o seu respectivo endereço; 
e

   b) - Entidades privadas sem fins lucrativos: razão social, endereço, endereço eletrônico, 
número de inscrição no CNPJ, transcrição do objeto social da entidade, relação nominal 
atualizada dos dirigentes da entidade, com  endereço, número e órgão expedidor da carteira 
de identidade e Cadastro      Nacional de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles.

1.3 – O responsável pelo credenciamento será o titular máximo do órgão ou entidade pública ou 
privada sem fins lucrativos; o representante poderá ser o próprio responsável ou funcionário 
designado formalmente por aquele; os usuários são os designados para operacionalizar atos no 
Siconv.

1.4 - As empresas estaduais serão credenciadas como “Administração Pública Estadual” e não como 
“Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista”.

1.5 - O credenciamento dará ao proponente login e senha para o acesso ao Sistema.

1.6 - De posse do login e senha, o proponente poderá enviar propostas para os programas 
disponibilizados que aceitam propostas de proponentes não cadastrados, ou seja, apenas 
credenciados, observando que, depois de enviada e sendo a proposta aprovada o proponente 
deverá se cadastrar em uma Unidade Cadastradora.

Observação: para obter mais informações sobre credenciamento, o proponente poderá acessar o link 
“www.convenios.gov.br”; na aba “Capacitação”; opção “Orientações ao Proponente /
Convenente”; grupo “Manuais”; opção “Credenciamento de Proponentes”.
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PASSO 2: Cadastramento  de  Proponente 

2.1 – . Acessar o link  “ www.convenios.gov.br ” ;
. Clicar em “ Acessar o Siconv” na página inicial do site, depois informar login e senha 

obtidos no credenciamento;
. Clicar na opção “Visualizar/Editar Dados do Cadastramento”.

2.2 – Concluído o cadastramento no Siconv, o representante do órgão público, entidade pública, 
entidade privada sem fins lucrativos ou consórcio público apresentará às unidades cadastradoras, em 
até 30 (trinta) dias do cadastramento realizado no Siconv, os documentos abaixo relacionados, sem 
prejuízo da apresentação adicional de qualquer documento hábil:

a) – Órgão ou entidade pública:

 - cópia autenticada dos documentos pessoais do representante e/ou responsável, em 
especial a Carteira de Identidade, o CPF e o comprovante de endereço; e

 - cópia autenticada do diploma eleitoral, acompanhada da publicação da portaria de 
nomeação ou outro instrumento equivalente, que delegue competência para 
representar o ente, o órgão ou a entidade pública, quando for o caso.

   b) - Consórcios públicos:

       -  cópia autenticada dos documentos pessoais do representante legal, em especial a 
           Carteira de Identidade, o CPF e o comprovante de endereço;

      - cópia autenticada da ata da assembléia que elegeu o representante legal do consórcio 
           público, devidamente registrada no cartório competente, acompanhada de instrumento 
            particular de procuração;

   - cópia autenticada do contrato de constituição do consórcio público registrado no

     cartório competente e suas alterações, bem como leis de ratificação ou de autorização,

      conforme o caso;

  - prova de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; e

  - prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e com o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma da lei.

 
C) - Entidades privadas sem fins lucrativos:

 - cópia do estatuto ou contrato social registrado no cartório competente e suas 
alterações;
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      - cópia autenticada da ata da assembléia que elegeu o corpo dirigente da entidade 
privada      sem fins lucrativos, devidamente registrada no cartório competente, 
acompanhada de         instrumento particular de procuração;
      - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com Cadastro de Pessoas Físicas 

        – CPF; 

      - declaração da autoridade máxima da entidade informando que nenhum dos dirigentes da 
      entidade é agente político de Poder ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de 
     órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental, ou 
     respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por 
        afinidade, até o segundo grau;

     - prova de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ pelo 
         prazo mínimo de 3 (três) anos, quando vier a celebrar o convênio;
     - prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e com o Fundo 
        de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma da lei; e

   - comprovante do exercício nos últimos 3 (três) anos, pela entidade privada sem fins 
       lucrativos, de atividades referentes à matéria objeto do convênio ou contrato de repasse 
      que pretenda celebrar com órgãos e entidades da administração pública federal. Neste 
        caso, a Codevasf deverá aprovar o referido comprovante.

 
 Atenção 1: todos os documentos relacionados com o cadastramento do proponente deverão ser 
digitalizados e inseridos no Siconv, por meio de função específica do sistema no módulo 
cadastramento.

 Atenção 2: para a realização do cadastramento é necessária a atualização das informações constantes 
do credenciamento.
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PASSO 3: Inclusão e envio de proposta de trabalho/plano de trabalho 

3.1 – A proposta de trabalho/plano de trabalho deverá ser enviada à Codevasf  por meio do Portal dos 
Convênios – Siconv, entretanto antes de enviar a proposta para análise, o proponente deverá atualizar 
os dados do cadastramento.

3.2 - Para incluir proposta de trabalho/plano de trabalho, o proponente seguirá os seguintes passos no 
Siconv:

Acessar: www.convenios.gov.br ; clicar em “Acessar Siconv”; realizar login; clicar em 
“Propostas”, “Incluir proposta”, “Selecionar programa”, Incluir Proposta de Convênio”.

3.3 – A proposta de trabalho conterá, no mínimo, as seguintes informações:

a) descrição do objeto a ser executado, com apresentação geral da ação a ser desenvolvida,
                informando qual  área será atendida pela ação e o número de potenciais beneficiários;

           b) justificativa caracterizando os interesses recíprocos, a relação entre a proposta apresentada 
    e os objetivos e diretrizes do programa, bem como a indicação do público-alvo, do 
problema    a ser resolvido e dos resultados esperados;

           c) estimativa dos recursos financeiros, discriminando o repasse a ser realizado pela Codevasf 
e    a contrapartida prevista para o proponente, especificando o valor de cada parcela e o        
       montante dos recursos, na forma estabelecida em lei;

           d) previsão  de  prazo  para  a  execução   (data  de início e término da vigência do convênio); 
    e

          e) informações   relativas  à  capacidade  técnica   e   gerencial  do  proponente   para 
execução   do objeto.

3.4 - O plano de trabalho será encaminhado por meio do Siconv e conterá, no mínimo, as seguintes 
informações:

a) justificativa para a celebração do instrumento, contendo a caracterização dos interesses

            recíprocos do proponente e da Codevasf; a relação entre a proposta apresentada e os 
objetivos             e diretrizes do programa federal, bem como a indicação do público alvo e dos 
resultados                       esperados;

           b) descrição completa do objeto a ser executado;

           c) descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente;

           d) definição das etapas ou fases da execução;

           e) cronograma de execução do objeto e cronograma de desembolso; e
f) plano de aplicação detalhado dos recursos a serem desembolsados pelo concedente e da       

                contrapartida financeira do proponente, se for o caso.
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 3.5 – Cadastrados os dados da proposta de trabalho/plano de trabalho, o proponente poderá enviá-los 
para análise da Codevasf.

 Atenção 1:  em caso de pendências na proposta de trabalho/plano de trabalho, o proponente 
promoverá a regularização em até 30 (trinta) dias contados da ciência da irregularidade. A falta de 
manifestação do proponente será entendida como desistência e inviabilizará o prosseguimento do 
processo.

Atenção 2: a aprovação do plano de trabalho estará condicionada à apresentação do projeto básico ou 
termo de referência, quando estes não constituírem objeto do convênio.
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FOTOS:  Fruticultura : Frutas de Alta Qualidade produzidas no Vale do São Francisco
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 4.1 Autorização para celebrar convênio

4.1.1 A autorização para celebrar convênios obedecerá ao disposto em ato administrativo da Diretoria 
Executiva que estabelece os limites de valores para celebração.

4.1.2 Os convênios a serem celebrados com entidades privadas sem fins lucrativos serão assinados 
exclusivamente pelo Presidente da Codevasf, vedada a delegação.

4.2 Formalização do Termo de Convênio

4.2.1 O preâmbulo do Termo de Convênio conterá o número interno do convênio, o número do 
convênio no Siconv, a qualificação completa dos partícipes e a finalidade do convênio.

4.2.2 São cláusulas necessárias para a formalização dos convênios as que estabeleçam:
 a)  o objeto e seus elementos característicos, em consonância com o plano de trabalho, que      
                 integrará o termo celebrado independentemente de transcrição;
 b)  as obrigações de cada um dos partícipes;
 c)  a contrapartida, quando couber, e a forma de sua aferição quando atendida por meio de     
                 bens e serviços;
 d)  as obrigações do interveniente, quando houver;
 e)  a vigência do convênio, fixada de acordo com o prazo previsto para a consecução do           
                 objeto em  função das metas estabelecidas;
 f)  a obrigação da Codevasf prorrogar “de ofício” a vigência do instrumento antes do seu        
               término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao     
                exato período do atraso verificado; 

g)  a prerrogativa da Codevasf assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do        
                  objeto, no caso de paralisação ou de ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua      
                   descontinuidade;
 h)  a classificação orçamentária da despesa, mencionando-se o número e data da Nota de        
                Empenho ou Nota de Movimentação de Crédito e declaração de que, em termos aditivos,     
               indicar-se-ão os créditos e empenhos para sua cobertura, de cada parcela da despesa a ser   
                 transferida em exercício futuro;
 i)  o cronograma de desembolso conforme plano de trabalho, incluindo os recursos da              
                contrapartida pactuada, quando houver;

 j)  a obrigatoriedade do convenente incluir regularmente no Siconv as informações e os           
                documentos exigidos pela Portaria Interministerial nº 507/2011, mantendo-os atualizado;
 k)  a obrigatoriedade de restituição de recursos nos casos previstos na Portaria                         
                  Interministerial nº 507/2011;

-  CELEBRAÇÃO / FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO

  4: Celebração/Formalização de Convênios 
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 l)  a obrigação do convenente de manter e movimentar os recursos na conta bancária              
                 específica do convênio, em instituição financeira controlada pela União;

 m)  a definição, se for o caso, do direito de propriedade dos bens remanescentes na data da     
                   conclusão ou extinção do instrumento, que, em razão deste, tenham sido adquiridos,          
                   produzidos, transformados ou construídos, respeitado o disposto na legislação pertinente;
 n)  a forma pelo qual a execução física do objeto será acompanhada pela Codevasf, inclusive   
                 com a indicação dos recursos humanos e tecnológicos que serão empregados na atividade  
                   ou, se for o caso, a indicação da participação de órgãos ou entidades previstos no 
subitem                    7.1.12.4.
 o)  o livre acesso dos empregados da Codevasf e os de controle interno do Poder Executivo      
                 Federal, bem como do TCU aos processos, documentos, informações referentes aos             
                  instrumentos de transferências e aos locais de execução do objeto;
 p)  a faculdade dos partícipes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo;
 q)  a previsão de rescisão obrigatória do instrumento em caso de o Projeto Básico não ter 
sido                   aprovado ou apresentado no prazo estabelecido, quando for o caso;
 r)  a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução dos convênios,            
                 estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa com a          
                 participação da Advocacia-Geral da União - AGU, em caso dos partícipes serem da esfera 
                 federal, administração direta ou indireta, nos termos do art. 11 da Medida Provisória nº      
                 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;

 s)  a obrigação do convenente inserir cláusula nos contratos celebrados para execução do      
                 convênio que permitam o livre acesso dos empregados da Codevasf, bem como dos órgãos  
                 de controle, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas;

t)  a sujeição do convênio e sua execução às normas do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de      
                2007, bem como do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e à Portaria                    
                Interministerial nº 507/2011;
 u)  a previsão de que, na ocorrência de cancelamento de Restos a Pagar,o quantitativo possa   
                  ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade;
 v)  a obrigação de o convenente prestar contas, no Siconv, dos recursos recebidos;
 w)  a responsabilidade solidária dos entes consorciados, nos instrumentos que envolvam          
                   consórcio público;
 x)  o prazo para apresentação da prestação de contas;

y)  previsão de que os editais e convites, destinados à contratação de terceiros pelo                 
                 convenente, para a execução de obras, serviços ou fornecimentos previstos no plano de     
             trabalho, serão previamente analisados e aprovados pela Codevasf, antes de sua 
publicação;

z) previsão de que os editais e convites das licitações realizadas pelo convenente serão           
                 publicados na imprensa oficial, em jornal de grande circulação, no sítio eletrônico da       
                   Codevasf (www.codevasf.gov.br) e no comprasnet (www.comprasnet.com.br); e

           aa)  previsão de que no caso de execução de obras, o convenente nomeará fiscal de obra e        
                  registrará a ART no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.
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 Atenção 1: antes da celebração (assinatura) do Termo de Convênio, o convenente deverá atualizar a 
data de vigência do convênio e os cronogramas físico e de desembolso, constantes do plano de 
trabalho.

Atenção 2: quando houver conselho local ou instância de controle social da área vinculada ao 
programa que originou a transferência, estes serão cientificados pelo convenente a respeito da 
celebração do convênio.

Atenção 3: as entidades privadas sem fins lucrativos deverão notificar, se houver, o conselho 
municipal ou estadual responsável pela política pública onde será executada a ação, no prazo de 10 
(dez) dias da celebração.
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FOTOS:  Implantação de Obras no Estado de ALAGOAS - AL
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– EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO CONVÊNIO

 5: Execução financeira do convênio

     
 5.1. O convenente deverá certificar a regularidade da sua conta corrente indicada no Siconv no 
momento do credenciamento.

5.2 Caso haja contrapartida, o convenente deverá realizar o depósito na conta bancária específica do 
convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso.

5.3 Liberação dos recursos

5.3.1 Os recursos liberados pela Codevasf serão mantidos e geridos na conta bancária específica do 
convênio e utilizados somente para pagamento de despesas constantes do plano de trabalho ou para 
aplicação no mercado financeiro.

5.3.2 É vedada a transferência de recursos para outras contas do convenente, bem como o 
gerenciamento de recursos de diversos convênios em uma mesma conta.

5.3.3 A liberação dos recursos pela Codevasf estará condicionada à/ao:

           a) autorização prévia do ordenador de despesas;

          b) cumprimento do cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho e das fases ou       
               etapas de execução do objeto;

          c) análise, quanto ao aspecto formal, bem como a aprovação, pelo Fiscal do Convênio , do        
            processo licitatório realizado pelo convenente, em especial quanto ao atendimento do 
disposto              nos arts. 38 e 40 da Lei nº 8.666/93; e

          d) atendimento das cláusulas suspensivas estabelecidas no Termo de Convênio.

5.3.4 O recebimento dos recursos pelo convenente estará condicionado:

          a) à observância dos requisitos exigidos para a celebração do convênio, conforme arts. 38 e 39 
               da Portaria Interministerial nº 507/2011;

          b) à comprovação do cumprimento da contrapartida pactuada, conforme os prazos previstos      
             no cronograma de desembolso;

          c) ao atendimento das exigências para contratação e pagamento; e

          d) ao cumprimento dos prazos de execução das ações definidas no plano de trabalho.

   Conta Bancária Específica 
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5.3.4.1 O convenente, se município, notificará os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e 
as entidades empresariais, com sede na localidade, acerca do recebimento dos recursos, no prazo de 2 
(dois) dias úteis, a contar da data de ocorrência do fato.

5.3.5 Constituem impedimentos para a liberação de parcela financeira:

             a) não adoção, por parte do convenente, das medidas saneadoras de irregularidades               
                  apontadas pela Codevasf;

             b) desvio de finalidade na aplicação dos recursos;

             c) atrasos não justificados no cumprimento das etapas, parcelas ou fases programadas;

            d) práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública; e

            e) inadimplemento do convenente quanto ao disposto nas em cláusulas do Termo de                  
                Convênio.

5.3.6 Os recursos, após depositados, enquanto não empregados na finalidade indicada serão 
obrigatoriamente aplicados da seguinte forma:

          a) em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão para        
             utilização for igual ou superior a 30 (trinta) dias; ou
          b) em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada  
              em título da dívida pública, quando sua utilização estiver prevista para um prazo inferior a   
              30 (trinta) dias. 

 5.3.6.1 Os rendimentos das aplicações financeiras serão utilizados, obrigatoriamente, no objeto do 
convênio e estarão sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos 
transferidos.

5.3.6.2 Os rendimentos citados no subitem 6.2.6.1 só poderão ser utilizados mediante autorização da 
autoridade competente e adequação do plano de trabalho, pelo convenente.

5.3.6.3 As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não poderão ser 
computadas como contrapartida devida pelo convenente.

5.4  Pagamento de despesas pelo convenente

5.4.1 Antes da realização de cada pagamento, o convenente incluirá no Siconv, no mínimo, as 
seguintes informações:

           a) destinação do recurso;

           b) nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

           c) contrato a que se refere o pagamento a ser realizado;

           d) meta, etapa ou fase do plano de trabalho relativa ao pagamento; e
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           e) comprovação do recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante inclusão das notas   
               fiscais ou documentos contábeis.

5.4.2 Na execução financeira do convênio é vedado ao convenente:

            a) realizar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;

           b) pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal de 
               órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por serviços de consultoria 
ou               assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas e na LDO;

          c) utilizar os recursos, ainda que em caráter emergencial, em finalidade diversa da 
estabelecida             no instrumento, ressalvado o custeio da implementação das medidas de 
preservação ambiental             inerentes às obras constantes do plano de trabalho;

          d) realizar despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal   
               ou dos Municípios;

           e) realizar despesas em data anterior à vigência do convênio;

           f) efetuar pagamento em data posterior à vigência do convênio, salvo se expressamente             
            autorizado pela autoridade competente e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido  
              durante a vigência do instrumento pactuado;

         g) utilizar dotações provenientes de categorias de programação que não guardem relação com   
              obras ou serviços discriminados nos projetos apresentados para a celebração do convênio     
               (Acórdão TCU nº 463/2004 – Plenário);

         h) realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive             
              referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que se refere às multas, 
               se decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo concedente, e desde que os 
prazos                para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

        i) transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, 
              excetuadas creches e escolas para o atendimento pré-escolar; e

       j) realizar despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação 
          social, desde que não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal            de autoridades ou empregados/servidores públicos.

5.4.2.1 O descumprimento ao disposto no subitem 6.3.2 caracterizará ato de improbidade, tendo como 
consequência a glosa dos valores e a sua devolução aos cofres públicos.

5.4.3 Não serão permitidos pagamentos antecipados aos fornecedores de bens e serviços, salvo nos 
casos admitidos em lei, mediante garantias.

5.4.3.1 O descumprimento ao disposto no subitem 6.3.3 ensejará em responsabilização do convenente 
pelo montante pago indevidamente.
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5.4.4 Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificação pelo banco, poderá ser 
realizado, uma única vez, no decorrer da vigência do instrumento, o pagamento à pessoa física que 
não possua conta bancária, observado o limite de R$ 800,00 (oitocentos reais) por fornecedor ou 
prestador de serviço.

5.4.5 Os documentos comprobatórios da execução da despesa (nota de empenho, nota fiscal, recibo e 
boletim de medição) conterão, obrigatoriamente:

           a) nome do convenente ou executor;

           b) número do convênio;

           c) especificação detalhada dos materiais adquiridos e/ou serviços prestados; e

           d) atestação do recebimento do bem, obra ou serviço.

5.4.5.1 Os documentos a que se refere o subitem 6.3.5 deverão estar no prazo de validade para sua 
emissão e ser em original e sem rasuras.

5.4.6 Os pagamentos a serem efetuados pelo convenente, em razão de fornecimentos e contratação de 
obras ou serviços, serão realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos 
fornecedores e prestadores de serviços.

5.4.6.1 Os lançamentos a débito na conta bancária específica deverão corresponder a um comprovante 
de liquidação, de igual valor, emitido pelo fornecedor/beneficiário.

5.4.7 O valor pago diretamente pelo convenente sem passar pela conta bancária específica não será 
reconhecido como contrapartida financeira.

5.4.8 As transações referentes a pagamentos serão realizadas ou registradas no Siconv, observando-se 
os seguintes preceitos:

           a) movimentação mediante conta bancária específica para cada convênio;

         b) pagamentos realizados exclusivamente mediante crédito na conta bancária de titularidade      
            dos fornecedores ou prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento nos        
            seguintes casos, em que o crédito poderá ser realizado em conta bancária de titularidade do    
              próprio convenente, devendo ser registrado no SICONV o beneficiário final da despesa:
                - por ato da autoridade máxima do concedente;
                - na execução do objeto pelo convenente por regime direto; e
               - 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.
         c) transferência ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - 
SIAFI          e ao Siconv, das informações relativas à movimentação da conta bancária específica, 
fornecidas          em meio magnético pela instituição financeira.
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5.4.9 Após a realização de cada pagamento o convenente anexará no Siconv, o documento 
correspondente aos tributos recolhidos e os comprovantes de pagamento.

6 Execução física do convênio

Contratação de fornecedores por entidades privadas sem fins lucrativos

6.1 As entidades privadas sem fins lucrativos, quando da aquisição de bens e contratação de serviços 
com recursos transferidos pela codevasf, observarão os princípios da impessoalidade, moralidade e 
economicidade, sendo necessária, no mínimo, a realização de cotação prévia de preços no mercado 
antes da celebração do contrato.

6.1.1 As entidades privadas sem fins lucrativos contratarão empresas que tenham participado da 
cotação prévia de preços, ressalvados os casos em que não acudirem interessados à cotação, caso em 
que será exigida pesquisa de mercado prévia à contratação, que será registrada no Siconv e conterá, 
no mínimo, os orçamentos de 3 (três) fornecedores.

6.1.2 A cotação prévia de preços, prevista no art. 11 do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, será 
realizada por meio do Siconv, com obediência aos seguintes procedimentos:

            a) o convenente registrará a descrição completa e detalhada do objeto a ser contratado, em     
                 conformidade com o plano de trabalho e, no caso da aquisição de bem, especificará a         
                   quantidade;

            b) o convenente disponibilizará no Siconv, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) dias, a convocação  
                 para cotação prévia de preços e determinará:
                   - o prazo para o recebimento de propostas, que respeitará os limites mínimos de 05 
(cinco)                       dias para a aquisição de bens e 15 (quinze) dias para a contratação de serviços;
                   - os critérios para a seleção da proposta que priorizem o menor preço, sendo admitida a   
                       definição de outros critérios relacionados a qualificações, especialmente relevantes ao  
                         objeto, tais como o valor técnico, o caráter estético e funcional, as características        
                         ambientais, o custo de utilização, a rentabilidade; e
                   - prazo de validade das propostas, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta) dias;

           c) o Siconv notificará automaticamente, quando do registro da convocação para cotação           
              prévia de preços, as empresas cadastradas no SICAF que pertençam à linha de                       
                fornecimento do bem ou serviço a ser contratado;

           d) a entidade privada sem fins lucrativos, em decisão fundamentada, selecionará a proposta     
              mais vantajosa, segundo os critérios definidos no chamamento para cotação prévia de            
              preços; e

           e) o resultado da seleção a que se refere a alínea “d” será registrado no Siconv.
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6.1.2.1 A cotação prévia de preços no Siconv será desnecessária quando:

            a) o valor for inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), desde que não se refiram a parcelas de     
                   uma mesma obra, serviço ou compra ou ainda para obras, serviços e compras da mesma  
                    natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; e

           b) em razão da natureza do objeto, não houver pluralidade de opções, devendo comprovar        
                somente os preços que aquele próprio fornecedor já praticou com outros demandantes.

6.1.2.2 O registro, no Siconv, dos convênios celebrados pelo beneficiário na execução do objeto é 
condição indispensável para sua eficácia e para a liberação das parcelas subsequentes do 
instrumento.

6.1.2.3 Cada processo de compra e contratação de bens, obras e serviços das entidades privadas sem 
fins lucrativos será realizado ou registrado no Siconv e conterá, no mínimo, os seguintes 
elementos:

            a) documentos relativos à cotação prévia ou as razões que justificaram a sua desnecessidade;

            b) elementos que definiram a escolha do fornecedor ou executante e justificativa do preço;

            c) comprovação do recebimento da mercadoria, serviço ou obra; e

            d) documentos contábeis relativos ao pagamento.

6.1.2.4 As entidades privadas sem fins lucrativos poderão utilizar sistema de registro de preços dos 
entes federados para subsidiar contratações de bens, obras e serviços.

Contratação de fornecedores por órgãos e entidades da Administração Pública

6.2 Os órgãos e entidades públicas que receberem recursos da Codevasf por meio de convênio são 
obrigados a observar, quando da contratação de terceiros, as disposições da Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos – Lei nº 8.666/93 e demais normas federais pertinentes.

6.2.1 A aquisição de bens e serviços comuns será obrigatoriamente precedida de licitação, na 
modalidade pregão, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2002, sendo 
preferencialmente utilizada sua forma eletrônica, nos termos do Decreto nº 5.450, de 31 de 
maio de 2005.

6.2.1.1 A inviabilidade de utilização do pregão eletrônico será devidamente justificada pela 
autoridade competente do convenente.

6.2.1.2 Os procedimentos licitatórios realizados pelo convenente, bem como a vigência dos contratos 
por ele celebrados não poderão ultrapassar o prazo de vigência do instrumento.

6.2.1.3 O convenente registrará no Siconv as informações sobre os participantes das licitações e suas 
respectivas propostas, bem como informações referentes às dispensas e inexigibilidades.

6.2.1.4 O convenente anexará no Siconv as atas, os comprovantes de publicação, os documentos de 
adjudicação e de homologação das licitações.
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7 - Acompanhamento da execução físico-financeira do convênio

7.1  A Codevasf proverá as condições necessárias à realização das atividades de acompanhamento e     
            fiscalização da execução do objeto pactuado, conforme o plano de trabalho e a metodologia 
estabelecida       no Termo de Convênio.

7.1.1 A execução físico-financeira 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 convênio.

7.1.1.1  O indivíduo que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo no       
                    desempenho das funções relativas ao acompanhamento e fiscalização dos recursos 
transferidos pela               Codevasf, ficará sujeito à responsabilização civil, administrativa e penal.

7.1.1.2  A Codevasf, no exercício das atividades de fiscalização e acompanhamento da execução do 
objeto, poderá:

           a) valer-se do apoio técnico de terceiros;

           b) delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades que se situem         
                 próximos ao local de aplicação dos recursos; e
           c) reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades              
                identificadas na execução do instrumento.

7.1.1.3  O fiscal, designado pela autoridade competente e registrado no SIGEC, verificará no                
                      acompanhamento da execução físico-financeiro do convênio:

              a) a comprovação da aplicação dos recursos, conforme legislação aplicável;

             b) a compatibilidade entre a execução do objeto e o que foi estabelecido no plano de               
                   trabalho;

              c) a compatibilidade dos pagamentos com os cronogramas apresentados; e

              d) a regularidade das informações registradas pelo convenente no Siconv.

7.1.1.3.1  Caso o fiscal constate quaisquer irregularidades, estas serão registradas no Siconv, o 
convenente                    e o interveniente, quando houver, serão comunicados e a Codevasf suspenderá 
a liberação dos                       recursos até que ocorra a regularização.

7.1.2  Em decorrência do disposto no subitem 6.6.1.3.1, a Codevasf fixará prazo de até 30 (trinta) 
dias,                 prorrogável por igual período, para regularização ou apresentação de justificativas pelo 
convenente.

7.1.2.1  Após a apresentação das justificativas pelo convenente, a Codevasf disporá de até 10 (dez) 
dias,                  prorrogável por igual período, para apreciá-las.           
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7.1.2.2  Caso não haja regularização no prazo previsto no subitem 6.6.1.4, a Codevasf realizará a       
              apuração do dano e comunicará o fato ao convenente para que promova o ressarcimento       
               do valor correspondente.
7.1.2.2.1  Caso não ocorra o ressarcimento previsto no subitem 6.6.1.4.2, a Codevasf providenciará de 
                      Tomada de Contas Especial – TCE. 
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FOTOS: Obras na Região Oeste do Estado da BAHIA  
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– ALTERAÇÃO DE CONVÊNIO

  8:  ALTERAÇÃO DE CONVÊNIO

8.1 A alteração do convênio será feita por meio de termo aditivo quando se tratar de ampliação do 
quantitativo do objeto; prorrogação de sua vigência; aumento de seu valor e alteração de cláusulas.

8.1.1  A autorização para promover as alterações a que se refere o subitem 6.7.1 serão solicitadas       
           pelo convenente, por meio de proposta formalizada e justificada, encaminhada à Codevasf, via 
            Siconv em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término da vigência do convênio.

8.1.2  A proposta a que se refere o subitem 6.7.1.1 será submetida à análise técnica e jurídica, e           
          encaminhada à autoridade competente com vistas a sua aprovação.

8.1.3  Caso a proposta seja aprovada, o processo será encaminhado à PR/AJ, na Sede, e às AJ, nas     
           SR, com vistas à formalização do termo aditivo.

8.1.4  Caso a proposta seja recusada, a autoridade competente registrará o indeferimento no Siconv.

8.1.5  A prorrogação ex officio da vigência do convênio ocorrerá em decorrência do atraso na            
          liberação dos recursos pela Codevasf, e prescinde de prévia análise jurídica.

8.1.6  O convenente poderá solicitar à Codevasf ajustes no plano de trabalho, desde que relacionados 
          ao Cronograma Físico, Cronograma de Desembolso e/ou Plano de Aplicação Detalhado.

8.1.7  A solicitação de ajuste será precedida de análise técnica e autorização do Fiscal do Convênio.

8.1.8  Caso a solicitação de ajuste seja autorizada, o convenente procederá aos ajustes no plano de     
           trabalho e os encaminhará para aprovação do Fiscal do Convênio.

8.1.9  Caso a solicitação de ajuste seja recusada, o Fiscal do Convênio registrará o indeferimento no  
          Siconv.
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FOTOS:  Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Bom Jesus da Lapa - BA
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– PRESTAÇÃO DE CONTAS

  9:  PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1 O convenente prestará contas da aplicação dos recursos transferidos pela Codevasf, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias da data do término da vigência do instrumento.

9.1.1 A prestação de contas será composta, além dos documentos e informações apresentados pelo  
convenente no Siconv, do seguinte:

         a)  Relatório de Cumprimento do Objeto;

         b)  declaração de realização dos objetivos a que propunha o instrumento;

         c)  relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

         d)  relação de treinados e capacitados, quando for o caso;

         e)  termo de compromisso por meio do qual o convenente será obrigado a manter os                   
               documentos relacionados ao convênio;

        f)  extrato da conta bancária que compreenda desde o período da liberação dos recursos pela    
                Codevasf até o último pagamento efetuado pelo convenente;

        g)  extratos da aplicação financeira;

        h)  conciliação bancária, caso necessário; e

        i)  comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver.

        j)  notas e comprovantes fiscais, quanto aos seguintes aspectos: data do documento,                    
             compatibilidade entre o emissor e os pagamentos registrados no SICONV, valor, aposição de 
               dados do convenente, programa e número do convênio;

        k)  relatório de prestação de contas aprovado e registrado no SICONV pelo convenente.

9.1.2 O convenente fará a devolução do saldo de recursos não aplicados na execução do convênio, 
incluídos os rendimentos decorrentes da aplicação financeira, por meio de Guia de Recolhimento 
da União – GRU, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da contrapartida 
pactuada.

9.1.3 Nos convênios em que não tenha havido qualquer execução física, nem utilização dos recursos, 
o recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência de juros de mora.

9.1.4 No Termo de Compromisso de Guarda dos Documentos, o convenente declarará que os 
documentos relacionados ao convênio serão mantidos em arquivo, em boa ordem, à disposição da 
Codevasf e dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data 
em que foi aprovada a prestação de contas.
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9.1.5 A Codevasf poderá exigir do convenente a apresentação de outros documentos para a prestação 
de contas além dos relacionados no subitem 7.1.1.

9.1.6 Caso o convenente não faça a prestação de contas no prazo estipulado no subitem 7.1, o 
Presidente ou Superintendente Regional encaminhará ofício ao convenente, estabelecendo o prazo de 
30 (trinta) dias para fazê-la ou proceder à devolução dos recursos, com os rendimentos de aplicação 
no mercado financeiro, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

9.1.7 O convenente, por meio do Siconv, encaminhará a prestação de contas à Codevasf no prazo 
estabelecido no subitem 7.1, para que esta  proceda a análise quanto aos aspectos técnico e financeiro 
no prazo de 90 (noventa) dias.

9.1.7.1 A análise técnica será feita pelo fiscal do convênio e compreenderá a verificação do 
cumprimento do objeto em relação ao estabelecido no plano de trabalho e no Projeto Básico ou 
Termo de Referência.

9.1.7.2 A análise financeira compreende a certificação da aplicação dos recursos e a legalidade dos 
gastos.

9.1.8 A prestação de contas, após análises técnica e financeira, será encaminhada à autoridade 
competente da Codevasf com vistas à aprovação.

9.1.8.1 Caso a prestação de contas seja aprovada, a autoridade competente fará constar do processo a 
aprovação, bem como providenciará o respectivo registro no Siconv.

9.1.8.2 Caso tenham sido constatados indícios de irregularidade, o Presidente ou Superintendente 
Regional encaminhará ofício notificando o convenente para que no prazo de 30 (trinta) dias:

          a)  corrija as falhas apontadas; ou

         b) recolha os recursos repassados, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado                
               financeiro, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, na forma da lei.

9.1.8.3 Esgotados os prazos estabelecidos nos subitens 7.1, 7.1.6 e 7.1.8.2 sem que o convenente 
tenha apresentado a correta prestação de contas, ou caso exista evidências de irregularidades que 
resultam em prejuízo ao erário, o Presidente ou Superintendente Regional tomará as medidas 
cabíveis para que sejam realizados os seguintes procedimentos:

        a)  efetue os registros de sua competência; e

         b)  instaure TCE.
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9.1.8.3.1 A instauração de TCE ocorrerá nos seguintes casos:

         a)  a prestação de contas do convênio não for apresentada nos prazos fixados; e

         b)  a prestação de contas do convênio não for aprovada em decorrência de:
              - inexecução total ou parcial do objeto pactuado;
              - desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos;
              - impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do Termo de        
                   Convênio celebrado e da legislação aplicável;
              - não-utilização, total ou parcial, da contrapartida pactuada, caso não tenha sido                  
                  recolhida;
               - não-utilização, total ou parcial, dos rendimentos da aplicação financeira na execução do  
                    objeto, caso não tenha sido recolhidos; e
               - ausência de documentos exigidos na prestação de contas que comprometa o julgamento     
                  da aplicação dos recursos.
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