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ATENÇÃO

As instruções con das no manual, bem como os modelos disponibilizados poderão sofrer

adequações, caso constatada a necessidade, em virtude de mudança norma va ou visando a melhor

instrução processual.

Cumpre ressaltar que TODAS as informações/diligências que o Concedente necessite realizar

para viabilizar a aprovação da proposta, serão inseridas na Plataforma +Brasil, cabendo o proponente

manter a verificação constante na referida Plataforma.



1. INTRODUÇÃO

Este documento tem por obje vo disponibilizar uma versão atualizada do Manual de “Instruções para

Celebração de Convênios de Segurança Pública 2019”, disponibilizado pela SENASP aos proponentes para

cadastramento de projetos de convênios ou contratos de repasse a serem apresentados por intermédio do Sistema

de Convênios – PLATAFORMA +BRASIL.

O manual segue todas as orientações e diretrizes previstas para cadastramento de propopostas vinculadas

as a vidade relacionadas a pasta – segurança pública – disponibilizadas pelo Portal dos Convênios – PLATAFORMA

+BRASIL cadastrado sob o código do órgão nº 30000 (trinta mil).

Obje vando facilitar o entendimento do Proponente este manual fará um explicação breve sobre os

principais temas correlatos ao cadastramento e envio de propostas na Plataforma +BRASIL, apresentando os

campos do sistema, forma de preenchimento, informações e definições sobre o procedimento a ser adotado pelo

ente federado.

Não se pretende com a edição do presente manual subs tuir as normas gerais para inclusão e envio de

propostas disponibilizadas pelo PLATAFORMA +BRASIL, a qual pode ser acessado pelo endereço:

www.portal.convenios.gov.br, mas tão somente realizar orientações com o obje vo de minimizar erros de

cadastramento das propostas de projetos de inves mento sob a responsabilidade do Ministério da Jus ça e

Segurança Pública, bem como apontar os requisitos mínimos necessários para análise e eventual aprovação das

propostas cadastradas na Plataforma +BRASIL.

A versão apresentada, encontra-se atualizada conforme disciplina o Decreto nº 8.943/2016, que altera o

Decreto nº 6.170/2007, juntamente com o fundamento previsto na Portaria Interministerial nº 424, de 30 de

dezembro de 2016, que dispõe sobre transferências de recursos da União mediante convênio e contrato de

repasse, estabelecendo normas para execução e revogando a Portaria Interministerial nº 507/MP/MF/CGU, de 24

de novembro de 2011.
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2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A base legal e norma va apresentada será norteada pelas disposições da Portaria Interministerial nº 424,

de 30 de dezembro de 2016, ato conjunto dos Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, da Fazenda

e da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, em obediência ao con do no Decreto nº 6.170, de

25 de julho de 2007, e suas alterações posteriores, em especial o Decreto nº 8.943, de 27 de dezembro de 2016.

A Portaria Interministerial nº 424/2016 salienta mais sobre a padronização de objetos: “Art. 74. Os órgãos

responsáveis pelos programas e ações com previsão de execução descentralizada por meio de instrumentos

deverão buscar a padronização dos objetos, com vistas à agilização de procedimentos e racionalização na u lização

dos recursos.” Essa asser va nos leva aos princípios estabelecidos pela Lei nº 8.666/1993: isonomia,

compe vidade, seleção da proposta mais vantajosa, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade,

probidade administra va, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento obje vo.

A ins tuição pública ou privada que pretenda firmar convênio com a União, uma vez cadastrada, estará

apta a apresentar proposta de trabalho diretamente no portal, nos moldes estabelecidos pela Portaria

Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016, elencando, dentre outros:

• Descrição do objeto a ser executado.

• Jus fica va da proposição, caracterização do interesse recíproco, relação entre a proposta e os obje vos

do programa federal, público-alvo, problema a ser resolvido e resultados esperados.

• Es ma va de custos (repasse e contrapar da).

• Prazo de execução.

• Informações rela vas à capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto.

Devemos acrescentar a dificuldade de se aferir o resultado de um projeto quando as metas pactuadas são

genéricas, mal definidas. Sobre o assunto, há recomendação expressa do Tribunal de Contas da União, no sen do

de que o órgão se abstenha de celebrar convênios com objetos ou planos de trabalho genéricos, atentando para

que os planos tragam a descrição das ações e metas a serem executadas pelos convenentes, bem como todas as

informações suficientes para a iden ficação do projeto, a vidade ou ação prevista (DOU de 27.04.2006, S. 1, p. 93,

TC-012.912/2005-4, Acórdão nº 901/2006-TCU-1ª Câmara, item 1.2, bem como o item 9.2, TC-009.553/2009-6,

Acórdão nº 5.286/2010-1ª Câmara).

Emendas imposi vas podem ser individuais (cujo autor é Deputado ou Senador), de bancada estadual,

Relatoria ou de Comissão e desta surgem algumas implicações a saber:

Projetos decorrentes de emendas parlamentares imposi vas submetem-se não só às regras gerais de

convênios, como também a um regime diferenciado de processamento, devendo-se observar o seguinte:

As emendas imposi vas possuem cronograma de processamento definido em portaria expedida

anualmente pelo Governo Federal, que estabelece prazos exíguos e que, por isso, sofrem sucessivas prorrogações
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até o fim do ano. Já os valores das emendas dependem da arrecadação do Governo Federal no exercício (a Receita

Corrente Líquida – RCL) e, por isso, também sofrem sucessivas alterações (con ngenciamentos e

descon ngenciamentos) até o fim do ano.

Por essa razão, quando da apresentação da proposta na Plataforma +BRASIL, o proponente deve

apresentar o projeto (proposta e plano de trabalho), com clara definição de seu objeto e jus fica va completa, com

seus devidos detalhamentos técnicos e instruido com documentos complementares, tais como declarações, termos

de referência, pesquisas de preços e orçamentos, e que caso não estejam alinhados com as orientações con das

neste manual, poderá ser caracterizado o impedimento técnico e rejeição imediata da proposta. Deste modo, os

itens de despesa, valores e prazos de execução devem estar definidos na apresentação da proposta.

O projeto deve ser compa vel com a emenda parlamentar. Ademais, o proponente deve se atentar para a

jus fica va con da no espelho da emenda, pois caso contenha definição específica dos itens a serem adquiridos,

estes devem ser atendidos ou em caso de mudança deve-se providenciar comunicação do parlamentar informando

a alteração. Salienta-se que objetos cadastrados, devem ser compostos por metas e etapas consoantes aos

obje vos e às descrições previstas para cada ação orçamentária vinculada ao programa da Plataforma +BRASIL.

É possível haver agrupamento de emendas, ou seja, uma única proposta cujo valor de repasse decorra de

mais de uma emenda. Para tanto, é necessário que as emendas a serem agrupadas constem do mesmo Programa

PLATAFORMA +BRASIL aberto pela COCEL e sejam compa veis entre si, sendo des nadas pelos respec vos autores

para a mesma ação orçamentária e para finalidades semelhantes ou não especificadas. Aliás, por vezes o

agrupamento pode se demonstrar não só possível como necessário, para que não haja mais de uma proposta do

mesmo proponente gerando ônus à Administração Pública. Assim, é possível que um Programa da Plataforma

+BRASIL seja aberto pela COCEL com mais de uma emenda. Por outro lado, havendo interesse do proponente em

agrupar emendas inicialmente incompa veis, é necessário contactar a equipe da COCEL (preferencialmente por e-

mail) para que sejam avaliadas as possibilidades e adotadas as medidas cabíveis para viabilizar o agrupamento com

maior celeridade possível.

É possível a apresentação de mais de uma proposta para uma única emenda, desde que as propostas não

contenham o mesmo objeto, sejam compa veis com a emenda e a soma de seus valores de repasse respeite o

valor disponível da emenda.

Para Estados nos quais os seus diversos órgãos de segurança (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de

Bombeiros Militar) sejam representados de forma centralizada pela Secretaria de Segurança, caso o espelho da

emenda não especifique a quais órgãos se des na, ou caso especifique mais de um órgão sem definir os valores que

cabem a cada um, caberá ao próprio Estado, definir a quem e/ou em que montante direcionar o recurso. E,

havendo disputa interna pela distribuição dos recursos, caberá ao Estado providenciar um o cio do autor da

emenda (assinado e digitalizado), a ser reme do por e-mail à COCEL, indicando a distribuição pretendida.
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Enfa zamos que os o cios de alteração ob dos junto aos autores das emendas devem ser reme dos por e-

mail para a COCEL, com confirmação de recebimento (seja no próprio e- mail ou por telefone), de modo a garan r a

celeridade na ciência e processamento da demanda.

Qualificação da Proposta: poderá ser selecionada a qualificação da proposta como segue:

 Proposta Voluntária: são propostas de Proponentes para programas que atendem a vários entes e en dades

sem ter proponentes específicos. Podem ser incluídas por qualquer Proponente seguindo os critérios

estabelecidos pelo programa;

 Proposta de Proponente Específico do Concedente: são propostas de Proponentes específicos definidos pelo

Concedente para determinados programas;

 Proposta de Proponente de Emenda Parlamentar: são propostas de proponentes específicos definidos

através de emendas parlamentares para determinados programas.

Por fim, solicitamos que os documentos a serem inseridos na Plataforma +BRASIL, não estejam assinado, à

exceção do Termo de Referência, que deve ser acostado assinado, em conjunto com o arquivo editável. Cumpre

destacar que o PLATAFORMA +BRASIL não aceita a inserção de documentos dos programas word e excell, desta

forma, o proponente devem produzir o documento e compactá-lo no formato .zip, para posteriormente realizar a

inserção na Plataforma +BRASIL. Somente após a análise e eventuais adequações de toda documentação inserida

na Plataforma +BRASIL, será realizada uma diligência solicitando que sejam devidamente assinados subs tuídos os

documentos apresentados inicialmente.

3. CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

3.1. Das Informações Inerentes ao Programa:

Em se tratando de transferência de recursos de execução descentralizada o Ministerio da Jus ça e

Segurança Pública criará um programa especifico a qual deverá ser selecionada pelo Proponente para o

cadastramento da proposta.

Inicialmente se faz necessário acessar o portal do PLATAFORMA +BRASIL por intermédio do site:

portal.convênios.gov.br, realizando o - acesso PLATAFORMA +BRASIL produção - acessar – Programas - e na

sequencia -Consultar Programa -, devendo o proponente inserir o Código do Órgão nº 30000 , e o ano 2020, a qual

direcionará para os programas cadastrados pelo Ministério da Jus ça e Segurança Pública. Posto isso, prosseguir

realizando a – Consulta –, conforme segue:
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Ilustração 1

Há que se registrar a importância do proponente proceder a consulta do programa, sendo que na aba –

Dados - o proponente terá acesso a todas as informações a nente a qualificação da proposta, amplitude do

programa, categoria do programa, data de inicio e final de recebimento de propostas voluntárias, bem como o

descri vo e legislação per nente ao programa, como segue:
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Ilustração 2

Além da consultas relacionadas a aba – Dados – do Programa, solicitamos que o proponente verifique toda

a documentação relacionada nas abas Item de Inves mento, Regras de Contrapar da e Anexos, conforme imagem

que pode ser visualizada na ilustração 2. Ressalte-se que na aba – Anexo – o Concedente disponbilizará também

instruções norma vas para cadastramento das propostas.

3.2. Da Inclusão da Proposta

3.2.1. Da Seleção do Programa

Para inciar o cadastramento da Proposta, o proponente deverá inicialmente no menu -propostas- , clicar em

-incluir propostas-, inserindo o código 30000 como segue:
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Ilustração 3

Selecione o programa desejado e clique em -selecionar- , a par r deste ponto, deverá ser incluso os valores

conforme ilustração abaixo:

Ilustração 4

É oportuno ressaltar que o código de um programa é cons tuído pela formação do código do órgão + ano

corrente + numeração sequencial. Exemplo: 30000 + 2019 + 0001.

3.3. Da Inclusão da Proposta

3.3.1. Dos Valores da Proposta

O Proponente na fase de escolha de programas deverá selecionar apenas 01 (um) programa, para cada

proposta apresentada, para isto deverá inicialmente – Selecionar Programas para Proposta – Selecionar o

Programa, para o cadastramento e posteriormente - selecionar itens de inves mento/preencher valores- , para o

preenchimento dos valores previstos para o projeto, como segue:
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Ilustração 5

Após selecionar os itens de inves mento, deverá o proponente realizar o preenchimento dos valores da

proposta, inserindo o valor global do objeto do convênio o valor total de contrapar da e o valor de repasse.

Em relação ao aporte de contrapar da faremos alguns apontamentos necessários para o devido

cadastramento da proposta, a saber:

 o valor da contrapar da deverá ser calculado sobre o valor global do projeto (e não sobre o valor do

repasse);

 o proponente ao apresentar projeto deve observar que a proposta não poderá possuir valor de repasse

inferior ao limite previsto nos IV e V do art. 9º da Portaria Interministerial nº 424/2016, ou seja, é vedada a

celebração de instrumentos cujo valor repassado pela União seja inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou,

no caso de execução de obras e serviços de engenharia, nos quais o valor da transferência da União seja

inferior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), porém como o valor de repasse é feito

automá camente pelo Sistema, o Proponente deverá se cer ficar que a inclusão da porcentagem do valor de

contrapar da respeitou os limites previstos da LDO (Lei 13.898/2019), bem como, se garan u os limites

mínimos necessários de repasse conforme preve o ar go 9º da PI. 424/2016. Para facilitar a compreensão

apresentaremos 2 exemplos respeitando os ditames previstos na LDO (Contrapar da) bem como, ar go 9º

da PI. 424/2016 (Repasse). Exemplo 1: Proposta Aprovada ( aquisição de equipamentos): valor global da

proposta de R$ 101.000,00 reais, em que o proponente apresenta como contrapar da financeira o valor de

1%, ou seja, R$ 1.000,00 , desta forma o sistema calculará automá camente o valor do repasse de R$

100.000,00, respeitando o limite de repasse con do nos incisos IV e V do art. 9º da Portaria Interministerial

nº 424/2016; Exemplo 2: Proposta Reprovada: ( aquisição de equipamentos): valor global da proposta de R$

101.000,00 reais, em que o proponente apresenta como contrapar da financeira o valor de 2%, ou seja, R$

2.000,00,o sistema calculará automá camente o valor de repasse de R$ 99.000,00, desta forma, não respeita

o con do nos incisos IV e V do art. 9º da PI 424/2016. Para aprovar essa proposta o proponente deverá

apresentar um projeto com valor global de pelo menos R$ 102.000,00, para que seja garan do o valor de

repasse de R$ 100.000,00 e o valor de contrapar da de R$ 2.000,00.
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 Além disso, sempre que possível, o valor de contrapar da deve custear integralmente o valor de

determinado item de despesa do projeto ou, ao menos, ser subdividido no menor número de itens

possíveis, visando facilitar a iden ficação do aporte de cada parcela.

 Os itens cadastrados no Plano de Aplicação Detalhado e Crono de Desembolso (verificar item 4.1 e 4.3

Manual) oriundo de recursos de contrapar da financeira deverá previamente a redação do item inserir um

asterisco (*), para facilitar análise técnica da SENASP.

 o valor de contrapar da apresentado pelo Proponente deverá estar em consonância aos limites percentuais

minimos e máximos previstos no ar go 75 da Lei 13.898 de 2019 ( Lei de Diretrizes Orçamentárias), conforme

exemplo a seguir: Exemplo: se o valor global da proposta é de R$ 200.000,00, e o proponente pertence aos

estados da região do Centro-Oeste, verificamos que a LDO estabeleceu como limites mínimos e máximos os

porcentuais de 0,1 à 10 % do valor Global. Na ilustração 6 (abaixo) adotamos como exemplo o valor de 1%

porcento de contrapar da, o qual poderia variar entre 0,1 à 10 conforme previsto na LDO para estados da

região Centro-Oeste (SUDECO). Desta forma do Valor Global da proposta de R$ 200.000,00, calcula-se o valor

de 1% da contrapar da, inserindo o valor de R$ 2.000,00 reais de contrapar da financeira, e o proponente

deve preencher com o valor de repasse de R$ 198.000,00, como segue:

Ilustração 6

Após a finalização do preenchimento dos campos relacionados ao itens de inves mento e valores, deverá o

proponente salvar as informações e o sistema retornará para (ilusração 05), devendo clicar em - finalizar seleção-.

A tulo de conhecimento apresentaremos abaixo os limites mínimos e máximos previstos para estados e

municípios conforme previsto no ar go 75 da Lei 13.898 de 2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), como segue:

“Art. 75. A realização de transferências voluntárias, conforme definida no caput do art. 25 da Lei
Complementar n◙ 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, dependerá da comprovação, por
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parte do convenente, de que existe previsão de contrapartida na lei orçamentária do Estado, Distrito
Federal ou Município.

1◙ A contrapartida, exclusivamente financeira, será estabelecida em termos percentuais do valor

previsto no instrumento de transferência voluntária, considerando a capacidade financeira da

unidade beneficiada e seu Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, tendo como limite mínimo e

máximo:

I - no caso dos Municípios:

a) um décimo por cento e quatro por cento, para Municípios com até cinquenta mil habitantes;

b) dois décimos por cento e oito por cento, para Municípios com mais 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) um por cento e vinte por cento, para os demais Municípios;

d) um décimo por cento e cinco por cento, para Municípios com até duzentos mil habitantes,

situados em áreas vulneráveis a eventos extremos, tais como secas, deslizamentos e inundações,

incluídas na lista classificatória de vulnerabilidade e recorrência de mortes por desastres naturais

fornecida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; e

e) um décimo por cento e cinco por cento, para Municípios com até duzentos mil habitantes,

situados em região costeira, ou de estuário, com áreas de risco provocadas por elevações do nível

do mar, ou por eventos meteorológicos extremos, incluídos na lista classificatória de vulnerabilidade

fornecida pelo Ministério do Meio Ambiente;

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal:

a) um décimo por cento e dez por cento, se localizados nas áreas prioritárias definidas no âmbito da

PNDR, nas áreas da Sudene, da Sudam e da Sudeco; e

b) dois por cento e vinte por cento, para os demais Estados; e

III - no caso de consórcios públicos constituídos por Estados, Distrito Federal e Municípios, um

décimo por cento e quatro por cento.

(...)

A par r deste momento a PLATAFORMA +BRASIL direcionará o proponente para incluir a proposta, com o

preenchimento dos campos: Modalidades, Jus fica va, Categorias, Tipo de Equipamento , Declaração de

Capacidade Tecnica, Dados Bancários, Datas, Valores, Anexo de Comprovação da Contrapar da, ano do Repasse,

valor do Repasse, após preenchido todos esses campos o proponente deverá - Cadastrar Proposta -.

Para fins didá cos será sub dividido os campos da Inclusão da Proposta inicialmente com a análise dos

campos: Modalidade e Jus fica va (ilustração 7); Objeto do Convênio, Declaração de Capacidade Técnica e Anexo

de Declaração de Capacidade Técnica e Gerencial (ilustração 8); Dados Bancários, Datas, Anexo de Comprovação da

Contrapar da, Ano do Repasse e Valor do Repasse (ilustração 9). Em relação ao preenchimento do campo valores

da Proposta, já estará detalhado esse valor, conforme cadastrado e apresentado no item 3.3.1 do presente

instrumento.
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3.3.2. Modalidade

As transferências de recursos da União, consignadas na lei orçamentária anual ou referentes a créditos

adicionais para Estados, Distrito Federal ou Municípios, a qualquer tulo, inclusive sob a forma de subvenções,

auxílios ou contribuições, serão realizadas mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres,

observadas as disposições legais per nentes.

Para transferência voluntária pactuadas com o Ministério da Jus ça e Segurança Pública serão u lizadas as

seguintes modalidades: convênio e contrato de repasse, conforme segue:

Ilustração 7

Deverá ser u lizada a modalidade de Convênio como instrumentos disciplinadores da transferência de

recursos públicos, tendo, por objeto, a execução indireta de programas do Governo Federal ou de programas

aprovados por ele; como partes integrantes, de um lado a União, representada por um dos seus órgãos, e de outro

o Governo do Distrito Federal, os estados, os municípios, sempre com interesse recíproco, em regime de mútua

cooperação.
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A modalidade de Contrato de Repasse, deverá ser u lizada para descentralização de recursos financeiros

des nados à execução de programas governamentais da União para Estados, Municípios e Distrito Federal, por

intermédio de ins tuições ou agências financeiras oficiais federais. Esse po de transferência está disciplinado pelo

Decreto nº 1.819, de 16 de fevereiro de 1996. O Contrato de Repasse é a modalidade u lizada pela SENASP,

quando a proposta apresentada tem por objeto a realização de obras.

3.3.3. Da Jus fica va

Entre os principais pontos relacionados a apresentação da proposta de trabalho é a apresentação da

jus fica va evidenciando a caracterização dos interesses recíprocos, a relação entre a proposta apresentada e os

obje vos e diretrizes do programa federal, a indicação do público alvo, do problema a ser resolvido e dos

resultados esperados, conforme disciplina previsão expressa no inciso II, ar go 16 da Portaria Interministerial 424

de dezembro de 2016.

A jus fica va busca descrever os obje vos e bene cios a serem alcançados com a execução do objeto do

convênio e/ou contrato de repasse. Cumpre ressaltar que a jus fica va necessariamente deve possuir elementos

de convencimento, que realmente demonstre a importância da proposta para o Concedente. Convém frisar que o

analista, ao elaborar o documento para aprovação, busca subsídios principalmente neste quesito para demonstrar a

necessidade do pleito perante aos órgãos de controle interno e externo.

Cabe ressaltar que, mesmo que a jus fica va seja passível de inserção somente na aba correspondente na

Plataforma +Brasil, o proponente deverá inserir o documento “Jus fica va Completa”, pois contempla outras

informações não descritas na Plataforma. Este documento deve ser inserido diretamente na Aba Plano de Trabalho

– sub aba -Anexo-, na Plataforma +BRASIL (com o nome “Jus fica va Completa do Projeto”).

Embora não fique evidenciado, se faz necessário registrar que quando do preenchimento do campo

Resultados Esperados, o proponente deverá informar como se dará a Mensuração de Resultados Esperados.

Na versão apresentada pelo PLATAFORMA +BRASIL do ano de 2020, o campo de Jus fica va é subdividido

em 5 itens ( ilustração 7), sendo des nado para cada campo o cadastramento com texto de até 500 caracteres,

devendo o proponente evidenciar os seguintes tópicos:

a. Caracterização dos interesses recíprocos: em relação a esse tópico o proponente deverá evidenciar

a compa bilidade entre as atribuições ins tucionais dos par cipes e o objeto proposto. (Realizar

conexão com os preceitos cons tucionais e demais norma vos vigentes aplicados ao caso, como

por exemplo à Lei nº 13.675/2018 (ins tuiu o Sistema Único de Segurança Pública).

b. Relação entre a proposta e os obje vos e diretrizes do programa: deverá ficar evidenciado a

relação do projeto com a ação orçamentária a qual a proposta encontra-se cadastrada, ou seja,

21BM.
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c. Público alvo: o proponente deverá informar o público-alvo direto e indireto (Quan ficar);

d. Problema a ser resolvido: o proponente deverá responder as seguintes perguntas: qual é o

problema?; quais são os elementos essenciais do problema?; qual a magnitude atual do problema e

suas consequências?; quais os dados que fundamentam o problema elencado?e qual a relação dos

dados com a intervenção pretendida?.

e. Resultados esperados: neste campo o proponente deverá demonstrar quais são os produtos da

proposta, bem como seus efeitos e impactos. O proponente deverá também criar um sub tópico

rela vo aos parâmetros de mensuração que devem estar em sintonia com os resultados

esperados e elucidar o grau de efe vidade do projeto após sua realização.

f. Observações diversas:

 Poderão ser feitas sugestões, bem como outras informações que julgar per nente;

 A Plataforma +Brasil admite apenas 500 caracteres para cada campo apresentado que

deverá contextualizar toda a jus fica va do projeto (ilustração 7);

 Caso o texto completo ultrapasse o limite de 500 caracteres,o proponente deverá

inserir um texto resumido, respeitando a estrutura padronizada e, ao fim, indicar que

o texto completo da jus fica va segue como anexo da proposta na Plataforma

+BRASIL;

 Link estará disponivel na aba – Consulta Programas – sub aba – Anexo-, com todos os

modelos a serem u lizados pelo Proponente, inclusive modelo de JUSTIFICATIVA

COMPLETA.

3.3.4. Objeto do Convênio

O Proponente deverá descrever o objeto a que se des na o convênio/contrato de repasse de forma

concisa, se possível padronizada, e deverá estar em conformidade com os obje vos e diretrizes do programa que

irá recepcionar a proposta de trabalho, conforme disposto no art. 16, § único e art. 19, II PI 424/2016.

O cadastramento do objeto do Convênio está previsto na mesma aba da inclusão da Proposta, porém para

fins didá cos a aba foi dividida em três ilustrações, a primeira foi rela va ao cadastramento da modalidade e

jus fica va (ilustração nº 7), a segunda parte está relacionada ao preenchimentos dos campos: Objeto, Declaração

de Capacidade Técnica, inserção do Anexo da Declaração da Capacidade Técnica e Gerencial (ilustração 8), e por

úl mo os Dados Bancários, Datas, Anexo de Comprovação da Contrapar da, Ano do Repasse e Valor do Repasse

(ilustração 9), como segue:
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Ilustração 8

Desta forma o objeto do projeto deve ser preenchido em campo correspondente e ser compa vel com

a ação orçamentária na qual a emenda foi inscrita, como também com a des nação dada à emenda por seu

autor (constante na jus fica va do espelho da emenda).

Nos casos em que forem constatadas divergências da des nação da proposta dada pelo autor da emenda (casos

especificos de emendas parlamentares) e a proposta priorizada pelo proponente, deverá o autor da emenda

providenciar um o cio (assinado e digitalizado), evidenciando que as ações priorizadas pelo proponente se

amoldam ao previsto na emenda parlamentar.

Cabe observar que os descritores vigentes das ações orçamentárias contêm as respec vas bases legais

e serão fornecidos pela SENASP.

Ademais, se faz necessário registrar que a descrição do objeto deverá ser iniciada por um verbo no

infini vo (de preferência um verbo previsto no descritor da ação orçamentária compa vel com o projeto).

O objeto proposto pelo proponente não pode ser genérico, deverá possuir uma descrição completa a

ponto de permi r que se compreenda exatamente o que se pretende realizar. Por isso é preciso especificar os

meios pelos quais será executado.

É importante alertar... Objeto: cuidado com objeto! Porque ser ele for detalhado demais, engessa a
execução, e se ele for muito amplo, na prestação de contas fica di cil comprovar o cumprimento do
objeto.
É imprescindível verificar a compa bilidade do objeto com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho
para evitar que o objeto da proposta fique descolado da ação pretendida. Isto é, o cumprimento das
metas deve levar obrigtoriamente ao cumprimento do objeto.
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É vedado o objeto relacionado ao pagamento de custeio con nuado do proponente, tais como bens de

custeio não relacionados diretamente com as a vidades finalís cas do órgão de segurança pública, e serviços

de manutenção em geral.

Por fim destacamos que o objeto proposto pela Proposta de Convênio não poderá ser alvo de

alteração após a celebração do convênio.

Com o tulo de exemplificar formas de apresentação do objeto segue algumas sugestões:

a. Exemplo de apresentação do objeto relacionados aos Municípios:

 Modernizar a Guarda Municipal (do Município XX) por meio da aquisição de viaturas

e equipamentos de proteção individual.

 Fortalecer a Guarda Municipal (do Município XX), por meio da implantação de

sistema de videomonitoramento de vias públicas.

b. Exemplo de apresentação do objeto relacionado a Estados e Distrito Federal:

 Modernizar a Polícia Militar (do Estado XX) por meio da aquisição de viaturas e

equipamentos de proteção individual.

3.3.5. Capacidade Técnica e Gerencial

A Declaração de Capacidade Técnica e Gerencial é o documento pelo qual o proponente se demonstra a

capacidade de realizar a gestão e a execução do objeto do convênio, e, desta forma, deve relacionar elementos

imprescindíveis para garan r a conclusão sa sfatória do objeto da proposta, tais como: experiência prévia,

quan ta vo de servidores da ins tuição beneficiaria, estrutura organizacional, instalações e equipamentos e

tecnologia existente e capacidade de controlar patrimonialmente os bens adquiridos.

Após o preenchimento do campo per nente a Capacidade Técnica e Gerencial, deverá o proponente anexar

a Declaração de Capacidade Técnica e Gerencial - Anexo Capacidade Técnica- Escolher Arquivo (verificar ilustração

8).

O Proponente deve emi r Declaração de Capacidade Técnica e Gerencial, conforme modelo próprio

fornecido pela SENASP, em papel mbrado, assinada, digitalizada e anexada em campo específico na

Plataforma +BRASIL.

Cumpre destacar que, o ente federado, deverá citar expressamente que a ins tuição possui setor específico

com atribuições definidas para gestão, celebração, execução e prestação de contas dos instrumentos celebrados

com a União, com lotação de, no mínimo, um servidor ou empregado público efe vo, conforme previsto ar go 22,

inciso XXII, a saber:
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Art. 22. São condições para a celebração de instrumentos, a serem cumpridas pelo convenente,

conforme previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e

nas demais normas aplicáveis:

XXII - apresentação de declaração expressa atestando que o convenente possui setor específico com

atribuições definidas para gestão, celebração, execução e prestação de contas dos instrumentos celebrados

com a União, com lotação de, no mínimo, um servidor ou empregado público efe vo. (Incluído pela PORTARIA

INTERMINISTERIAL Nº 114, DE 7 DE MAIO DE 2018).

Além de preenchido os requisitos expostos acima, deverá constar na Declaração de Capacidade Técnica e

Gerencial os seguintes requisitos específicos, quando se tratar de:

a. Propostas envolvendo Guardas Municipais:

 Lei de Criação da Guarda Municipal - citar a lei de criação e obrigatoriamente inserir na aba -

Anexos - do PLATAFORMA +BRASIL;

 Quan ta vo de servidores efe vos da ins tuição e que mantém ;

 Convênio de concessão de porte expedido pela Polícia Federal nos casos de aquisição de

armamento letal de arma de fogo e demais legislações comuns a todas as ins tuições;

 Compa bilidade com a Lei nº 13.022/2014 (Estatuto das Guardas Municipais);

 Que possui Corregedoria em casos es pulados pela Lei 13.022/2014.

b. Propostas obje vando a aquisição de viaturas:

 O Proponente deve mencionar que possui pessoal habilitado, dentro do prazo estabelecido pelo

CONTRAN, a conduzir veículos de emergência compa vel com a categoria do veículo;

c. Propostas com aquisição de material bélico (como armas letais e coletes balís cos):

 Que o Proponente cumpre os requisitos previstos no Regulamento para a Fiscalização de

Produtos Controlados pelo Exército Brasileiro, aprovado pelo Decreto nº 10.030, de 10 de

setembro de 2019;

d. Propostas de videomonitoramento:

 O proponente deve mencionar elementos que permitam aferir que o Proponente possui

condições laborais de garan r efe vidade na execução da central de videomonitoramento em

regime de operação 24 x 7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana), ficando cada

operador responsável preferencialmente por 08 (oito) câmeras.

 Caso o Municipio não possua Guarda Municipal para gerenciar o sistema de videomonitoramento

deverá o Proponente informar Convênio ou Acordo de Cooperação Técnica firmado com os

gestores responsáveis pela segurança pública do Estado, demonstrando a responsabilidade da

Polícia Militar nas condições indicadas, bem como acostar a referida documentação na aba

anexo;

e. Propostas de obras (construções ou reformas):
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 O proponente deve mencionar que possui profissionais qualificados para fiscalizar obras e

serviços de Engenharia.

3.3.6. Dados Bancários

O Proponente deverá selecionar um dos Bancos oficiais onde será depositado e gerido os recursos do

convênio. Posteriormente deverá indicar a Agência: deve ser informado a agência onde será depositado e

gerido os recursos do convênio ( ilustração 9).

Ilustração 9

3.3.7. Datas

No campo Data Início Vigência o Proponente deverá informada a data de início de vigência da execução do

objeto do convênio, a qual poderá ocorrer até o úl mo dia do ano de 2020, no entanto, o obje vo da SENASP é que

seja adotada como padrão o início da vigência a par r de 01/08/2020 não podendo ultrapasar o dia 31/12/2020.

No campo a ser preenchido com a Data Término Vigência deverá ser informada a data de término de

vigência da execução do objeto do convênio, a qual pode variar devido a complexidade de projeto pleiteado, porém

não podendo ultrapassar dois anos de vigência.
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3.3.8. Valores

Os valores foram definidos anteriormente conforme item 3.3.1 Valores da Proposta. Após o cadastramento

da proposta e sendo necessário alterar os valores o Proponente deverá acessar a aba - Dados da Proposta - sub aba

– Programas- Editar- e alterar os valores da proposta.

3.3.9. Anexos de comprovação da contrapar da:

A contrapar da é disciplinada pelo ar go 18 da Portaria Interministerial nº 424 de 30 de dezembro de

2016, a qual deverá ser fundamentada por meio de declaração, conforme modelo fornecido pela SENASP,

emi da em papel mbrado do proponente, assinada, digitalizada e anexada conforme previsto na ilustração

9, quando da inclusão da proposta.

Deve ser juntada à Comprovação da Contrapar da a Lei Orçamentária Anual do Ente Proponente,

contendo o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD, instrumento pelo qual o proponente apresenta

detalhadamente, a nível operacional, os projetos e a vidades constantes do orçamento de um determinado

exercício, especificando os elementos de despesa e respec vos desdobramentos.

Demais detalhes relacionadas a Declaração de Contrapar da verificar item 3.3.1 do referido manual.

3.3.10. Cronograma orçamentário do valor do repasse

O Cronograma Orçamentário do valor de repasse deve estar in mamente relacionada a Lei nº 13.898 de

2019 ( Lei de Diretrizes Orçamentária), a qual disciplina o orçamento anual para o ano de 2020. Desta forma o Ano

do Repasse deverá ser o ano de 2020.

Em relação ao Valor de Repasse deverá o proponente se ater ao con do nos incisos IV e V do art. 9º da

Portaria Interministerial nº 424/2016, ou seja, é vedada a celebração de instrumentos cujo valor repassado pela

União seja inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou, no caso de execução de obras e serviços de engenharia, nos

quais o valor da transferência da União seja inferior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Registre-se que com o cadastramento da proposta, será gerado número da Proposta Plataforma +Brasil, no

exemplo da proposta apresentada (ilustração 10), foi gerado o número de Proposta nº 000030/2018.

4. DETALHAMENTO DA PROPOSTA

Ao criar o número da Proposta inicia-se uma nova fase de preenchimento da plataforma +Brasil, na qual o

Proponente deverá detalhar sua proposta com o preenchimento dos seguintes campos a: Dados da Proposta,
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Plano de Trabalho, Requisitos, Projeto Básico/Termo de Referência, Execução Concedente e Execução Convenente,

conforme ilustração 10, a seguir:

Ilustração 10

4.1. Aba Dados da Proposta

4.1.1. Sub aba Dados e Programas

Seguindo a ordem das abas apresentadas na Plataforma +BRASIL, nossa análise comecará com a aba Dados

da Proposta, a qual contém as sub abas Dados, Programas e Par cipantes. Tendo em vista que a aba Dados e

Programas já foram preenchidas (Cadastramento da Proposta – conforme descrito no item 3) , seguiremos com a

instrução da sub aba Par cipantes.

Observação: caso o proponente tenha que realizar alteração do descrito na aba dados da proposta (exceto

campo relacionado a valores) deverá clicar em alterar. No caso em que seja necessário a alteração dos valores, o

proponente deverá acessar a sub aba – Programas , da aba Dados da Proposta, e clicar em editar, aonde terá acesso

as alterações de itens de inves mentos bem como valores.

4.1.2. Sub Aba Par cipantes

Inicialmente o proponente deverá cer ficar quem é atualmente o responsável pelo Proponente, caso

contrário deverá providenciar o cadastramento com o setor responsável da ins tuição.

É obrigatório que nesta aba conste o nome e todos os contatos (tefone, celular funcional, e-mail) do técnico

responsável pela elaboração da proposta.
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Ilustração 11

O responsavel pelo cadastramento da proposta deverá clicar em -Detalhar- (ilustração 11) con do no

campo Proponente, e verificar se as informações constantes no menu Dados Básicos , Responsáveis e Membros

(ilustração 12) estão devidamente atualizados.

Ilustração 12

Lembrando que no caso da necessidade de alteração do responsavel pelo proponente e apesar da alteração

realizada no campo con nuar desatualizado, deve-se clicar em - Alterar- no respec vo campo atualizando com o

CPF do novo CPF e clicar em -Incluir-.
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4.1.2.1. Inclusão de Interveniente

Nos casos em que o Chefe do Poder Execu vo Estadual ou Municipal, não delegar suas competências ao

Proponente (en dade ou orgão de Estado, Distrito Federal ou Municipio) para firmar convênios e/ou contrato de

repasse a ser celebrado com a União, deverá o dirigente Máximo do ente federado Municipal, Estadual ou Distrital,

ser incluído como Interveniente, seguindo o passo a passo, selecionar Dados da Proposta, Par cipantes, - Incluir

Interveniente- (ilustração 11).

Desta forma o Interveniente significa ser um órgão ou en dade da administração pública direta ou

indireta de qualquer esfera de governo, ou en dade privada que par cipa do convênio para manifestar

consen mento ou assumir obrigações em nome próprio.

Caso exista delegação de competência deverá ser incluída o Decreto ou Norma vo similar na aba -Plano

de Trabalho – sub aba – Anexo – . O referido ato norma vo deve explicitamente conceder autonomia para

celebração de instrumento de repasse (convênio ou contratos de repasse) ao Proponente.

4.2. Aba Plano de Trabalho

O plano de trabalho é a peça processual integrante dos instrumentos, que evidencia o detalhamento
do objeto, por intermédio da apresentação 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;

A aba plano de trabalho e composta pelas seguintes sub abas a saber: cronograma sico, desembolso,

plano de aplicação detalhado, plano de aplicação consolidado, anexos e pareceres.

Para fins didá cos e da forma mais fácil para preenchimento, sugerimos ao orgão proponente que inicie a

inclusão dos itens pretendidos na sub aba plano de aplicação detalhado, retornando posteriormente ao

preenchimento das sub abas crono sico, crono de desembolso e as demais respec vamente, porém vamos seguir

a ordem prevista pela PLATAFORMA +BRASIL, iniciando com a análise do cronograma sico.

4.2.1. Sub aba Cronograma sico

O cronograma sico representa as metas e etapas necessárias para realizar o objeto do projeto.
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Ilustração 13

As Metas devem representar a vidades necessárias para a realização do objeto do projeto, redigidas em

estrutura padronizada iniciada por um verbo no infini vo.

A Meta é o obje vo de forma quan ficada. Metas genéricas sem a definicações de produtos acabados ou

de serviços concretamente mensuráveis não serão aceitas. Deverá o Proponente criar metas quan ta vas e

qualifica vas obje vas (não genérica) em seus planos de trabalho.

Ademais, em caso de emendas parlamentares, o proponente deve inserir ao final da redação, o número

da emenda que se refere àquela Meta, exemplos abaixo apresentados:

Exemplo 1: Estruturar o(s) batalhão(es) XXXX com a aquisição de XXX – Emenda nº YYYYYY ( citar nº

viaturas);

Exemplo 2: Implementar sistema de Videomonitoramento no(s) Municípios XXXXX, conforme Projeto

Técnico con do na aba anexo – Emenda nº YYYYYY ;

Exemplo 3: Capacitar XXX os profissionais da Policia Civil por meio de implementação de XX cursos

técnicos operacionais – Emenda nº YYYYYY .

É imperioso destacar que, caso a proposta seja oriunda de emenda parlamentar e que seja da mesma

ação orçamentária e possua o mesmo beneficiário, o Proponente deverá aglu r as emendas em uma única

proposta. Sugerimos, porém, que seja criada metas próprias para cada emenda obje vando a melhor execução

do instrumento. Por derradeiro solicitamos que seja descrita ao final da meta o numero da emenda parlamentar.

As Etapas devem corresponder aos itens de despesa previstos no Plano de Aplicação detalhado – PAD,

tanto em termos de descrição quanto de valor, mas sem as especificações técnicas, cabendo apenas citar a

referência, bem como o número da emenda parlamentar.

Exemplo 1: viatura po motocicleta – Conforme descrição completa con da no Termo de Referência –

Emenda nº YYYYYY
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OBS: Em casos de metas ou etapas compar lhadas com mais de uma emenda, os itenns devem possuir os

valores des nados de cada parlamentar. Exemplo de uma Meta e respec va Etapa:

Exemplo 1: Estruturar o(s) batalhão(es) XXXX com a aquisição de XXX – Emenda nº YYYYYY - R$

50.000,00; Emenda n. xxxxx, - R$ 60.000,00 ( citar nº viaturas);

Exemplo 1: viatura po motocicleta – Conforme descrição completa con da no Termo de Referência –

Emenda nº YYYYYY - R$ 50.000,00; Emenda n. xxxxx, - R$ 60.000,00

Após o usuário deverá clicar no botão -Incluir Meta-, o sistema exibirá os campos a serem preenchidos

conforme ilustração abaixo:

Ilustração 14

Observação: Ao iniciar a inclusão das metas lembre-se que o cumprimento de toda as metas levam ao alcance do

objeto.

Para a inclusão da Meta, deverá o proponente cadastrar os seguintes dados: Programa, Especificação,

Unidade de Fornecimento, Valor Total, Quan dade, Valor Unitário, data de início, data de término, Endereço, CEP,

Município e UF, após o cadastramento destes itens deverá o Proponente incluir a Meta clicando - Incluir-. Em

relação aos itens mencionados faremos uma breve explanação, como segue:
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a. Programa: o próprio sistema exibirá o programa na tela;

b. Especificação: o Proponente deverá apresentar uma descrição/especificação para a meta. Conforme

descrito anteriormente.

Observação: caso a Meta possua recursos oriundos de contrapar da financeira deverá previamente a redação da

Meta inserir um asterisco (*), para facilitar análise técnica da SENASP.

c. Unidade Fornecimento: deve ser informada a unidade de fornecimento da meta no padrão

estabelecido pelo sistema. Caso seja necessário, o usuário poderá clicar na lupa e pesquisar a unidade de

fornecimento desejada;

d. Valor Total R$: deve ser informado o valor total da meta, no formato de duas casas decimais;

e. Quan dade: deve ser informada a quan dade da unidade de fornecimento da meta, no formato de duas

casas decimais.( somatório do quan ta vo de todos os itens previstos para a meta);

f. Valor Unitário R$: será calculado automa camente pelo sistema em relação ao valor total e a

quan dade informada.

g. Data de Início: deve ser informada a data de início da execução da meta;

h. Data de Término: deve ser informada a data de término da execução da meta;

Observação: pelo menos uma meta deverá ter inicio na data de início da vigência do convênio e pelo

menos uma meta deverá ter o prazo final correspondente com a data final de vigência do convênio. No caso

de apenas uma meta existente deverá repeitar os prazos de início e final de vigência do convênio. A definição

do início e fim da meta deve obrigatoriamente levar em consideração o tempo do procedimento licitatório, do

aceite da SENASP. É recomendável também que as metas cujos objetos possívelmente serão adquiridos no

mesmo edital de licitação devem ter o prazos definidas com a mesma data, exemplo: aquisição de

motocicletas e veículos; aquisição de EPIs ou itens de informá cas que estejam em metas dis ntas etc.

i. UF: ser informada a unidade de federação do endereço de localização;

j. Município: poderá ser informado o código do município do endereço de localização;

k. Endereço: poderá ser informado o endereço de localização de onde a meta será executada. No caso de

envolver endereços dis ntos, deverá ser registrado o endereço da sede do proponente, seguido da

informação conforme plano de localização de bens na sub aba anexo.

l. CEP: poderá ser informado o CEP de localização de onde a meta será executada. No caso de envolver

endereços dis ntos, deverá ser registrado o CEP da sede do proponente.

Após preencher os campos, o usuário deverá clicar em -Incluir-, o sistema exibirá a mensagem Meta foi

incluída com sucesso e quando o valor total das metas for igual ao valor global do convênio, será exibida também a

mensagem: Valor total da meta a ngiu o valor do convênio.

A soma do valor das etapas deve corresponder ao valor da respec va meta nas quais estão incluídas e

a soma do valor das metas deve corresponder ao valor global do projeto. Ademais, as datas de início e
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término das metas e etapas devem ser definidas segundo o tempo es mado como estritamente necessário

para que sejam realizadas, sempre respeitando como limites as datas de início e término do projeto.

Há que se registrar que pelo menos uma meta deverá ter inicio na data de início da vigência do

convênio e pelo menos uma meta deverá ter o prazo final correspondente com a data final de vigência do

convênio. No caso de apenas uma meta existente deverá repeitar os prazos de início e final de vigência do

convênio.

É imperioso destacar que para cada meta criada, será necessária a inclusão de pelo menos uma etapa. Para

isso, o usuário deverá clicar no botão -Incluir Etapa-, conforme ilustração abaixo:

Ilustração 15

No que tange ao cadastramento das etapas, o proponente deverá ir até o campo Listagem de Metas

Cadastradas e clicar em - Incluir Etapa-.
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O sistema exibirá a tela com a listagem da meta incluída e os campos para o preenchimento dos Dados da

Etapa, conforme orientações abaixo:

a. Especificação: deve ser informada a descrição básica do item em conformidade com o Plano de Aplicação

Detalhado- PAD e com o Termo de Referência, contudo com especificação técnica subs tuída pela

expressão “ especificação técnica completa con da no Termo de Referência, bem como o cronograma de

execução detalhado acostado na Aba anexos da Plataforma +Brasil”;

b. Observação: caso a Etapa possua recursos oriundos de contrapar da financeira deverá previamente a

redação da Meta inserir um asterisco (*), para a correta análise técnica da SENASP;

c. Unidade Fornecimento: deve ser informada a unidade de fornecimento da etapa;

d. Valor Total R$: deve ser informado o valor total da etapa, no formato de duas casas decimais;

e. Quan dade: deve ser informada a quan dade da unidade de fornecimento da etapa, no formato de

duas casas decimais;

f. Valor Unitário R$: será calculado automa camente pelo sistema em relação ao valor total e a

quan dade informada;

g. Data de Início: deve ser informada a data de início da execução da etapa;

h. Data de Término: deve ser informada a data de término da execução da etapa;

i. Observação: pelo menos uma etapa deverá ter inicio na data de início da vigência da meta do

convênio e pelo menos uma etapa deverá ter o prazo final correspondente com a data final do

instrumento. No caso de apenas uma etapa existente deverá repeitar os prazos de início e final da

meta do instrumento;

j. UF: poderá ser informada a unidade de federação do endereço de localização;

k. Município: poderá ser informado o código do município do endereço de localização;

l. Endereço: poderá ser informado o endereço de localização de onde a etapa será executada;

m. CEP: poderá ser informado o CEP de localização de onde a etapa será executada.

Após preencher os campos, o usuário deverá clicar em -Incluir Etapa -, o sistema exibirá a mensagem Etapa

Incluída com Sucesso, e exibirá os dados da etapa incluída na seção de Listagem de Etapas Cadastradas.

Após o preenchimento de todas etapas da Meta, o sistema exibirá a mensagem Etapa Incluída com Sucesso

e quando a soma do valor das etapas a ngir o valor da meta em questão, o sistema exibirá também a mensagem

Valor de etapas a ngiu o valor da meta, conforme ilustração 16.

Se eventualmente parte do valor da emenda vier a ser con genciado, ainda assim, o proponente deverár

apresentar a proposta no valor total da emenda consignado na LOA/registrado no Portal. Contudo, o proponente

deverá estruturar as metas de forma que o valor con ngenciado fique restrito em uma meta específica, pois, caso

ao longo do exercício o valor seja descon ngenciado, a proposta já estará no valor total. Caso contrário, o
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proponente deverá somente excluir a meta cujo o valor es ver bloqueado de acordo com orientação do

concedente.

4.2.2. Sub aba Cronograma Desembolso:

O Cronograma de Desembolso representa as parcelas financeiras de repasse federal e de

contrapar da do proponente, a serem aportadas após a celebração do projeto junto à sua conta bancária

específica.

Para incluir o Cronograma Desembolso, o usuário deverá entrar na aba Plano de Trabalho e clicar na aba -

Crono Desembolso-, conforme ilustração abaixo:

Ilustração 16

O Proponente deverá -Incluir Parcela do Cronograma de Desembolso- a qual direcionará para

preenchimento de 04 (quatro) campos rela vo ao Responsável, Mês, Ano e Valor da Parcela.

a. Responsável: o proponente deverá selecionar entre concedente ou convenente;

b. Mês: deverá ser colocado o mês do início da vigência do instrumento celebrado;

c. Ano: o Proponente deverá preencher com o ano de 2020;

d. Valor da Parcela: no caso do valor previsto para desembolso do Concedente o valor

deverá ser igual ao valor do repasse inserido na Plataforma +BRASIL. Agora em se tratando do valor de

parcela do Concendente deverá ser atribuído o valor integral da contrapar da. Sendo que o somatório do

valor previsto para Concendente e Convenente deverá ser igual ao valor global do Convênio.

A quan dade de parcelas de repasse dependerá do objeto do convênio e do tempo es mado para sua

realização.

Ressaltamos que a parcela única deve ser, preferencialmente, u lizada para projeto cujo objeto seja

voltado exclusivamente para a aquisição de equipamentos. Sendo que, havendo mais de uma parcela, a

primeira parcela não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do projeto.

No que tange ao desembolso do Convenente solicitamos que seja inserido o desembolso em uma única

parcela no mesmo mês da parcela única (ou da primeira parcela) prevista para o desembolso do Concedente.
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Após finalizado o preenchimento do valor correspondente do Convenenente e Concendete, deverá ser

associada as metas e etapas equivalentes.

Em cronograma desembolso, deve ser indicada a previsão mensal de liberação dos recursos e,

consequentemente, o início da efe vação das despesas. Para cada meta do cronograma sico deve ser especificada

a previsão (parcela) de liberação de recursos por parte do concedente e do convenente (contrapar da), devendo

ser associado a cada parcela as metas e etapas.

Observação: preferencialmente a contrapar da deverá ser incluída em um único bem e/ou serviço, sendo

insuficiente o valor total para o bem pretendido, deverá ser complementado com recursos do Concedente. Caso

não seja viável incluir em um único item, o valor deverá ser dividido ao menor número de itens possíveis. Cumpre

ressaltar que o Grupo de Natureza de Despesa – GND da contrapar da deve corresponder com a declaração de

contrapar da bem como com o item previsto no Plano de Aplicação Detalhado.

Atenção: Registre-se que o valor disponível para as metas não necessariamente será o valor a ser

associado, devendo o proponente subtrair o valor da contrapar da da meta beneficiada com o valor deste recurso.

Para melhor exemplificar a situação apresentaremos um convênio que possui 3 metas, em que a

contrapar da está inserida na Meta 2, com valor global de R$ 110.000,00, como segue:

Exemplo: valor global – R$ 110.000,00, valor de repasse: R$ 100.000,00 e valor de contrapar da : R$

10.000,00.

Cronograma fisico:

 Meta 1 (R$ 20.000,00) = Etapa 1 (R$ 10.000,00) + Etapa 2 (R$ 10.000,00);

 Meta 2 (R$ 40.000,00) = Etapa 1 (R$ 20.000,00) + Etapa 2 (R$ 20.000,00);

 Meta 3 (R$ 50.000,00) = Etapa 1 (R$20.000,00) + Etapa 2 (R$ 30.000,00);

Associação do Crono Desembolso

- (Responsável: Concendente):

 Associações: Meta 1 (R$ 20.000,00) = Etapa 1 (R$ 10.000,00) + Etapa 2 (R$ 10.000,00);

 Associações: Meta 2 (R$ 30.000,00) = Etapa 1 (R$ 20.000,00 + Etapa 2 (R$ 10.000,00);

 Associações: Meta 3 (R$ 50.000,00) = Etapa 1 (R$ 20.000,00) + Etapa 2 (R$ 30.000,00).

Somatório Total : R$ 100.000,00 ( Concedente);

- (Responsável: Convenente):

 Associações: Meta 2 (R$ 10.000,00 ) = Etapa 2 (R$ 10.000,00)
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4.2.3. Sub aba Plano de Aplicação Detalhado - PAD:

O PAD é u lizado para cadastrar os bens e serviços a serem adquiridos ou produzidos (aqueles que pela sua

natureza, aumentam o patrimônio).

Para iniciar o cadastramento do PAD, o Proponente deverá entrar na Aba Plano de Trabalho,

posteriormente clicar em Plano de Aplicação Detalhado, obje vando - Incluir- todos os pos de despesa, conforme

ilustração abaixo:

Ilustração 17

Há de se destacar que no Plano de Aplicação Detalhado deverá ser cadastrado todos os itens a serem

adquiridos ou contratados, sendo que os bens com a mesma espeficicação não deverão ser repe dos, devendo ser

inserido como um único item, mesmo que estejam em metas dis ntas, ajustando o quan ta vo previsto em todo

o projeto, conforme exemplo abaixo:

Exemplo 1: Para aquisição de 02 viaturas 4x4, deverá descrever da seguinte forma- Item 1: Especificação:

viatura 4x4 – Conforme descrição completa con da no Termo de Referência. Quan ta vo: 02 unidades

(cadastramento correto);

Observação: A descrição básica dos itens devem estar explícitas nas cotações apresentadas. Em relação as

viaturas descaracterizadas, somente serão apoiadas para a Polícia Judiciária ou serviço de inteligência.

O Proponente ao clicar no botão -Incluir-, o sistema exibirá tela para preenchimento do Programa, Tipo de

Despesa, Descrição Item, Natureza Aquisição, Código da Natureza de Despesa, Descrição da Natureza de Despesa e

conforme ilustração abaixo:
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Ilustração 18

Deverá o Proponente cadastrar os seguintes informações rela vos a:

a. Programa: O nome programa é exibido na tela;

b. Tipo Despesa: é informado, pelo sistema, o po de despesa informado anteriormente;

c. Descrição do item: a descrição deverá respeitar uma estrutura padronizada, iniciada por expressão

escrita no singular que permita sua imediata compreensão e diferenciação dos demais itens, seguida da

expressão “descrição completa con da no Termo de Referência. Conforme exemplos: Viatura po

motocicleta 600 cc – descrição completa con da no Termo de Referência; Viatura po sedã 1.6 –

descrição completa con da no Termo de Referência; Colete balís co tamanho P – descrição completa

con da no Termo de Referência; Arma de condu vidade elétrica – descrição completa con da no Termo

de Referência. Espargidor po pimenta – (Inserir a descrição completa do item). É expressamente

proíbida a inclusão de qualquer marca na descrição do item. Também não é aceitável a descrição de

item que restringa a concorrência ou que leve a qualquer po de direcionamento. Caso o item possua

recursos oriundos de contrapar da financeira deverá previamente a redação do item deverá inserir um

asterisco (*), para a correta análise técnica da SENASP;
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A mesma nomenclatura do item cadastrado no PAD deve ser aplicada em todos os demais

documentos que se refiram ao item de despesa, como o termo de referência, a pesquisa de preços e as etapas

do Cronograma Físico, garan ndo adequação na correspondência.

Observação: Todo item de despesa cadastrados além de estarem presentes no termo de referência

deverão estar instruídos e com os mesmos valores apresentados na pesquisa de preços acompanhados dos

respecitvos orçamentos.

e. Natureza da Aquisição: a única opção aceita é Recurso do Convênio, que representa a soma de

recursos financeiros disponibilizados a tulo de repasse e de contrapar da financeira, não sendo admi da a

opção Contrapar da Bens e Serviços;

f. Código da Natureza de Despesa: deve ser selecionado o Código da Natureza de Despesa com subitem, a

qual direcionará para a tela para consulta, devendo clicar em - Consultar-, desta forma, será exibido todos os

Códigos, Subitens e Descrição da Natureza de Despesas (ND's);

Observe que para a Natureza de Despesa disponível é vinculada ao Tipo de Despesa Selecionada.

Portanto, caso não seja encontrada determinada natureza de despesa pode ser necessária a alteração do po de

despesa. O usuário deverá selecionar a Natureza de Despesa -ND- que melhor irá se adequar ao seu item, sendo

que a PLATAFORMA +BRASIL direcionará para nova tela com os Códigos dos Itens, Subitens e a Descrição, devendo

o usuário clicar no botão -Selecionar- o sistema envia o código para o campo Código da Natureza de Despesa;

Atenção: a correta classificação da natureza de despesa é de responsabilidade do proponente.

g. Descrição da Natureza de Despesa: É preenchido automa camente pelo sistema, após a seleção no

campo Código da Natureza de Despesa;

h. Unidade Fornecimento: deve ser informada a unidade de fornecimento no padrão estabelecido pelo

sistema. Caso seja necessário, o usuário poderá clicar na lupa e pesquisar a unidade de fornecimento

desejada;

i. Valor Total (R$): deve ser informado o valor total do item;

j. Quan dade: deve ser informada a quan dade do item ( já anteriormente explicado);

k. Valor Unitário (R$): este campo é preenchido automa camente pelo sistema;

l. Endereço de Localização: poderá ser informado o endereço de localização de onde o item será

executado. No caso de envolver endereços dis ntos, deverá ser registrado o endereço da sede do

proponente, seguido da informação conforme plano de localização de bens na sub aba anexo;

m. CEP: poderá ser informado o CEP de localização de onde o item será executado. No caso de envolver

endereços dis ntos, deverá ser registrado o CEP da sede do proponente;

n. Código do Município: deve ser informado o município do endereço de execução do serviço, da

instalação do bem ou da localização da obra, informando o código do município ou pode ser pesquisado,

clicando na lupa ao lado;
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o. UF: será preenchida automa camente pelo sistema de acordo com o município informado.

p. Observação: Todo item custeado com recurso proveniente de contrapar da deverá ser registrado

neste campo, obrigatoriamente. Nos itens em que envolver recuros tanto da contrapar da e do

repasse também deverão ser registrados no campo Observações. No que tange aos itens custeados

somente com recursos de repasse, não é necessário realizar o preenchimento. Ademais, podem ser

registradas outras informações relevantes referentes ao item.

Após finalizar o preechimento de todos os campos o Proponente deverá clicar em -Incluir- o bem ou

serviço cadastrado, sendo que o sistema exibirá mensagem Bem/Serviço incluído com sucesso.

Posteriormente ao preenchimento do úl mo itens, o sistema exibirá as mensagens: Bem/Serviço incluído

com sucesso e quando a soma do valor dos itens a ngir o valor global do convênio, o sistema exibirá também a

mensagem: Valor total dos bens e serviços a ngiu o valor total do objeto.

Na seção de Valores Totais, o sistema contabiliza e atualiza os valores informados para cada item incluído e

observe que os itens incluídos poderão ser alterados ou excluídos.

4.2.4. Sub aba Plano de Aplicação Consolidado:

Este campo é preenchido automá camente e tem por obje vo apresentar um resumo das informações

incluídas no Plano de Aplicação Detalhado.

4.2.5. Sub aba Anexos:

A sub aba Anexo é u lizada para anexar arquivos relevantes, quando necessário. Podem ser incluídos

arquivos contendo por exemplo, planta da obra, foto do terreno onde será realizada a obra, laudos e pareceres

técnicos etc. Estes arquivos deverão conter no máximo 2 MB (2048 kbytes), podendo ser incluídos vários arquivos

com nomes diferentes.

Se faz necessário registrar a existência de abas e de campos específicos para inserção de documentos

obrigatórios a saber: na aba Dados da Proposta, sub aba Dados, o proponente deverá inserir os seguintes

documentos: Declaração de Capacidade Técnica e Gerencial e Declaração de Contrapar da em conjunto com o

Quadro de Detalhamento de Despesas. Na Aba Projeto Básico/Termo de Referencia, deverá ser acostado

somente o Termo de Referência. Sendo que os demais documentos deverão obrigatóriamente ser incluídos na sub

aba Anexo.

Outros documentos podem ser necessários para instruir a proposta e viabilizar a celebração do

convênio, e que, por não possuírem local específico de registro, devem constar na Plataforma +BRASIL como

anexos da proposta.
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A SENASP pode exigir outros documentos além dos constantes nestas instruções. Apresentaremos os

principais documentos que deverão constar na Aba Anexo:

Documentos Básicos:

- Planilha de Pesquisa de Preço; Pesquisa Mercadológica (cotações), conforme Instrução Norma va nº 05

de 2014; Plano de sustentabilidade, conforme modelo próprio fornecido pela SENASP, prevendo, conforme o

caso, a polí ca de con nuidade do empreendimento objeto do projeto e a polí ca de manutenção dos bens a

serem adquiridos; Plano de de localização de Bens do Projeto; Planilha do Cronograma de execução; Jus fica va

da pesquisa de preço; Jus fica va completa (mesmo que o campo da Plataforma +Brasil seja suficiente, deve ser

inserido o documento, tendo em vista a necessidade de informações de contatos do projeto), Declaração de

Atualização de Informações.

Documentos Específicos:

- Lei de criação das Guardas Municipais (Para os Guardas Municipais); Delegação de Competência, caso não

haja interveniente e o o Chefe do Poder Execu vo não for o Proponente;Quadro de dotação orgânica do material

bélico a ser adquirido, com informações de existência e necessidades para cada bem (Em caso de aquisição de

armamentos e coletes balís cos); Solicitação de autorização de produtos controlados; (Em caso de aquisição de

armamentos e coletes balís cos); Convênio com a Polícia Federal (Em caso de aquisição de produtos controlados

por município); Projeto Técnico de Videomonitoramento, aprovado pelo dirigente máximo do Proponente com

termo de responsabilidade quanto ao uso exclusivo das câmeras de videomonitoramento em segurança pública;

(Videomonitoramento), autorização ou termo de compromisso dos órgãos responsáveis pelo local de instalação e

pela energização dos pontos de infraestrutura já existentes, bem como de integração aos bancos de dados que a

plataforma se des na a comunicar; Outorga e autorização da ANATEL para o uso de radiofrequência em segurança

pública, descrita nas portarias em vigor expedidas por esta agência reguladora.

(Rádiocomunicação/Videomonitoramento); Projeto Técnico de Radiocomunicação; Projeto Técnico de Engenharia;

(Obras/Reformas); Declaração das prestadoras locais de fornecimento de água, esgoto e energia elétrica, de que

atendem, com seus serviços, o endereço que receberá a obra. (Obras/Reformas); Jus fica va Técnica nos caso de

não fornecimento de determinado serviço (Obras/Reformas) entre outros.

Observação: solicitamos que todos os documentos a serem inseridos na Plataforma +BRASIL inicialmente

não estejam assinados. Cumpre destacar que o PLATAFORMA +BRASIL não aceita a inserção de documentos dos

programas word e excell, desta forma, o proponente devem produzir o documento e compacta-lo no formato .zip,

para posteriormente realizar a inserção na Plataforma +BRASIL. Somente após a análise e eventuais adequações de

toda documentação inserida na Plataforma +BRASIL, será realizada uma diligência solicitando que sejam

devidamente assinados e subs tuídos os documentos apresentados inicialmente.
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4.2.6. Sub aba Pareceres

Os pareceres tem por obje vo prestar informação oficial, o qual pode ser produzido pelo analista técnico,

jurídico, gestor financeiro e gestor de convênio do concedente. Desta forma, as comunicações e a solicitação de

diligências serão realizadas por este canal, cabendo ao proponente a verificação constante a esta sub aba, para

conhecimento e/ou cumprimentos das diligências dentro dos prazos solicitados pelo Concedente.

5. PROJETOS BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

5.1. Do Projeto Básico/Termo de Referência

O Plano de Trabalho será lastreado por um PROJETO BÁSICO ou TERMO DE REFERÊNCIA, nos moldes

previstos na lei de Licitações e Contratos Administra vos (Lei nº 8.666/1993). O projeto básico será exigido no caso

de obras e serviços de engenharia e o termo de referência, no caso de aquisição de bens e serviços comuns.

Na Aba Projeto Básico/Termo de Referência, no menu Consultar Proposta, deverá o proponente realizar a

Descrição do Documento (Projeto Básico/Termo de Referência), informar o Tipo de documento (Projeto

Básico/Termo de Referência, realizar a Decrição do Arquivo e Escolher arquivo contendo o Projeto Básico ou o

Termo de Referência, conforme ilustração abaixo:

Ilustração 19

Por definição, o termo de referência é o documento apresentado quando o objeto do instrumento

envolver aquisição de bens ou prestação de serviços, que deverá conter elementos capazes de propiciar a

avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços pra cados
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na Administração Pública e/ou no mercado da região onde será executado o objeto, a definição dos

métodos e o prazo de execução do objeto.

Para tanto, o proponente deve elaborar o termo de referência conforme modelos da Advocacia-Geral

da União, disponibilizados pela SENASP, em papel mbrado, assinado (quando solicitado), digitalizado e

anexado em campo específico na Plataforma +BRASIL.

Cabe ressaltar que a Lei nº 8.666/1993, em seu ar go 116, também ra fica as informações que devem

constar no Plano de Trabalho.

Caso o projeto básico ou o termo de referência não seja entregue no prazo estabelecido ou receba parecer

contrário à sua aprovação, proceder-se-á à ex nção do convênio ou contrato de repasse, caso já tenha sido

assinado.

Se o Plano de Trabalho ver qualquer irregularidade ou imprecisão, serão as mesmas informadas ao

proponente, para que possa fazer os ajustes, no prazo estabelecido pelo órgão federal. A ausência de manifestação

do proponente no prazo estabelecido implicará a desistência no prosseguimento do processo.

5.2. Da Pesquisa de Preços

A pesquisa de preços deve ser elaborada em conformidade com a metodologia estabelecida pelo

Ministério do Planejamento na Instrução Norma va nº 5, de 27 de junho de 2014, dida camente explicada na

publicação Caderno de Logís ca Pesquisa de Preço, devendo ser retratada em planilha de pesquisa de preços,

conforme modelo fornecido pela SENASP, a ser registrada como anexo da proposta na Plataforma +BRASIL.

Atenção:

Os modelos de PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS DISPONIBILIZADO, na qual u liza o critério de

desvio padrão para re rar os valores inexequíveis ou excessivamente elevados NÃO É OBRIGATÓRIO. Porém,

cabe ressaltar que o proponente deve realizar a avaliação crí ca dos valores, devendo ser readequada a

jus fica va da pesquisa mercadológica, contendo a devida avaliação crí ca, bem como a metodologia do

cálculo u lizado para manutenção ou desconsideração dos valores inexequíveis ou excessivamente elevados.

É oportuno destacar que essa avaliação não se confunde com a u lização de média ou menor valor para

obtenção de preços referenciais.

A Instrução Norma va e a Portaria apresentam 04 ( quatro) parametros a ser seguido para realização

de pesquisa de preço, de modo que, deverão ser priorizados os parâmetros I e II a saber:

Parâmetro
I

Painel de preços, disponível no endereço
eletrônico -

h p://paineldeprecos.planejamento.gov.br/

Cabe à unidade requisitante
analisar as alterna vas apresentadas
no Painel de Preços e, de acordo com a
oportunidade e conveniência, elaborar
uma cesta de preços aceitáveis
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condizente com as especificações
técnicas e gerais do objeto, sendo
necessário efetuar análise qualita va e
crí ca das informações e dados
fornecidos pelo Painel.

Deverá ser demonstrada na
instrução do processo administra vo a
compa bilidade dos dados
pesquisados com o objeto da
contratação/prorrogação.

Parâmetro
II

Pesquisa por meio de contratações similares
de outros entes públicos.

Para a u lização deste
parâmetro, deverão ser u lizados na
pesquisa, Contratos Administra vos,
ou seus respec vos Termos Adi vos,
que se encontrem em execução ou
concluídos nos cento e oitenta dias
anteriores à data da pesquisa de
preços, sendo ainda possível a
u lização de Atas de Registro de
Preços, desde que vigentes.

É necessário efetuar análise
qualita va e crí ca das informações
coletadas, a fim de comprovar a
validade dos preços e sua
compa bilidade e adequação em
relação ao objeto da
contratação/prorrogação.

Parâmetro
III

Pesquisa com base em publicações
em mídia especializada, sí os eletrônicos
especializados ou de domínio amplo, desde
que contenha a data e hora de acesso.

Mídia Especializada: esse
método de pesquisa não
necessariamente deve ser vinculada a
um portal de internet, mas a outros
meios, tais como: jornais, revistas,
estudos, desde que haja notório e
amplo reconhecimento no meio em
que se encontra inserida. Ex. Tabela
FIPE.

Sí o eletrônico especializado:
caracteriza-se pelo fato de estar
vinculado necessariamente a um
portal na Internet com a u lização de
ferramentas de busca de preços ou
tabela com listas de preços, atuando
de forma exclusiva ou preponderante,
na análise de preços de mercado,
desde que haja um notório e amplo
reconhecimento no âmbito de sua
atuação. Ex. Webmotors, Wimóveis,
Imóvelweb, etc.

Sí o eletrônico de domínio
amplo: site presente no mercado
nacional de comércio eletrônico ou de
fabricante do produto, detentor de
boa credibilidade no ramo de atuação,
desde que seja uma empresa
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legalmente estabelecida. Sempre que
possível, a pesquisa deve recair em
sites seguros, detentores de
cer ficados que venham a garan r que
estes são confiáveis e legí mos. Ex.
Americanas, Saraiva, Submarino, etc.

A pesquisa não poderá
considerar preços com descontos e/ou
advindos de promoções concedidas
nos sí os eletrônicos pesquisados,
devendo levar em consideração
também o custo do frete.

Não poderão ser u lizados
sí os de leilão ou de intermediação de
vendas e resultados de sites de busca,
tais como: Buscapé e Bondfaro. Devem
ser priorizadas as informações
coletadas na internet que tenham
procedência técnica e comprovável.

Deverá ser demonstrado na
instrução do processo administra vo a
compa bilidade dos dados
pesquisados com o objeto da
contratação/prorrogação.

As cotações devem possuir
data e hora de acesso, o link completo
e o valor do frete agregado à
mercadoria.

Parâmetro
IV

Pesquisa com os fornecedores. As solicitações de orçamento
junto aos fornecedores deverão ser
realizadas formalmente, por meio de
o cio ou e-mail, os quais deverão ser
juntados aos autos como
comprovantes, mesmo nos casos em
que não lograrem êxito.

O responsável pela
formalização da consulta deverá
assegurar a isonomia entre os
fornecedores consultados, prestando
as mesmas informações,
esclarecimentos e documentação, se
for o caso, necessários para produção
da proposta de preços.

Deverá ser concedido prazo
razoável para o recebimento do
orçamento, a depender da
complexidade do objeto, não podendo
ser inferior a cinco dias úteis, a contar
da data da solicitação.

Somente serão admi das as
propostas cujas datas não se
diferenciem em mais de cento e
oitenta dias entre elas, a contar da
data de assinatura.

As propostas deverão conter,
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no mínimo:
a) razão social;
b) CNPJ;
c) contatos - endereço,

telefone, e-mail, etc;
d) especificação do objeto;
e) valores unitários e global;
f) prazo de validade da

proposta; e
g) iden ficação e assinatura

do representante legal da empresa.
As propostas deverão

informar expressamente, também,
que os preços apresentados
contemplam todos os custos
necessários à prestação do serviço ou
fornecimento do bem, tais como:
taxas, fretes, seguros, deslocamento
de pessoal, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais ou quaisquer
outras obrigações que possam incidir
direta ou indiretamente no objeto.

Caso o orçamento proposto
esteja com sua validade vencida, será
solicitado um novo ou sua revalidação,
mediante declaração do representante
legal do fornecedor, mantendo as
mesmas condições apresentadas
anteriormente, sendo necessário, no
entanto, informar nova data de
validade do orçamento.

Atenção: Nos casos em que a unidade requisitante u lizar somente os parâmetros III e/ou IV, será

necessário obrigatoriamente jus ficar (modelo disponibilizado no link ao final deste Guia) o insucesso na

busca por preços referentes aos parâmetros I e II, apresentando, respec vamente, comprovações da

impossibilidade do atendimento aos dois primeiro parâmetros, por meio de imagens capturadas das telas de

busca do Painel de Preços ou do Portal de Compras (descrição completa do objeto, preço unitário e data de

validade), da apresentação de links dos portais consultados, de documentos ou de e-mails com respostas

nega vas dos entes públicos, respeitando o prazo de resposta compa vel com a complexidade do objeto a ser

licitado, o qual não será inferior a cinco dias úteis.

Os documentos comprobatórios deverão ser acostados aos autos, organizados em arquivo(s)

compactado(s) (*.ZIP), cujas pastas devem ser devidamente nomeadas com os parâmetros u lizados para a

pesquisa de preços, facilitando a conferência, bem como o controle interno e externo, se for o caso.
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As solicitações de orçamento devem ser acompanhadas de informações detalhadas concernentes às

especificações e aos critérios de fornecimento dos bens ou serviços pretendidos, como por exemplo, prazo,

local de entrega, quan dade, frete, garan a.

Em relação ao CNPJ dos fornecedores, o proponente deve atentar para que o item vinculado a cotação

deve ser compa vel com a a vidade econômica da empresa.

A descrição básica dos itens devem estar explícitas nas cotações apresentadas. Em relação as viaturas

descaracterizadas, somente serão apoiadas para a Polícia Judiciária ou serviço de inteligência estaduais.

5.3. Do Preço de Referência:

O proponente, quando da formação dos preços, deve-se ter por metodologia para obtenção do preço

de referência para a contratação, a média, a mediana ou o menor dos valores ob dos na pesquisa de preço,

sendo que tal parâmetro deverá ser adotado para todos os itens apresentados. Deste modo se a opção for

pelo critério do valor médio, este deverá ser u lizado para todos os itens constantes no projeto.

Cumpre ressaltar que, para definição do preço de referência, serão desconsiderados os preços inexequíveis

e os excessivamente elevados, devendo a unidade requisitante responsável pela pesquisa u lizar,

preferencialmente, o método desvio padrão, conforme Anexo II-D e os seguintes critérios:

I - excessivamente elevado: preço maior que o resultado da média das propostas somado ao desvio padrão; e

II - inexequível: preço menor que o resultado da média das propostas subtraído do desvio padrão.

Assim, com vistas a facilitar o entendimento, encaminho um exemplo:

Fórmula de desvio Padrão:

DP= i=1

n

(x|i− M A)2

n

∑: símbolo de somatório. Indica que temos que somar todos os termos, desde a primeira posição (i=1)

até a posição n

x i: valor na posição i no conjunto de dados

M A: média aritmé ca dos dados

n: quan dade de dados

Exemplo: A pesquisa de mercado retornou 4 valores sendo: Pesquisa 1: R$ 500,00; Pesquisa 2: R$

600,00; Pesquisa 3: R$ 650,00 e Pesquisa 4: R$ 1.000,00.

- Cálculo da média (Como foram realizadas 4 pesquisas, n=4)
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M A=
500 ,00+600 ,00+650 ,00+1.000,00

4
=687 ,50

- Cálculo do Desvio Padrão

DP=
(500 ,00−687 ,50)2+(600 ,00−687 ,50)2+(650 ,00−687 ,50)2+(1.000 ,00−687 ,50)2

4

DP=
(−187 ,50)2+(− 87 ,50)2+(− 37 ,50)2+(312 ,50)2

4

DP=
35.156 ,25+7.656 ,25+1.406 ,25+97.656 ,25

4

DP=
35.156 ,25+7.656 ,25+1.406 ,25+97.656 ,25

4

DP=
141.875 ,00

4
= 35.468 ,75= 188,3315

Com os resultados, calcular se estão excessivamente elevados ou inexequíveis:

I - excessivamente elevado: preço maior que o resultado da média das propostas somado ao desvio
padrão; e

M A+DP

687 ,50+188 ,3315=¿R$ 875,83

Portanto, temos que toda pesquisa acima de R$ 875,83, deverá ser desconsiderada por ser considerada
excessivamente elevada

II - inexequível: preço menor que o resultado da média das propostas subtraído do desvio padrão.
M A−DP

687 ,50−188 ,3315=¿R$ 499,17

Portanto, temos que toda pesquisa abaixo de R$ 499,17, deverá ser desconsiderada por ser considerada
inexequível

É conveniente ressaltar que, com vistas a facilitar os cálculos, foi disponibilizadono link con do na Aba

Anexo a planilha de pesquisa de preços, contendo fórmulas para facilitar a verificação dos valores.

Observações: Os modelos de PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS DISPONIBILIZADO, na qual u liza o

critério de desvio padrão para re rar os valores inexequíveis ou excessivamente elevados NÃO É

OBRIGATÓRIO. Porém, cabe ressaltar que o proponente deve realizar a avaliação crí ca dos valores, devendo

ser readequada a jus fica va da pesquisa mercadológica, contendo a devida avaliação crí ca, bem como a

metodologia do cálculo u lizado para manutenção ou desconsideração dos valores inexequíveis ou
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excessivamente elevados. É oportuno destacar que essa avaliação não se confunde com a u lização de média

ou menor valor para obtenção de preços referenciais.

Os bens divisíveis que comporão o plano de trabalho, deverão constar no Termo de Referência com a

individualização dos itens, treinamento, acessórios, conforme o caso, e ainda, a individualização dos seus

valores, conforme modelo abaixo:

MODELO ADEQUADO DE QUADRO DEMONSTRATIVO:
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS DOS MATERIAIS

Item Descrição Qtde Detalhamento (Genérico dos
itens agregados)

Valor
Unitário
Médio

Valor
Total
Médio

1

VEÍCULO TIPO
CAMINHONETE CABINE
DUPLA DE MÉDIO PORTE

(Colocar especificação completa
do BEM)

1 Veículo Básico / adaptado
(Conforme o caso) R$0,00 R$0,00

1 Rádio Transceptor móvel Digital R$0,00 R$0,00
1 Grafismo R$0,00 R$0,00
1 Sinalizador Visual R$0,00 R$0,00
1 Sinalizador Acústico R$0,00 R$0,00
1 YYYYYYYY* R$0,00 R$0,00
1 XXXXXXX* R$0,00 R$0,00

Valor Global Unitário R$0,00

Quantidade Total do Bem pretendido 148
VEÍCULO TIPO

CAMINHONETE CABINE
DUPLA DE MÉDIO PORTE

R$0,00 R$0,00

*As inscrições yyyy e xxxx representam itens divisíveis não listados que, por ventura, devem vir junto ao

item principal. Exemplo: Um caminhão do corpo de bombeiros que, além do descrito, tenha que ser licitado

contendo mangueira. A mangueira deve estar descrita no quadro.

A pesquisa de preço e a respec va planilha, devem ser inseridos na aba anexo do PLATAFORMA

+BRASIL. Na aba Projeto Básico/Termo de Referência, devem ser acostados, somente estes documentos.

As cotações digitalizadas ob das na pesquisa de preços devem ser registrados como anexos da

proposta na Plataforma +BRASIL seguindo nome com estrutura padronizada, por exemplo: Viatura po

motocicleta – Cotação 1.

Quando houver um único fornecedor para o item de despesa que se pretende realizar, é preciso que

seja anexada uma declaração de exclusividade com menção expressa ao item, evidenciando que não existe

similar no mercado, a ser emi da por en dade de classe, associação ou en dade representa va do setor. Não

será aceita declaração emi da pelo próprio fornecedor exclusivo e nem declaração que ateste mera

representação exclusiva. Assim, deve ser apresentada, no mínimo, 3 (três) cotações pra cadas pela referida

empresa.

A Ata de registro de preço pode ser u lizada como cotação de referência, mas deve ser acompanhada

de outras cotações. Ou seja, não basta apenas uma ata encontrada.
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A pesquisa de mercado deve conter, no mínimo, 3 (três) cotações válidas. Caso não possua o quan ta vo

mínimo, deve ser acostada a jus fica va com a devida comprovação.

5.3.1. Moeda Estrangeira

Em relação a moeda estrangeira, o proponente deve u lizar como base para conversão do valor, as

informações con das no banco central (h ps://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?frame=1).

Deve estar explícito o valor em moeda entrangeira, o valor do dolar u lizado, citando a data de

referência e o valor conver do em moeda nacional.

Cumpre destacar que, a variação cambial (risco do negócio), posterior à celebração, deve ser abarcada

com a contrapar da do ente.

6. ENVIO DA PROPOSTA

Cadastrados os dados, o proponente poderá enviar sua proposta para análise do Concedente. Para enviar a

proposta para análise, o usuário deverá ter o perfil de Gestor de Convênio do Convenente.

O usuário deverá acessar o Portal dos Convênios, informar CPF e senha de acesso ou Cer ficado Digital e

clicar no menu - Propostas -, em seguida clicar em - Enviar p/ Análise -, Ao clicar nesta opção de -Enviar p/Análise

-, o sistema exibirá tela com campos a serem preenchidos.

Após o usuário preencher o campo Número da Proposta, deverá clicar no botão -Consultar-, sendo que o

sistema exibira tela com os dados da proposta desejada.

Para enviar a proposta para análise, o usuário deverá rolar o conteúdo da tela e clicar no botão -Enviar

para Análise-, O sistema exibirá a mensagem Tem certeza que deseja enviar a proposta/plano de trabalho para

análise?, pedindo a confirmação de envio. Após o usuário clicar no botão -Sim-, o sistema exibirá a mensagem

Proposta enviada para análise, informando que a proposta/plano de trabalho foi enviada(o) para análise.

A situação da proposta poderá ser consultada na Aba Dados da Proposta sub aba Dados será alterada para

Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise. A par r desse instante, os dados da proposta não podem mais

ser alterados e o órgão concedente analisará a proposta quanto à sua viabilidade e adequação aos obje vos do

programa.

O sistema disponibiliza o botão Gerar Extrato, contendo todos os dados registrados para a proposta. Após

clicar no botão Gerar Extrato, o sistema disponibiliza o extrato em formato PDF.

Atenção: Sendo a proposta cancelada ou rejeitada, o valor informado na proposta retornará para o recurso

da emenda parlamentar, o qual poderá reapresentar a emenda parlamentar neste ou em outro Ministério, dentro

do exercíco anual previsto.

45



7. ANEXOS

Inicialmente, cumpre ressaltar que, os anexos citados pretendem nortear a elaboração do projeto, sendo

exigido o seu cumprimento, no que couber, com vistas a padronização dos procedimentos por parte desta Pasta.

Outrossim, poderão ocorrer novas disciplinas que regulamentam a matéria. Assim, em qualquer fase antes

da celebração, a proposta estará sujeita à novas diligências para readequações per nentes.

7.1. Manuais/ Apos las:

 Manual PLATAFORMA +BRASIL – Convênios e Outros Repasses 6ª edição, 2016;

 Manual PLATAFORMA +BRASIL- Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição, 2019;

 PLATAFORMA +BRASIL - Apos la Gestão de Convênios para Concedentes;

 Manual PLATAFORMA +BRASIL Inclusão e Envio de Propostas Perfil Convenente, 2015;

 Manual PLATAFORMA +BRASIL – Convênio, Contrato de Repasse e Termo de Parceria operados por OBTV;

 LINK para download: dos arquivos supracitados:

h ps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bIkgZjvaxjRmEmsIPPR57WakAXu07Vg4

7.2. Norma vos:

 Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018 - cria a Polí ca Nacional de Segurança Pública e Defesa Social

(PNSPDS) e ins tui o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP);

 Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019 – Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei

Orçamentária de 2020;

 Instrução Norma va nº 5 de 27 de junho de 2014 - dispõe sobre o procedimento administra vo para a

realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral;

 Portaria Interministerial nº 424 de 30 de dezembro de 2016 – dispõe sobre as normas rela vas às

transferências de recursos da União mediante convênio e contrato de repasse;

 Portaria nº 20 de 07 de fevereiro de 2018 – estabelece critérios técnicos e documentação complementar já

definida na legislação infracons tucional para análise de propostas de instrumentos de transferências

voluntárias no âmbito da SENASP;

 Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019 – aprova o Regulamento para Fiscalização de Produtos

Controlados;

 Descritor Ação 21BM

 LINK para download: dos arquivos supracitados:

h ps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1n9NClgwA3Zp0DUV3RceMHl9qfXe1KrS3
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7.3. Planilha Emendas:

 Planilha extraída do SIOP para consulta de Natureza de Despesa, jus fica va e outras informações

importantes;

 Link: h ps://drive.google.com/drive/u/1/folders/1E9k5tcqywJ-6Dc4Nij-9iAo3_IPBAvZO

7.4. Modelos de Documentos:

 Declaração de Contrapar da;

 Jus fica va Completa;

 Plano de Localização de Bens do Projeto;

 Plano de Sustentabilidade do Projeto;

 Projeto Técnico de Engenharia;

 Projeto Técnico de Radiocomunicação;

 Projeto Técnico de Videomonitoramento;

 Quadro de Dotação Orgânica de Material Bélico;

 Cronograma de Execução;

 LINK para download dos arquivos supracitados:

h ps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1riuRF0snqX0ZSoyl2JltHX2phdz3ivtS

7.5. Modelos Documentos relacionados à valores

• Termo de Referência Serviço Não Con nuado;

• Termo de Referência Compras (AGU);

• Planilha de Pesquisa de Preço (Menor e Média);

• Jus fica va para a pesquisa de preços;

• Dúvidas Frequentes

LINK para download dos arquivos supracitados:

h ps://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SpoiInLgaGfPEMwc6vzuWqwjeBqZllVC

8. EM CASO DE DÚVIDAS

8.1.PLATAFORMA +BRASIL (Operacionalização e Problemas no sistema)

 Perguntas frequentes: h p://portal.convenios.gov.br/ajuda/perguntas-frequentes

 Telefone: 0800-978-9008 (segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h)

Atenção: O Email do Google Drive, onde os arquivos estão disponibilizados, NÃO é o e-mail da

Coordenação de Celebração. O e-mail do gmail foi criado EXCLUSIVAMENTE para disponibilizar os

arquivos. Portanto, qualquer demanda/informação encaminhado no gmail, não será considerado, salvo,

se expressamente solicitado pelo analista.

O e-mail da Coordenação de Celebração é: cocel-senasp@mj.gov.br
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