ORIENTAÇÕES DE CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS NO SICONV
PROCESSO SELETIVO PARA PROJETOS DE COMPETIÇÕES E EVENTOS DE
ESPORTE E LAZER.

1. INTRODUÇÃO
Aos proponentes, devidamente qualificados, por força da Portaria n° 507, de 24 de
novembro de 2011, e Edital de Chamamento Público 003/2012-SNELIS, que pretendam
celebrar convênio ou contrato de repasse com órgãos e entidades da Administração Pública
Federal deverão preliminarmente realizar credenciamento e cadastramento no Sistema de
Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV.
As orientações apresentadas a seguir, têm o objetivo de informar aos proponentes quanto ao
cadastramento de propostas para o Processo Seletivo em questão.
Recomenda-se, portanto, aos proponentes a observância às orientações contidas neste
documento e às normativas presentes no Edital de Chamamento Público 003/2012SNELIS.
Cabe destacar que as referidas orientações são de caráter elucidativo, sendo de exclusiva
responsabilidade do Proponente o cadastramento das informações e documentos referentes
à proposta.

2. CONVÊNIOS
Para a realização de parcerias, na forma do Edital de Chamamento Público 003/2012SNELIS, serão formalizados Convênios com Entidades devidamente classificadas e
priorizadas, conforme Edital.
Desta forma, considerando a Portaria 507 de 24 de novembro de 2011, bem como o Edital
nº 003/2012 – SNELIS é vedada a celebração de convênios:
I- 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;
II- 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 da Portaria n° 507,
de 24 de novembro de 2011.
III- com pessoas físicas ou entidades privadas com fins lucrativos;
IV- visando à realização de serviços ou execução de obras;
V- com entidades públicas ou privadas cujo objetivo social não se relacione ás
características do programa ou que não disponham de condições técnicas para executar o
convênio.
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VI- com entidades privadas sem fins lucrativos que não comprovem ter desenvolvido, nos
últimos três anos, atividades referentes à matéria do objeto do convênio; e
VII- com entidades privadas sem fins lucrativos que tenham, em suas relações anteriores
com a União, incorrido em pelo menos uma das seguintes condutas:
a) Omissão no dever de prestar contas;
b) Descumprimento injustificado do objeto de convênios, contratos de repasse ou
termos de parceria
c) Desvio de finalidade na aplicação de recursos transferidos;
d) Ocorrência de dano ao Erário; ou
e) Prática de outros atos ilícitos na execução de convênios, contratos de repasse ou
termos de parceria.
O presente Chamamento Público tem por objeto selecionar propostas que visem: (1) o
apoio a eventos de esporte e lazer; e (2) a estruturação e apoio ao desenvolvimento de
Competições de Esporte Estudantil, conforme o Edital n° 003/2012, por meio de propostas
apresentadas por entidades privadas sem fins lucrativos.
3. SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL –
SICONV
3.1. Sobre o SICONV
O SICONV é o sistema informatizado do Governo Federal no qual serão registrados todos
os atos relativos ao processo de operacionalização das transferências de recursos por meio
de convênios, contratos de repasse e termos de cooperação, desde a sua proposição e
análise, passando pela celebração, liberação de recursos e acompanhamento da execução,
até a prestação de contas. As informações registradas no SICONV serão abertas à consulta
pública na Internet, no Portal de Convênios do Governo Federal (www.convenios.gov.br).
Com essas ferramentas, a União espera atingir maior agilidade e menores custos com os
procedimentos necessários às transferências voluntárias de recursos federais. E mais, espera
garantir maior transparência aos atos de gestão, pois o Portal possibilitará o
acompanhamento pela sociedade de todo o processo, desde a apresentação da proposta pelo
interessado até a análise, celebração e liberação de recursos pelo concedente, bem como a
prestação de contas on-line da execução física e financeira, pelo convenente.
Desde 1º de julho de 2008, o Portal de Convênios do Governo Federal foi disponibilizado
e, a partir de 1º de setembro de 2008, tornou-se obrigatoria a utilização do referido portal
para a celebração, a liberação de recursos, o acompanhamento da execução e a prestação de
contas dos convênios firmados com recursos repassados voluntariamente pela União.
Cabe reiterar que toda Entidade interessada em apresentar Propostas junto aos
Programas do Governo Federal deverá estar Cadastrada junto ao SICONV, conforme
especificado nos itens abaixo.

2

3.2. Credenciamento e Cadastramento das Entidades interessadas em apresentar
Propostas junto aos Programas do Governo Federal
Para apresentar Proposta de Trabalho, o interessado deverá estar credenciado no SICONV.
O credenciamento será realizado diretamente no SICONV (www.convenios.gov.br), que
conterá no mínimo as seguintes informações:
I - nome, endereço da sede, endereço eletrônico e número de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, bem como endereço residencial do responsável que
assinará o instrumento, quando se tratar de instituições públicas; e
II - razão social, endereço, endereço eletrônico, número de inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas – CNPJ, transcrição do objeto social da entidade atualizado, relação
nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da
carteira de identidade e CPF de cada um deles, quando se tratar das entidades privadas sem
fins lucrativos.
As informações prestadas no credenciamento e no cadastramento devem ser atualizadas
pelo convenente ou contratado até que sejam exauridas todas as obrigações referentes ao
convênio ou contrato de repasse.
É de exclusiva competência da Entidade Proponente a realização do Cadastramento e
Credenciamento, acima citados, não cabendo ao Ministério do Esporte qualquer ação
referente ao tema.
3.3. Programas/ SICONV
Para a apresentação de propostas nos termos estabelecidos no Edital de Chamamento
Público 003/2012-SNELIS, o proponente, com base na categoria indicada no edital em
comento, deverá cadastrar a proposta em um dos programas indicados abaixo:

PROGRAMAS SICONV 2012
Ano do
Programa

Código do Programa

Ação
Orçam.

2012

5100020120088

203520JQ

Nome do Programa no SICONV
Realização e Apoio a Competições e
Eventos de Esporte e Lazer.

4. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1. Participantes
Poderão apresentar propostas somente as entidades privadas sem fins lucrativos, conforme
item 1.1 do Edital de Chamamento Público 003/2012-SNELIS.

3

4.2. Propostas
Ao final do cadastramento da proposta, a entidade proponente deverá,
obrigatoriamente, enviá-la para “Análise”, gerando o status de “Proposta/Plano de
Trabalho” enviado em Análise.
4.3. Prazos
O prazo para apresentação das propostas corresponde ao período de 28/05/2012 a
08/06/2012.
4.4. Composição das Propostas
As propostas deverão ser obrigatoriamente cadastradas no Sistema de Gestão de Convênios
do Governo Federal (SICONV), dos Programas indicados no item 3.3, seguindo as
orientações abaixo:
a)
Preenchimento integral da Proposta e do Plano de Trabalho/SICONV, nas abas de
“dados”, “cronograma físico”, “cronograma de desembolso” e “plano de aplicação
detalhado” constantes do SICONV;
b)
Inclusão da Declaração de Capacidade Técnica e Gerencial, conforme modelo
disponível no sitio eletrônico do ME e no Programa/SICONV, na aba “dados”, campo
“capacidade técnica e gerencial”, ou sua transcrição, conforme espaço disponível;
c)
Inclusão dos termos de referência, na aba “projeto básico/termo de referência”,
contendo, no mínimo 3 (três) orçamentos, conforme orientação e modelos disponíveis no
sítio eletrônico do Ministério do Esporte e nos Programas/SICONV;
d)
Inclusão da documentação obrigatória, item 4.4.1, na aba “Anexos”, conforme
orientação e modelos disponíveis no sítio eletrônico do Ministério do Esporte e nos
Programas/SICONV
e)
Ao final do cadastramento do projeto no SICONV, a entidade proponente deverá,
obrigatoriamente, enviá-la para “Análise”, gerando o status de “Proposta/Plano de Trabalho
enviado em Análise”;
f)
Após o envio da Proposta/SICONV para “Análise”, a entidade proponente, não
poderá alterar a Proposta/SICONV encaminhada; e
g)
Somente serão analisados os projetos que: (1) forem cadastrados no
Programa/SICONV especificado; (2) enquadrarem-se na condição/status de
“Proposta/Plano de Trabalho enviado em Análise”; (3) forem cadastrados dentro do prazo
estabelecido no item 4.3.

4.4.1. Documentação Obrigatória
a)
Documento técnico de projeto, conforme modelo disponível no sitio eletrônico do
ME e no Programa/SICONV;
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b)
Conjunto de Declarações e Termos específicos para conveniamento, acerca do
projeto e do ente proponente, conforme modelos disponíveis no sitio eletrônico do ME e no
Programa/SICONV;
c)

3(três) últimos balanços patrimoniais/fiscais anuais;

d)
Documentação digitalizada do dirigente signatário, contendo documento de registro,
CPF, comprovante de residência e Ata de Nomeação e Posse; e
e)
Os demais documentos exigidos pelo Art. 22 da Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU n° 507/2011 e recebidos pela unidade cadastradora, serão conferidos na
área de cadastramento do SICONV, estando cadastrado o proponente.
4.4.2. Contrapartida
4.4.2.1. A contrapartida, de caráter facultativo às entidades privadas sem fins lucrativos,
conforme entendimento do Art. 35 da Lei n° 12.465, de 12 de agosto de 2011 – LDO,
servirá como critério de desempate entre as propostas apresentadas, considerando o
percentual referente ao total do projeto pleiteado.
4.4.2.2. Havendo contrapartida, que poderá ser financeira ou em bens e serviços, o
proponente deverá comprovar que os recursos, bens ou serviços referentes à contrapartida
proposta estão devidamente assegurados.
Parágrafo único – Em caso de haver aporte de recursos de outra origem ou de outra
entidade e/ou personalidade jurídica diferente para a execução do projeto, esta informação
deverá estar explícita no projeto e plano de trabalho, figurando tal partícipe,
obrigatoriamente, como interveniente no convênio.
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5. CADASTRAMENTO DA PROPOSTA NO SICONV

PARA INICIAR O CADASTRAMENTO DE PROPOSTA:
1º Passo: Acessar o portal de convênios pelo endereço: www.convenios.gov.br.

1º

2º Passo: Digitar o login e a senha;

OBS: O login (CPF) e a senha são disponibilizados no ato do cadastramento no
SICONV, ao responsável pelo cadastro.
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2º

3º Passo: Consultar Programas;
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3º

3º

4º Passo: Inserir Número do Programa no campo específico conforme indicação no item
3.3.
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4º

5º Passo: Clicar no campo “PROPOSTA.

6º Passo: Clicar no campo “INCLUIR PROPOSTA”.

IMPORTANTE: Proceder a leitura das informações do Programa e documentos anexos,
certificando da inclusão da proposta no programa em que o proponente se enquadre.
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5º

6º

7º Passo:- Digitar o código do órgão 51000 (Ministério do Esporte) no campo específico e
digitar o código completo do programa: 5100020120088.
Clicar no ícone laranja – “Buscar Programa para Seleção”
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7º

8º Passo: Automaticamente abrirá a tela a seguir, na qual dever-se-á MARCAR o quadro a
frente do código do Programa e clicar no campo “SELECIONAR”:
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8º

9º Passo: Clicar em “Selecionar Objetos/Preencher Valores”.
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9º

10º Passo: Na tela que se abrirá sequencialmente, escolher a opção que defina a
“QUALIFICAÇÃO DO PROPONENTE”.
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10º

OBS: Selecionar a opção, de acordo com a Lei n° 12.465, de 12 de agosto de 2011 – LDO
11º Passo: Prosseguir, indicando os Valores da Proposta, considerando:
a) O limite de núcleos estabelecidos no Edital.
b) Os valores da contrapartida oferecida ( se houver).
c) As seguintes definições:
1- Valor Global: Valor total da proposta (valor de repasse ME + valor de contrapartida);
2- Valor de repasse: Valor total que o Ministério do Esporte irá repassar para a
realização das ações do Convênio;
3- Valor da contrapartida: Valor total do Proponente é o valor total da contrapartida a
ser desembolsada;
3.1. Valor contrapartida Financeira (se houver): somatório dos recursos financeiros
(monetários), os quais deverão ser disponibilizados na conta corrente específica do
convênio a ser firmado;
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11º

12º Passo: Selecionar o Objeto já definido como Padrão para este Programa.

13º Passo: Finalizar seleção, clicando no ícone “Salvar”.
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12º
13º

Realizado os procedimentos acima, será gerado um número de Proposta, que servirá de
base para consultas e inserção de documentos e informações.
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5.1. ABA DADOS

14º Passo: ABA DE DADOS (1° Parte)
A Aba Dados é de preenchimento obrigatório.
Esta Aba do SICONV é composta pelos seguintes itens a serem trabalhados:
1. MODALIDADE: deve ser selecionada a modalidade do instrumento Convênio;
2. JUSTIFICATIVA: É a elaboração dos diversos elementos que justificam a necessidade
da realização do projeto. Neste item se apresentam informações sócio-econômicas,
geográficas, de públicos prioritários, a relação entre o programa do governo e a proposta,
detalhamento do público a ser atendido entre outros, ou seja, a síntese da justificativa do
Documento Técnico de Projeto.
3. OBJETO DO CONVÊNIO:
- Descrever o evento e/ou atividade de esporte e lazer, de abrangência local, regional ou
nacional.
OU
- Descrever a realização de uma ou mais de uma competição esportiva de abrangência
local, regional, nacional ou internacional, que contribua com o desenvolvimento da Política
de Esporte Estudantil.
4. CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL: Este campo deverá ser preenchido, com
um texto sobre a sua capacidade técnica e gerencial de realizar convênio, citando outros
projetos realizados.
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14º

OBSERVAÇÃO:
No intuito de evitar alterações nos documentos/arquivos anexados junto aos campos
específicos dos formulários de cadastramento de sua Proposta junto ao SICONV, os
documentos deverão ser salvos com as seguintes extensões: PDF, JPG, GIF, PNG, MPEG
ou AVI.
Além disso, quanto ao tamanho dos arquivos, existe o limite de 1 Mega para cada arquivo a
ser incluído no SICONV.
15º Passo: ABA DE DADOS (2° Parte)
1. DADOS BANCÁRIOS: Escolher a opção do BANCO e indicar o Nº da AGÊNCIA
Bancária onde a conta corrente será aberta automaticamente por meio de mecanismos
criados no SICONV.
2. DATAS : Os projetos poderão ter vigência de 3( três) a 12( doze) meses, considerando a
possível sequência de eventos e o período de execução das ações e do plano de aplicação
detalhado.
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OBS 1: As datas pré-estabelecidas poderão sofrer alterações conforme o andamento do
processo de formalização.
OBS 2: Não confundir a data de vigência do convênio com a data da sua execução e do
atendimento aos beneficiados.
3. REPASSE
Deverá ser preenchido neste campo o repasse previsto pelo Ministério do Esporte, em uma
única parcela.

15º

5.2. ABA PROGRAMAS
Eventuais alterações ou correções de valores (repasse, contrapartida, percentuais)
referendados na Proposta/SICONV deverão ser efetuadas na Aba Programas, clicando no
ícone EDITAR (10° e 11° passo);
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5.3. ABA CRONOGRAMA FÍSICO
16º Passo:
META – É PADRÃO O CADASTRAMENTO DE UMA ÚNICA META
No momento da inclusão dos dados referentes ao Cronograma Físico (Crono Físico), o
sistema disponibilizará a opção de “Incluir Meta” a qual deverá ser preenchida, conforme
exemplo a seguir:
1. Especificação da Meta: deve ser informada a descrição para a meta, de acordo com o
objeto do convênio proposto, padronizado.
Exemplo da Meta/Objeto: Realização de Evento Esportivo de Esporte e Lazer ........

2. Unidade de Fornecimento: UN
3. Valor da Total (R$): deve ser informado o valor para realização integral desta META,
neste caso, correspondente ao Valor Global do convênio.
4. Quantidade: sempre 01 (uma), incluindo o número “1,00” no campo, ou seja, 1UN
5. Valor Unitário da Meta – o Sistema preenche automaticamente, após o preenchimento
da quantidade e do valor total.
6. Data de Início e Término da Meta: deve ser a mesma informada na Aba Dados, tanto
de início como de término do Convênio.
7. UF: deve ser informada a UF do endereço de localização da sede do Proponente.
8. Município: deve ser informado o código do município do endereço de localização do
Proponente (este código estabelecido nacionalmente – na dúvida, buscar na tabela
disponibilizada para este fim ao lado deste ícone, na figura de uma lupa, digitando o nome
do município, sem til, cedilha e acento).
9. Endereço: deve ser informado o endereço de localização de onde a meta será executada.
No caso da SNELIS, utilizamos o Endereço da Entidade Proponente.
10. CEP: deve ser informado o CEP de localização de onde a meta será executada,
utilizamos o CEP do endereço do Proponente.
11. Ao final do preenchimento de todos os campos anteriores, clicar no ícone – INCLUIR
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16º

17º Passo: ETAPAS
Para a única META cadastrada, será necessário incluir as ETAPAS definidas nas
Diretrizes. Para isso, o usuário deverá clicar no botão “Incluir Etapa” e proceder à inclusão,
uma a uma.
Entende-se as ETAPAS como as AÇÕES (grupo de despesas) necessárias ao
desenvolvimento da parceria ser formalizada, conforme exemplo abaixo:
Composição dos projetos de eventos (exemplos):










Etapa 1: Recursos Humanos;
Etapa 2: Material Esportivo;
Etapa 3: Material de consumo;
Etapa 4: Locação de espaço físico;
Etapa 5: Locação de equipamentos;
Etapa 6: Hospedagem;
Etapa 7: Alimentação;
Etapa 8: Arbitragem;
Etapa 9: Premiação;
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 Etapa 10: Passagens rodoviárias e aéreas nacionais;
 Etapa 11: Locação de Transporte;
 Etapa 12: Outras ações desde que justificadas e devidamente aprovadas pela
SNELIS/ME.

Composição dos projetos de Competições de Esporte Estudantil (anexos):












Etapa 1:Recursos Humanos;
Etapa 2: Material Esportivo;
Etapa 3: Material de consumo;
Etapa 4: Locação de espaço físico;
Etapa 5: Locação de equipamentos;
Etapa 6: Hospedagem;
Etapa 7: Alimentação;
Etapa 8: Arbitragem;
Etapa 9: Premiação;
Etapa 10: Passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais;
Etapa 11: Locação de transporte para pessoas, equipamentos e outros, necessários à
prática das modalidades esportivas envolvidas na competição;
 Etapa 12: Outras ações desde que justificadas e devidamente aprovadas pela
SNELIS/ME.

1. O preenchimento das etapas segue praticamente os mesmos campos do cadastramento da
META. A diferença está no montante financeiro, que no caso das etapas, deverá ser
indicado o valor total para desenvolvimento daquela Etapa que está sendo cadastrada.
2. Nº da Etapa = preenchimento automático no SICONV;
3. Descrição da Etapa: deve ser informado o Nome da ETAPA, conforme definido e
apresentado anteriormente;
4. Valor da Etapa deve ser informado o valor total para realização de cada Etapa
especificada;
5. Data de Início e Término da Etapa: deve ser a mesma informada para META e nos
demais campos anteriores já especificados em outras ABAS do SICONV, tanto de início
como de término do Convênio;
6. Fazer a opção pela META a qual as Etapas encontram-se associadas, ou seja, a META
será a mesma para todas as Etapas a serem cadastradas, já definida no início do cadastro
desta Proposta;
7. Especificação da ETAPA: a descrição para a Etapa, de forma quantitativa e
qualitativa,de acordo com as Ações estabelecidas para o convênio proposto pela
SNELIS/ME.
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8. Unidade de Fornecimento: UN
9. Valor Total da ETAPA (R$): deve ser informado o valor para realização integral desta
ETAPA;
10. Quantidade: sempre 01 (uma), incluindo o número “1,00” no campo.
11. Valor Unitário da Etapa – deve ser preenchida a quantidade de unidades de
fornecimento para a etapa, se não for possível mensurar pode ser colocada a unidade 1.
12. Data de Início e Término da Etapa: deve ser a mesma informada nos demais campos
anteriores já especificados em outras ABAS do SICONV, tanto de início como de término
do Convênio. Tais datas não podem ultrapassar as datas de vigência da proposta já
cadastrada;
13. UF: deve ser informada a UF do endereço de localização da sede da Entidade
Proponente.
14. Município: deve ser informado o código do município do endereço de localização do
Proponente (este código estabelecido nacionalmente – na dúvida, buscar na tabela
disponibilizada para este fim ao lado deste ícone, na figura de uma lupa, digitando o nome
do Município, sem til, cedilha e acento).
15. Endereço: deve ser informado o endereço de localização de onde a meta será
executada. Para a SNELIS, utilizamos o endereço do Proponente.
16. CEP: deve ser informado o CEP de localização de onde a meta será executada,
utilizamos o CEP do endereço do Proponente.
17. Ao final do preenchimento de todos os campos anteriores, clicar no ícone – INCLUIR
Pode-se perceber que o somatório dos valores especificado para cada ETAPA é igual ao
valor da META, que por conseqüência é o mesmo montante do valor global do convênio.
Desta forma, observa-se que nas ETAPAS (ações/grupo de despesas) também são incluídos
os recursos de contrapartida.
Assim é importante lembrar que:

O valor total da META deve ser obrigatoriamente igual ao valor global do
convênio.
O somatório do valor cadastrado das ETAPAS deve totalizar o valor da META e,
consequentemente, o VALOR GLOBAL DO CONVÊNIO
(Ex: etapa 1 + etapa 2 + etapa 3 = valor total da META = VALOR GLOBAL DO
CONVÊNIO)
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17º

5.4. ABA CRONOGRAMA DESEMBOLSO

18º Passo: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
No Cronograma de Desembolso deve ser indicada a previsão mensal de liberação dos
recursos FINANCEIROS e, conseqüentemente, o mês de início da efetivação das despesas.
Para a META 1 estabelecida do cronograma físico deve ser especificada a previsão de
liberação de recursos o CONCEDENTE EM ÚNICA PARCELA e para o PROPONENTE,
conforme declaração de contrapartida.
Os valores referentes ao Ministério do Esporte e ao valor da contrapartida (apenas
financeira) devem ser associados à meta estabelecida. Com isso o valor total do
Cronograma de Desembolso deve ser = soma do valor de repasse + contrapartida
financeira.
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PROCEDIMENTOS
PARA
CADASTRO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

DAS

INFORMAÇÕES

NO

1. INCLUIR PARCELA
a) Escolher a opção CONCEDENTE OU CONVENENTE para definir o campo de
responsável pela parcela;
b) Preencher os ícones mensalmente indicando: MÊS, ANO E VALOR, correspondente a
parcela (financeira) que está sendo cadastrada.
c) Finalizar o cadastramento desta parcela, clicando no ícone “INCLUIR PARCELA”.
Proceder da mesma forma para as demais parcelas a serem incluídas, conforme
responsável, mês e ano.
O sistema irá solicitar a associação do valor do desembolso a cada meta, ou seja, será
necessário informar o valor que o repasse irá contemplar na meta em questão.
2. ASSOCIAÇÃO DE METAS
a) Clicar no ícone “Metas Associadas”;
b) Escolher e selecionar a Meta que será única, por ter somente 01 opção;
c) Para proceder a associação da Meta, digitar o valor do desembolso, previsto para a
parcela que está associada a esta META. Clique no ícone “ASSOCIAR META”.
d) Proceder da mesma forma para as demais Parcelas a serem associadas à Meta, conforme
responsável, mês e ano.
Exemplificando:

PARTÍCIPE

PARCELA/VALOR

MÊS/ANO DO
DESEMBOLSO

CONCEDENTE

Valor do Repasse

Mês/2012 = início da vigência

CONVENENTE

Valor da Contrapartida
Financeira

Mês/2012 = início da vigência
ou conforme estabelecido com
esta CGFOR/SNELIS

Após ter todas as metas associadas, o desembolso deverá ser associado para cada etapa:
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3. ASSOCIAÇÃO DE ETAPAS
a) Clicar no ícone “Associar Etapa”. O sistema lista todas as etapas relativas a cada meta,
devendo ser feita a associação do valor a todas as etapas listadas;
b) O sistema vai abrir as etapas que são vinculadas a cada meta. Clique na aba associar
valor, sobre a etapa que deseja associar. Verifique se está associando o valor sobre a etapa
certa;
c) O sistema irá abrir o campo para ser preenchido o valor a ser associado, em seguida deve
ser digitado o valor salvo;
d) O sistema vai apresentar o valor associado à etapa, note o valor total da etapa, o valor
disponível para vincular/associar e o valor já vinculado. Em seguida clique em voltar por
duas vezes para continuar a inserir os demais desembolsos
Depois de inseridos todos os desembolsos, e associados às metas e etapas, teremos a
seguinte tela:

18º
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5.5. ABA PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

19º Passo: PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO
O Plano de Aplicação Detalhado é o detalhamento de todos os elementos de despesas
necessários para a realização das etapas e metas.
A relação de itens a serem relacionados e especificados como despesas do convênio devem
especificar todos os bens e/ou serviços relacionados à execução de cada uma das Etapas
cadastradas para o alcance do objeto Proposto.

A soma do valor total de todos os bens e serviços especificados no Plano de Aplicação
Detalhado (despesas do convênio) deve ser igual ao valor global do Convênio.

Ressalta-se aqui que para cada Bem e Serviço incluído associado a cada Etapa, no seu
detalhamento o proponente deverá especificá-lo por meio dos ITENS a seguir:
Passo 19.1- Deve ser selecionado o tipo de despesa a ser incluído -Ver Quadro 1:
Obs: A indicação equivocada/errada do “tipo de despesa”, aqui neste campo, exigirá que
posteriormente o Proponente tenha que excluir item a item, procedendo ao seu
recadastramento por meio da repetição de todo o processo a seguir, significando um grande
atraso no processo. Fato que caracteriza esta indicação do “Tipo de Despesa” muito
relevante para as ações subseqüentes.
Passo 19.2 - Após fazer a opção pelo “Tipo de Despesa”, proceder a sua confirmação,
clicando em “incluir”, conforme figura a seguir:
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19º

19.1

19.2

Passo 19.3 - Após a confirmação deverá ser especificado cada um dos Itens, de acordo com
a aba Metas. Para prosseguir ao cadastramento das informações deve-se:
a) escolher o Programa indicado no item 4.3;
b) copiar/digitar e/ou complementar a especificação de cada um dos Itens no campo
“Descrição Item”, conforme orientações do Quadro 1, a seguir disponibilizado
Passo 19.4- Indicar a “Natureza de Aquisição” fazendo a opção por:
Recursos do Convênio:

a) Repasse ME
b) Contrapartida
financeira

Passo 19.5 – Digitar ou buscar o “Código e Nome da Natureza de Despesa” que deve ser
definido e identificado de acordo com a característica do item e a forma de aquisição do
mesmo pela Proponente, utilizando-se das possibilidades e exemplos, a seguir:
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19º
19.3
19.4
19.5

Os itens relacionados no Quadro 1 abaixo, são particulares a cada Proposta cadastrada,
devendo seguir as orientações gerais de forma a manter a coerência com as Diretrizes da
Realização e Apoio a Competições e Eventos de Esporte e Lazer.
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QUADRO 1 – Elementos de Despesa
Códigos
Elementos de
Despesa

Pessoa
Jurídica

Descrição

Pessoa
Física

Contratação de
Registra o valor das despesas com serviços prestados por
Recursos Humanos/
profissionais técnicos, nas seguintes áreas, tais como:
33903905 33903606
Serviços Técnicos
administração,
advocacia,
arquitetura,
contabilidade,
Profissionais
economia, engenharia, estatística, informática e outras.
Estagiário/Agente
Tributos

Material Esportivo
e Educativo

------

33903607

33900415

33903014

Registra o valor das despesas com serviços prestados por
estudantes na condição de estagiários ou monitores.
Obrigações Patronais: INSS, FGTS e outros.
Registra o valor das despesas com materiais utilizados ou
consumidos diretamente nas atividades educativas e esportivas
de crianças e adultos, tais como: apitos, bolas, bonés, botas
especiais, brinquedos educativos, calções, camisas de malha,
chuteiras, cordas, esteiras, joelheiras, luvas, materiais,
pedagógicos, meias óculos para motociclistas, patins,
quimonos, raquetes, redes para prática de esportes, tênis e
sapatilhas, tornozeleiras, touca para natação e afins.
Registra o valor das despesas com os materiais utilizados
diretamente os trabalhos EXPEDIENTE administrativos, nos
escritórios públicos, nos centros de estudos e pesquisas, nas
escolas, nas universidades etc, tais como: agenda, alfinete de
aço, almofada para carimbos, apagador, apontador de lápis,
arquivo para disquete, bandeja para papéis, bloco para
rascunho bobina papel para calculadoras, borracha, caderno,
caneta, capa e processo, carimbos em geral, cartolina,
classificador, clipe cola, colchete, corretivo, envelope,
espátula, estêncil, estilete, extrator de grampos, fita adesiva,
fita para máquina de escrever e calcular, giz, goma elástica,
grafite, grampeador, grampos, guia para arquivo, guia de
endereçamento postal, impressos e formulário em geral,
intercalador para fichário, lacre, lápis, lapiseira, limpa tipos,
livros de ata, de ponto e de protocolo, papéis, pastas em geral,
percevejo, perfurador, pinça, placas de acrílico, plásticos,
porta-lápis, registrador, régua e tc.

Material de
Expediente

33903016

Material
Permanente

449052

Material Permanente

Passagem Aérea

3390331

Passagem Aérea para o país
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Hospedagem

33903980

Hospedagem

Alimentação

33903623

Fornecimento de Alimentação

33903015

Registra o valor das despesas com materiais de consumo
utilizados em festividades e homenagens, incluindo artigos
para decoração e buffet, tais como: arranjos e coroas de flores,
bebidas, doces, salgados e afins.

33903023

Registra o valor das despesas com uniformes ou qualquer
tecido ou material sintético que se destine à confecção de
roupas, com linhas de qualquer espécie destinadas a costuras e
afins materiais de consumo empregados direta ou
indiretamente na confecção de roupas, tais como: agasalhos,
artigos de costura, aventais, blusas, botões, cadarços, calçados,
calças, camisas, capas, chapéus, cintos, elásticos, gravatas,
guarda-pós, linhas, macacões, meias, tecidos em geral,
uniformes militares ou de uso civil, zíperes e afins.

44905226

Registra o valor das despesas com todos os instrumentos de
cordas, sopro ou percussão, como também outros instrumentos
utilizados pelos artistas em geral, tais como: clarinete, guitarra,
pistão, saxofone, trombone, xilofone e afins.

Material para
Festividades e
Homenagens

Uniformes, Tecidos
e Aviamentos

Instrumentos
Musicais e
Artísticos

------

Registra o valor das despesas com serviços de comunicação
geral prestados por pessoa física, tais como: confecção de
33903627
material para comunicação visual; geração de materiais para
divulgação por meio dos veículos de comunicação; e afins.

Locação de
Imóveis

------

Registra o valor das despesas com remuneração de serviços de
33903615 aluguel de prédios, salas e outros imóveis de propriedade de
pessoa física.

Locação de Bens
Móveis e
Intangíveis Moveis

------

Registra o valor das despesas com serviços de aluguéis de
33903616 máquinas, equipamentos, telefone fixo e celular e outros bens
móveis de propriedade de pessoa física.

Serviços de
Comunicação em
Geral

Locação Bens
Móveis e Outras
Naturezas e
Intangíveis

33903914

-

Registra o valor das despesas com remuneração de serviços de
aluguel de bens móveis não contemplados em subitens
específicos e bens intangíveis, como, tais como: locação de
linha telefônica e afins.

Diárias

33901414

-

Diárias no País

Diárias

33901416

-

Diárias no Exterior

Bilhete

33903049

-

Bilhete de passagem

Premiações

3390314

-

Premiações Desportivas
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Passagens

3390332

-

Passagens para o Exterior

Premiações

33903199

-

Outras premiações

Locação

3390333

-

Locação de meios de transporte

Passo 19.6 – Conforme sinalização na figura a seguir, considerando o código digitado ou
selecionado, o campo de “Descrição da Natureza de Despesa” será preenchido
automaticamente.
Passo 19.7 – Conforme sinalização na figura a seguir, digitar ou escolher por meio da
tabela de busca, a opção pela “Unidade de Fornecimento”,
Passo 19.8 – Descreva o “Valor Total” e “Quantidade”. O sistema preenche
automaticamente o valor unitário.
Observação: Os valores “Unitário” e “Total” deverão ser iguais aos valores especificados
na memória de cálculo a ser incluída no campo “Observação” deste formulário do
SICONV.
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19º

19.6
19.8
19.7
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QUESTÕES GERAIS A SEREM OBSERVADAS NO PREENCHIMENTO DO
PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO:
O campo da DESCRIÇÃO deverá conter as especificações em termos de medidas (altura,
largura e espessura), tipo de material (madeira, borracha, lona, PVC, etc.), tantas cores, que
justifiquem o valor unitário cotado para cada item.
O campo de OBSERVAÇÃO serve para especificar a relevância da utilização deste item no
Projeto, justificar o quantitativo unitário solicitado, quando este não for equivalente ao total
de beneficiados do Projeto e apresentar a MEMÓRIA DE CÁLCULO do item, de forma a
demonstrar como se chegou ao valor unitário e, conseqüentemente, ao valor total previsto.
Especificamente para a ETAPA de RECURSOS HUMANOS, fica padronizada a utilização
da Unidade Fornecimento – MÊS, a fim de estabelecer e facilitar a leitura e compreensão
da memória de cálculo.
As quantidades dos itens solicitados deverão apresentar coerência com a sua utilização
junto à totalidade dos beneficiados do Projeto ou, se diferirem disso, justificáveis conforme
a distribuição e organização das turmas, dos espaços físicos e das atividades oferecidas nos
núcleos do Projeto como um todo.
O Endereço de localização, também solicitado para cada Bem e Serviço detalhado, seguirá
a mesma orientação das METAS e ETAPAS, ou seja, utilizaremos o endereço completo da
sede da Entidade Proponente, incluindo município, código do município (tabela de busca
dos Correios), UF e CEP.
5.6. ABA PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

20º Passo. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO
Informada e detalhada a relação de bens e serviços, conforme os itens relacionados a seguir,
o sistema disponibilizará a ABA DO PLANO DE APLICAÇÃO dos recursos a serem
desembolsados pelo CONCEDENTE = ME e pelo CONVENENTE =
Proponente/contrapartida. No entanto, cabe lembrar que:
Lembrete:
Não confundir Bens e Serviços (despesas do convênio) com Contrapartida de Bens e
Serviços (contrapartida não financeira oferecida de bens e serviços economicamente
mensuráveis).
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O PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO apresenta a Classificação de Despesas
que se constitui pelo conjunto de ações da mesma Natureza de Despesa, bem como seus
respectivos custos, preenchidos automaticamente pelo Sistema, sem necessidade de
digitação. A presente tela pode ser utilizada para conferir como foram lançadas as
informações.

20º

5.7. ABA ANEXOS

21º Passo - ABA DE ANEXOS
A Aba Anexos deverá conter:
a)
Documento técnico de projeto, conforme modelo disponível no sitio
eletrônico do ME e no Programa/SICONV;
b)
Conjunto de Declarações e Termos específicos para conveniamento, acerca do
projeto e do ente proponente, conforme modelos disponíveis no sitio eletrônico do ME e no
Programa/SICONV;
c)

3(três) últimos balanços patrimoniais/fiscais anuais;
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d)
Documentação digitalizada do dirigente signatário, contendo documento de registro,
CPF, comprovante de residência e Ata de Nomeação e Posse; e
e)
Os demais documentos exigidos pelo Art. 22 da Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU n° 507/2011 e recebidos pela unidade cadastradora, serão conferidos na
área de cadastramento do SICONV, estando cadastrado o proponente.

5.8. ABA PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

22º Passo - ABA PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA
h) Nesta ABA deverá ser incluído/anexado, obrigatoriamente o Documento técnico de
projeto, conforme modelo disponível no sitio eletrônico do ME e no Programa/SICONV;
bem como os Termos de referência, na aba “projeto básico/termo de referência”, contendo,
no mínimo 3 (três) orçamentos, conforme orientação e modelos disponíveis no sítio
eletrônico do Ministério do Esporte e nos Programas/SICONV;
Devido ao tamanho do arquivo, se salvo na forma de 01 arquivo único, o mesmo poderá
ultrapassar o limite de arquivos a serem incluídos no SICONV, podendo ser desmembrado
em dois a quatro arquivos que deverão seguir a seqüência dos itens desenvolvidos no
Projeto.

22º
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Selecione o arquivo.
Clique em inserir.

O sistema confirma que o arquivo foi inserido. Caso haja mais arquivos para inserir,
repita os procedimentos até inserir todos os arquivos.

23° Passo - ENVIO DA PROPOSTA PARA ANÁLISE:
Ao final do cadastramento da proposta, a entidade proponente deverá, obrigatoriamente,
enviá-la para “Análise”, gerando o status de “Proposta/Plano de Trabalho” enviado em
Análise, conforme normas do Edital.
Para o envio da proposta para análise: clique na aba Dados.

38

23º

No fim da página aparece a opção para enviar a proposta para análise.

23º
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5.9. ABA PARECERES
Os comunicados e notificações às entidades proponentes, referentes à Primeira Fase
do Processo Seletivo, serão realizados exclusivamente por meio da proposta cadastrada no
SICONV, na aba específica “Pareceres”.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A CGFOR/SNELIS/ME somente poderá efetuar a análise da Proposta
Cadastrada conforme orientações, se após conclusão do seu cadastramento, a entidade
proponente envia-la para “Análise”, gerando o status de “Proposta /Plano de
Trabalho” enviado em Análise.
Os esclarecimentos pontuais que se fizerem necessários deverão ser solicitados por
meio dos seguintes contatos:
a) Telefone: (61) 3217 9515 ou 9464, das 09:00 h às 17:00 h.
b) E-mail: formalizacao.snelis@esporte.gov.br
c) Presencialmente com confirmação de agendamento prévio (no caso de
atendimento presencial, as despesas referentes ao deslocamento, hospedagem e
alimentação, são de responsabilidade da Entidade Proponente).
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