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1. Introdução

O  Portal dos Convênios – SICONV é um sistema desenvolvido em plataforma  web 
que  permite  aos  órgãos  concedente  e  convenente  o  gerenciamento  on-line de  todos  os 
convênios cadastrados.

Neste módulo, será apresentada a funcionalidade de registro de licitação,  contrato, 
documentos de liquidação, pagamentos, ingressos de recursos e relatórios.

O Portal poderá ser acessado pelo endereço: www.convenios.gov.br

2. Incluir Licitação

Após  o  processo  licitatório,  as  licitações  deverão  ser  registradas  no  Portal  dos 
Convênios. 

Para que o usuário Convenente possa registrar as licitações no SICONV, o mesmo 
deverá ter o perfil de Comissão de Licitação.

Após  informar  o  Login  (CPF)  e  a  senha de acesso,  clicar  em  “Execução”  opção 
”Licitações”. Conforme Figura 01

      Figura 01

No  Campo  Número  do  Convênio informar  o  número  do  convênio   e  clicar  em 
consultar. Conforme Figura 02.
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                      Figura 02
O  sistema  apresenta  o  número  do  convênio.  Usuário  deverá  clicar  no  número  do 

convênio. Ver Figura 03.
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    Figura 03

Será exibida uma tela  com as licitações que já  foram incluídas e também o botão 
“Incluir Processo de Compra”. Para um convênio poderá ser incluído várias licitações.

Para  incluir  uma licitação,  o  usuário  deverá  clicar  no  botão:  “Incluir  Processo  de 
Compra”. Ver Figura 04.

              Figura 04

      
Após o usuário clicar em  “Incluir Processo de Compra”, o sistema exibirá os campos 

Processo de Compra e Tipo de Compra de acordo com a natureza jurídica do proponente.
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Importante: Para a natureza jurídica "Entidades Privadas sem fins Lucrativos" o sistema 
exibirá as seguintes opções no campo Processo de Compra: Cotação Prévia, Pesquisa de 
Mercado (Valor abaixo de R$ 8.000,00), Licitação, Dispensa de Licitação e Inexigibilidade.

Para  o  nosso  exemplo,  será   utilizado  um  proponente  com  a  natureza  jurídica 
“Administração Pública Municipal”.

No  campo  Processo  de  Compra,  o  usuário  deverá  selecionar  uma  das  opções: 
Dispensa de Licitação, Inexigibilidade ou Licitação. Conforme Figura 5.

       

Figura 5
 
Ao selecionar uns dos Processos de Compra o sistema exibirá novos campos para a 

inclusão dos dados da licitação, sendo que os campos assinalados com asterisco (*) são de 
preenchimento obrigatório.  Para o nosso exemplo, será selecionado “Licitação” .

O sistema exibirá tela para o preenchimento dos demais campos. 
                 

O usuário deverá preencher estes campos conforme detalhamento abaixo:

DETALHAMENTO DOS CAMPOS:

No campo  Tipo de Compra,  o usuário deverá selecionar uma das opções Material, 
Serviço ou Material/Serviço, de acordo com a licitação realizada;

No campo   Modalidade  selecionar  a opção que foi realizada a licitação. As opções 
são: 
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• Convite,
• Tomada de Preços,
• Concorrência,
• Concurso e
• Pregão

Observando que, de acordo com a escolha da Modalidade será exibido um Tipo de 
Licitação, a saber: 

Modalidade: Convite no Tipo de Licitação a opção exibida é “Menor Valor”

Modalidade:  Tomada de Preços no  Tipo de Licitação as  opções serão:  “Menor 
Preço, Melhor Técnica e Técnica e Preço”

Modalidade: Concorrência no  Tipo de Licitação as opções serão: “Internacional, 
Registro de Preço, Menor Preço, Melhor Técnica e Técnica e Preço”

Modalidade: Concurso não será exibido o campo Tipo de Licitação.
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Modalidade: Pregão no Tipo de Licitação as opções serão: “Eletrônico, Eletrônico 
para  Registro de Preço, Eletrônico por Maior Desconto, Eletrônico por Lote (Grupo de 
Itens), Presencial, Presencial para Registro de Preço, Presencial por Maior Desconto”.

Caso a opção selecionada seja  Pregão o sistema disponibilizará, no final da tela, o 

campo, Registro de Preço, para  ser assinalado, se for o caso.

Campo Número do Processo*: deve ser informado o número do processo licitatório;

Campo Número da Licitação*: deve ser informado o número da licitação;

Campo Objeto*: deve ser informado o objeto da licitação, o mais detalhado possível;
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Campo Fundamento Legal*: deve ser informada a lei que fundamenta o                   
                                                                      processo  da licitação;

Campo Justificativa*: deve ser informada a justificativa da realização da licitação;

Campo Data da Publicação do Edital: informar a data que foi publicado o Edital;

 Campo  Data de Abertura da Licitação:  informar a data que ocorreu a abertura da 
licitação;

 Campo Data de Encerramento da Licitação:  informar a data que foi encerrada a  
licitação;

Campo Valor da Licitação*: deve ser informado o valor da licitação;

Campo  Data  de  Homologação:  deve  ser  informada  a  data  da  homologação  da  
licitação/compra;

Campo CPF do Responsável  pela Homologação:  deve ser informado o CPF do  
Homologador;

Campo Função do Responsável: Deve ser informada a função do responsável;

Campo Código do Município*: deve ser informado o código do município onde foi  
realizada a licitação/compra. Para consultar o código do município clicar na lupa;

Campo  UF*:  deve  ser  informada  a  Unidade  da  Federação  onde  foi  realizada  a  

licitação/compra.

Importante: Observe  que  nesta  tela  poderá  ser  incluído  arquivos  referentes  à  licitação 

clicando no botão “Inserir Arquivo”. Exemplo: Ata da Licitação.

Como exemplo, incluímos um Pregão Eletrônico. Após o preenchimento dos campos 

solicitados o usuário deverá clicar no botão “Incluir Itens”. Conforme Figura 6.
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                      Figura 6
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2.1. Incluir Fornecedor

Após  clicar  no  botão  “Incluir  itens” o  sistema  solicitará  a  inclusão  de  todos  os 

fornecedores que participaram da licitação.

Nos  Dados  do  Fornecedor,  no  Campo  Tipo  do  Fornecedor,  o  usuário  deverá 

selecionar se é Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, informando o número do CNPJ ou CPF, 

conforme o Tipo de Fornecedor.

Após a inclusão das informações clicar no botão Incluir. Conforme Figura 07.

             Figura 07
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2.2. Incluir Dirigentes

O sistema exibe mensagem informando:  “O fornecedor foi incluído com sucesso.  

Inclua agora o quadro de dirigentes do fornecedor” .

O  sistema  apresenta  também  os  dados  do  Fornecedor  e  os  campos  onde  serão 

incluídos os dados do dirigente. Para isto, o usuário deverá selecionar, na área Dados dos 

Dirigentes  do Fornecedor,  no  campo Tipo  de  Identificação, se  é  Pessoa Jurídica ou 

Pessoa Física, informando o número do CNPJ ou CPF, conforme o Tipo de Identificação, e 

em seguida clicar no botão “Incluir”. Conforme Figura 08.

Figura 08

O sistema exibe mensagem informando: “O dirigente foi inserido com sucesso”.
Caso haja(m) outro(s) dirigente(s) para ser(em) incluído(s) para este fornecedor, selecione 
novamente a opção "CPF", informe o CPF e clique no botão “Incluir”.

Observe  que,  ao  incluir  um  dirigente,  o  mesmo  é  exibido  na  área  "Quadro  de 
Dirigentes do Fornecedor".
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Se for  necessário  excluir algum dirigente,  usuário  deverá  localizar  no Quadro  de 
Dirigentes do Fornecedor o dirigente que será excluido, e clicar no botão “Excluir”. 

Importante: Havendo ou não mais fornecedores a serem incluídos, o usuário deverá clicar no 
botão  “Voltar Para Fornecedores”. 

Se necessário incluir mais fornecedores, repita os passos acima, se não houver mais 
fornecedores a serem incluídos inclua os itens da licitação. 

Para o nosso exemplo, foram incluídos 2 (dois) fornecedores e agora incluiremos os 
itens. Clique no botão "Voltar Para Fornecedores". Conforme Figura 09.

Figura 09
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2.3. Incluir Itens da Licitação

O sistema apresenta os dados da Licitação. Para incluir os itens da licitação, clicar no 
botão “Incluir Itens”. Conforme Figura 10.

Figura 10

Após o usuário clicar em  “Incluir Itens”, o sistema irá disponibilizar os campos  para 
inclusão dos Dados do Item, que será preenchido conforme detalhamento abaixo:

DETALHAMENTO DOS CAMPOS:
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 Campo Descrição: deve ser informada a descrição completa do item; 

           Campo Marca: deve ser informada a marca do item; 

Campo Fabricante: deve ser informado o nome do fabricante do item;

       Campo  Unidade Fornecimento: deve ser informada a unidade de fornecimento do  
item a ser adquirido (unidade, hora, litros etc); 

Campo Quantidade: deve ser informada a quantidade a ser adquirida; 

Campo Preço Unitário: deve ser informado o valor unitário do item;

Campo Valor Total: Preenchimento automático (Valor Unitário x Quantidade );

Campo  Fornecedor  Vencedor:  caso  haja  mais  de  um  fornecedor,  deve  ser  
selecionado o fornecedor vencedor;

Campo  Observação:  Campo  livre  a  ser  preenchido  com  informações  
complementares.

Na área “Fornecedores que Cotaram o item”: ao selecionar o fornecedor, o sistema 
exibirá o campo “Valor” para preenchimento do valor cotado pelo fornecedor. 

Importante: Observe também que é possível alterar os dados do fornecedor já incluído, ou 

incluir um novo fornecedor, caso necessário, através do botão “Alterar Fornecedor”.  

Após o preenchimento dos campos clicar no botão “Incluir”. 

Ver Figura 11.
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            Figura 11

16



O sistema exibe mensagem informando: “Item inserido com sucesso.” 

Observe que os itens incluídos serão relacionados na parte inferior da tela, e exibem os 

botões: “Excluir”, “Ver Valores” e “Alterar”.  

Se houver mais itens para serem incluídos, preencher as informações solicitadas, clicar  

no botão “Incluir” e assim sucessivamente. Quando não houver mais itens a serem incluídos 

usuário deverá clicar no botão “Voltar”. Conforme Figura 12.
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                     Figura 12
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     Após clicar no botão “Voltar” , o sistema exibirá todos os dados da licitação e os itens 

incluídos na área “Listagem de itens da Licitação”.

 Após conferir todos os dados, o usuário deverá salvar a  inclusão da licitação, clicando  

no botão “Salvar”. Conforme  Figura 13 . 
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                          Figura 13        
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O sistema exibirá a mensagem: “Sua licitação foi incluída com sucesso.” 

Observe  que  o  sistema  exibe  todos  os  dados  da  Licitação  e  os  botões:  “ Incluir 

Fornecedores”, “Alterar” e “Lista Licitações”, que exibe todas as licitações incluídas para o 

convênio.  

Clique no botão “Lista Licitações”. Conforme Figura 14.
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  Figura 14

22



O  sistema  exibirá  tela  com  as  licitações  relacionadas  na  área  Listagem  de 
Licitações/Pedidos de Cotação. 

Observe  que  o  sistema exibe  os  botões  “Detalhar”,  “Visualizar  Itens”,  “Visualizar 
Fornecedores” e “Visualizar Arquivos”. Conforme Figura 15.

      Figura 15

3. Registrar Contrato

O contrato  é publicado fora do Portal  dos Convênios,  e será apenas registrado no 
Portal. 

Para que o usuário Convenente possa registrar os contratos no SICONV, o mesmo 
deverá ter o perfil de Comissão de Licitação.

Após  informar  o  Login  (CPF)  e  a  senha de acesso,  clicar  em  “Execução”  opção 
”Contratos”. Ver Figura 16.
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        Figura 16

  

O sistema apresenta a tela para informar os dados da consulta. 

No Campo Número do Convênio informar o número do convênio referente ao contrato 

que será registrado e clicar no botão “Consultar”. Conforme Figura 17.
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     Figura 17

           
O  sistema  apresenta  o  número  do  convênio.  Usuário  deverá  clicar  no  número  do 

convênio. Ver Figura 18.
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     Figura 18

Se houver contrato incluído o sistema apresenta a listagem dos contratos, informando o 
número do contrato, da licitação, a data de publicação e o botão "Detalhar". 

Para incluir o contrato, usuário deverá clicar no botão “Incluir Contrato”.  Ver  Figura 
19.

          Figura 19

No Campo CNPJ /CPF Contratado o usuário deverá informar o número do CNPJ ou 
CPF. 

No Campo  Tipo identificação Contratado  usuário deverá selecionar CNPJ ou CPF, 
conforme informado no campo anterior. 
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Após a inclusão das informações clicar no botão “Confirmar”. Conforme Figura 20.

 Figura 20
                  

Após  o  usuário  clicar  no  botão  “Confirmar”,  o  sistema  exibe  os  campos  para  o 
preenchimento dos dados do contrato, conforme informações abaixo:

DETALHAMENTO DOS CAMPOS:

Campo Número do Contrato: deve ser informado o número do contrato;

Campo Tipo de Aquisição: deve ser selecionado o tipo de aquisição da licitação,        
referente ao objeto do contrato (Material, Serviço, Material e Serviço, Obras ou Serviço 
de Engenharia);

     Campo Objeto do Contrato: deve ser descrito o objeto do contrato;

Campo Valor Global: deve ser informado o valor total do contrato;

Campo Data de Publicação do Contrato: deve ser informada a data de publicação do 
contrato no Diário Oficial da União ;
Campo Data de Início da Vigência: deve ser informada a data de início da vigência do 

contrato; 

Campo  Data de Fim da Vigência: deve ser informada a data final da vigência do  

contrato;

     Campo Data de Assinatura: deve ser informada a data em que o contrato foi       

assinado;
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Campo Número Licitação / Pedido de Cotação: para consultar a licitação ou o pedido 

de cotação, o usuário deverá clicar na lupa. Ver Figura 21. 

     Figura 21

Após clicar na lupa o sistema exibe a tela para o preenchimento da consulta. 

Após informar o parâmetro de pesquisa, clicar no botão “Consultar”. Figura 22.
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        Figura 22

O sistema apresenta  Número  da  Licitação,  Modalidade  e  Número  do  Processo.  O 

usuário deverá clicar no botão “Selecionar”. Ver Figura 23.

     Figura 23

Observe, na próxima tela, que o sistema exibe o número da licitação, a modalidade 

da licitação, o número do processo, os itens do contrato/licitação, as metas do convênio 

e a área Arquivos do Contrato.  Conforme Figura 24.
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             Figura 24

Agora vamos inserir os itens do contrato, veja os passos a seguir.
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3.1. Incluir itens do Contrato

Para incluir os itens do contrato, o usuário deverá assinalar o(s) item(ens) a que se 

refere o contrato que está sendo incluído no Portal, assim como a respectiva meta. 

Exibe também o campo "Arquivos do Contrato" onde poderá ser anexado o contrato 

digitalizado  e o campo "Descrição" para informação do arquivo anexado.  

Após a realização destes passos, clicar no botão “Salvar”. Conforme Figura 25.
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            Figura 25

Após clicar no botão "Salvar", o sistema exibe a mensagem:  Os dados do contrato 
foram atualizados com sucesso. 
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Portanto, neste momento, o contrato se encontra registrado no Portal dos Convênios.

Observe que o sistema exibe os contratos cadastrados e o botão "Detalhar". 

Através  do  botão  "Detalhar",  o  usuário  terá  as  seguintes  funcionalidades:  Editar, 
Excluir Contrato e Incluir Termo Aditivo do Contrato. Clique no botão "Detalhar".    

Ver Figura 26.

          Figura 26

O sistema exibirá tela com os dados do contrato e os botões:

• Editar: permite editar os dados do contrato e promover alterações necessárias, 
inclusive alterar o CNPJ do contratado.

• Excluir Contrato: permite excluir o contrato;

• Incluir  Termo Aditivo:  permite  a  inclusão  de  um termo aditivo  do  contrato, 
sendo possível  incluir  o  termo aditivo de acréscimo,  supressão,  alteração de 
vigência e ampliação do objeto.

Clique no botão "Voltar" para ver o contrato registrado. Conforme Figura 27.
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     Figura 27

O sistema exibirá tela com o número do contrato. Conforme Figura 28.
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Figura 28

          Caso haja mais contratos a serem incluídos, repita os passos demonstrados nos itens 3  
e 3.1 deste Manual. 

4. Incluir Documento de Liquidação

Após  a  execução  do  documento  de  liquidação  o  mesmo  deverá  ser  registrado  no 

SICONV.

Para  que  o  usuário  Convenente possa  registrar  o  documento  de  liquidação  no 

SICONV, o mesmo deverá ter o perfil de Gestor Financeiro do Convenente.

Após  informar  o  Login  (CPF)   e  a  senha  de acesso,  clicar  em “Execução”  opção 

”Incluir Documento  de Liquidação”. Conforme Figura 29.
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Figura 29

No campo Número do Convênio informar o número do convênio da licitação em que o 

Documento de Liquidação  será incluído  e clicar no botão “Consultar”. 

O  sistema apresenta  o  número do  convênio.  Usuário  deverá  clicar  no  número do 
convênio. Ver Figura 30.

      Figura 30

Após o usuário clicar no número do convênio o sistema irá solicitar o preenchimento 
dos seguintes campos:
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Campo Tipo  de  Documento  de  Liquidação:  deve  ser  selecionado  o  tipo  do 
documento.  Podendo ser:   Nota  Fiscal,  Recibo  de Pagamento  a  Autônomo,  Folha  de 
Pagamento,  Diárias,  Passagens,  Guias  de  Recolhimento,  INVOICE  –  DOCUMENTO 
FISCAL DE IMPORTAÇÃO (Inscrição Genérica – IG) e Nota Fiscal/Fatura;

Campo Documento de Liquidação vinculado a:  deve ser selecionado a Licitação, 
quando a natureza jurídica do Convenente for Municipal ou Estadual, caso a natureza jurídica  
do Convenente seja Entidades Privadas sem Fins Lucrativos não é obrigatória a vinculação do 
documento  à  Licitação,  devendo  o  Convenente  selecionar  se  é  ou  não  Despesa 
Administrativa;

Campo Itens: deve ser selecionado o item da licitação;

Campo Contrato: deve ser selecionado o contrato.

Após as preencher os campos clicar no botão “Incluir Dados Documento”. Conforme 
Figura 31.

           Figura 31

    Após o usuário clicar no botão “Incluir Dados Documento”, o sistema irá solicitar o
preenchimento dos campos:

Campo Número: deve ser informado o Número do Documento de Liquidação;

Campo Série: deve ser informado a série do documento (preenchimento opcional);
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Campo CNPJ/CPF do Fornecedor: vem preenchido automaticamente pelo sistema;

Campo Nome/Razão Social: vem preenchido automaticamente pelo sistema;

Campo Data de Emissão: deve ser informada a Data de emissão do documento;

Campo de Saída/Entrada: deve ser informada a Data de Saída/Entrada do documento; 

Campo Valor do Documento de Liquidação: será preenchido automaticamente pelo 

sistema;

Na área Dados Bancários do Favorecido: o usuário deverá selecionar o Banco, Agência e a 

Conta  Bancária  de  acordo  com  o  que  foi  cadastrado  na  opção  “Cadastrar  Credor  da 

Transferência Voluntária” disponível no menu “Execução” para o usuário que possui o perfil de  

Operador Financeiro do Convenente.

Caso não exista a conta desejada, faça o cadastro seguindo as orientações contidas no item 4 

deste Manual.

Campo Banco: deve ser selecionado o número do banco do favorecido;

Campo Agência: deve ser selecionado  o número da agência bancária do favorecido;

Campo Conta Corrente : deve ser selecionado  o número da conta corrente do 

favorecido;

Campo Enviar Documento?: deve ser selecionado a opção “Enviar Documento 

Digitalizado”;

Campo Documento Digitalizado: após ter informado o arquivo, o usuário deverá clicar 

no botão “Enviar Arquivo”. Conforme Figura 32.
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        Figura 32
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O  sistema  exibirá  a  mensagem:  “Envio  do  arquivo  realizado  com  sucesso” e 

disponibilizará o arquivo que foi anexado no final da tela.

O usuário deverá clicar no botão “Preencher Dados Itens”. Conforme Figura 33.
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                      Figura 33
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O sistema exibirá tela para o preenchimento dos campos:

Campo Item da Licitação: deve ser selecionado um item;

Campo Cod Unidade de fornecimento:  deve ser pesquisado, clicando na lupa ao  

lado, depois clique no botão “Consultar”. 

Será exibida tela com as opções das Unidades de Fornecimento (observe que são 

várias páginas para consulta e que as opções estão em ordem alfabética).  

Clique no botão “Selecionar” referente a opção desejada.  

Campo Valor Unitário do Item: deve ser informado o valor unitário do item que foi 

selecionado no campo Item da Licitação;

Campo  Quantidade  do  item:  deve  ser  informada  a  quantidade  do  item  que  foi  

selecionado no campo Item da Licitação; 

Campo Valor Total do Item: Preenchimento automático pelo sistema (Valor unitário x

Quantidade);

Campo Descrição do Item: deve ser informada a descrição completa do item que foi 

selecionado no campo Item da Licitação;

Campo Etapas: deve ser selecionado a(s) etapa(s) correspondente(s) ao item que foi 

selecionado no campo Item da Licitação; 

Após  selecionar  a  etapa,  o sistema  exibirá  os  campos: Recursos  de  Repasse,   

Recursos de Contrapartida e Rendimentos de Aplicação. 

O usuário deverá identificar com qual recurso será realizado o pagamento. Para isto  
deverá informar o valor correspondente em um dos campos, podendo utilizar um ou  
mais campos para o mesmo pagamento. 

Importante:  para  utilizar  o  Rendimento   da  Aplicação,  o  Convenente  deverá  ter, 
primeiramente, a  autorização do Concedente.

No  exemplo,  serão  utilizado  os  campos  "Recursos  do  Repasse"  e  "Recurso  da 

Contrapartida".

Campo  Bens/Serviços:  deve  ser  selecionado  o(s)  Bem(ns)  e  Serviço(s)  

correspondente ao item que foi selecionado no campo Item da Licitação;

Após os registros dos dados, usuário deverá clicar no botão “Salvar e Incluir novo 

Item”. Ver Figura 34.

42



             Figura 34

O sistema exibirá tela com os itens incluídos no rodapé. O usuário deverá clicar no 
botão “Voltar” para a inclusão dos dados do Tributos. Conforme Figura 35.

43



Figura 35
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O sistema exibirá  tela  com campos  preenchidos.  Observe que  o  item incluído  e  o 

arquivo digitalizado estão relacionados no rodapé da tela. 

Caso seja necessário a inclusão de tributos, o usuário deverá clicar no botão “ Informar 

Tributos” . Conforme Figura 36.
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         Figura 36
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O sistema exibirá tela com campos a serem preenchidos:

Campo Esfera: deverá ser selecionada a esfera do Tributo:

Se MUNICIPAL, no campo Denominação será exibida as seguintes 
opções: ISS, IPTU e Outros; 

Se FEDERAL, no campo Denominação será exibida as seguintes opções: 
PIS, CONFINS, IR, INSS, CSLL, FGTS, II, ITR, IOF, IPI, PASEP e 
OUTROS;

Se ESTADUAL, no campo Denominação será exibida as seguintes 
opções: ICMS, IPVA e Outros;

IMPORTANTE:  Se no campo  Denominação a escolha for  Outros,  independentemente da 

escolha feita no campo Esfera, o sistema exibirá, além dos campos comuns às outras opções, 
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mais  um  campo  de  preenchimento,  o  campo  “Outro”,  onde  deverá  ser  informado  a 

denominação do tributo. 

Campo Município: deve ser informado o código do município onde o tributo está sendo 

recolhido. Para consultar o código do município clicar na lupa; 

Campo Alíquota: deverá ser informado a porcentagem referente ao valor do tributo;

Campo Valor: deverá ser informado o valor referente a alíquota informada;

Campo Data: deverá ser informada a data do pagamento do Tributo;

Campo Nº Documento: deverá ser informado o número do documento de recibo do 

tributo;

Campo Total Tributos: o sistema informará o valor do total dos Tributos.

Importante: Caso queira disponibilizar o documento digitalizado, o Concedente deverá fazê-lo 

antes de clicar no botão “Incluir Tributo”.

Após  o  preenchimento  e  a  disponibilização  do  arquivo  digitalizado,  o  Concedente 

deverá clicar no botão “Incluir Tributo”. Conforme Figura 37.
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Figura 37

O sistema  exibirá tela com os  dados do tributo no rodapé da página e também o botão 
“Excluir Tributo”, caso seja necessário. 

Caso haja mais tributos para serem incluídos, repita as orientações da página 49 deste  
Manual. 

Após a inclusão de todos os tributos, o Concedente deverá clicar no botão “Voltar”.
Conforme Figura 38.
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Figura 38

O sistema exibira tela com os dados preenchidos.

Observe  que  no  campo  “Valor  do  Documento  de  Liquidação”,  será  exibido  a 

somatória do  valor Tributo mais o valor do Itens Preenchidos. 

O usuário deverá clicar no botão “Salvar”. Conforme Figura 39.
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        Figura 39

          
O sistema exibirá a mensagem:  "Tem certeza que deseja salvar o documento de 

liquidação?"
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O usuário deverá clicar em OK. Conforme Figura 40.

Figura 40

O sistema exibirá a mensagem: “O Documento  de Liquidação foi cadastrado com 
sucesso”. Conforme Figura 41.

Figura 41
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5. Incluir Pagamento

Após realizar o Pagamento ao fornecedor/credor, o mesmo deverá ser registrado no 

sistema SICONV.

Para que o usuário  Convenente possa registrar o pagamento no SICONV, o memso 

deverá ter o perfil de Gestor Financeiro do Convenente.

Após informar o Login (CPF) e a senha de acesso, deverá clicar no menu “Execução”, 

opção ”Pagamento”.

No campo Número do Convênio informar o número do convênio em que o Pagamento 

será incluído e clicar no botão “Consultar”.   

O sistema apresentará o número do convênio e osuário deverá clicar no número do 

convênio, conformeFigura 42.

Figura 42

Após  clicar  no  número  do  convênio,  o  usuário  deverá  clicar  no  botão “Incluir 

Pagamento”, conforme Figura 43.

Figura 43
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O  sistema  disponibilizará  os  dados  do  convênio  e  os  dados  bancários  da  Conta 

Convênio  de  Origem  (Conta  de  Convênio)  e  o  usuário  deverá  clicar  no  botão  “ Iniciar 

Pagamento”, conforme Figura 44.

Figura 44

O sistema exibirá tela para a inclusão dos dados:

Na área “Documento de Liquidação”:

• Campo  Tipo de Documento: selecionar o tipo de documento que será 

utilizado para pagamento;

• Campo Documento: selecionar o número do documento de liquidação; 

• Os campos  Valor  do Documento de Liquidação,  Total  De Tributos 

Retidos,  Total  Do  Favorecido  e  Licitação  Documento  Liquidação 

serão  preenchidos  automaticamente  pelo  sistema  após  a  seleção  do 

documento;  Importante:  O  Valor  do  Documento  de  Liquidação 
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representa o somatório do(s) valor(es) do(s) item(ns) mais o(s) valor(res) 

do(s) tributo(s).

• Campo Tipo Pagamento: selecionar o tipo de pagamento, podendo ser 

total ou parcial. Importante: Se a opção, no campo Tipo Pagamento for 

Pagamento  Parcial,  serão  exibidos  os  campos  Valor e  Justificativa 

Pagamento Parcial para serem informados.

Na área “Forma de Pagamento”:

• Campo  Tipo do Documento:  selecionar uma das opções de forma de 

pagamento; Importante: Se a opção for Outros, será exibido um campo 

para a descrição deste tipo de documento;

• Campo  Número  do  Documento:  informar  o  número  do  documento 

selecionado no campo Tipo do Documento; Importante: Se a opção, no 

campo Tipo de Documento for Em Espécie, o usuário deverá, no campo 

Número do Documento, digitar 0 (numeral zero).

• Campo Data do Pagamento: informar a data do pagamento;

Na área “Dados Bancários do Favorecido”:

• Os  campos  CNPJ/Razão  do  Favorecido,  Banco,  Agência  e  Conta 

Corrente serão preenchidos automaticamente após a seleção número do 

documento no campo Documento.

Observe que no rodapé da tela serão exibidos o Quadro de Rateio de Despesa por 
Metas/Etapas  do  Cronograma  Físico,  o  Quadro  de  Tributos  do  Documento  de 
Liquidação, se houver tributos em relação ao documento selecionado e o Quadro Itens de 
Despesa do Documento de Liquidação.

No exemplo, o tipo de pagamento selecionado será o de “Pagamento Parcial” e após 
os registros dos dados, o usuário deverá clicar no botão “Salvar”, conforme Figura 45.
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Figura 45
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O sistema exibirá tela para que o usuário informe o(s) arquivo(s) de pagamento(s) 

através dos botões “Enviar arquivo...” e “Incluir arquivo”. Após ter informado os) arquivo(s), 

o usuário deverá clicar no botão “Finalizar Inclusão”, conforme Figura 46.

Figura 46

O  sistema  exibirá  tela  com  os  Dados  do  Pagamento de  acordo  com  os  dados 

informados  anteriomente  e  o  quadro  dos  Dados  de  rateio  do  Pagamento  para  serem 

informados.

Importante: Os valores informados nas colunas de “Valor de Repasse” e “Valor de 

Contrapartida” são preenchidos automaticamente com os valores totais contidos no rateio do 

Documento de Liquidação selecionado pelo campo “Nº Doc. Liquidação”, conforme Figura 

47.

Figura 47
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Para informar os valores corretos do pagamento parcial,  o usuário deverá limpar os 

números informados nas colunas de “Valor de Repasse” e “Valor de Contrapartida”, incluir 

os valores corretos de acordo com o rateio e clicar no botão “Salvar”, conforme Figura 48.

Figura 48

O  sistema  exibirá  mensagem:  “Pagamento  salvo  com  sucesso!”.  O  pagamento 

parcial foi salvo, e como no exemplo, o usuário deverá incluir o próximo pagamento parcial até 

que complete o somatório do documento de liquidação escolhido para ser parcelado. Para 

isto, o usuário deverá clicar novamente em “Incluir Pagamento”, conforme Figura 49.

Figura 49
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O  sistema  disponibilizará  os  dados  do  convênio  e  os  dados  bancários  da  Conta 

Convênio e o usuário deverá clicar no botão “Iniciar Pagamento”. O sistema exibirá tela para 

a inclusão dos dados nas áreas de “Documento de Liquidação” e “Forma de Pagamento”.

No  exemplo,  novamente  o  tipo  de  pagamento  selecionado  será  o  de  “Pagamento 

Parcial” e após os registros dos dados, o usuário deverá clicar no botão “Salvar”, conforme 

Figura 50.

Figura 50

O sistema exibirá tela para que o usuário informe o(s) arquivo(s) de pagamento(s) 

através dos botões “Enviar arquivo...” e “Incluir arquivo”. Após ter informado os) arquivo(s), 

o usuário deverá clicar no botão “Finalizar Inclusão”. 

O sistema exibirá tela com os Dados do Pagamento de acordo com os dados 

informados anteriomente e o quadro dos Dados de rateio do Pagamento para serem 

informados.
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Importante: Os valores informados nas colunas de “Valor de Repasse” e “Valor de 

Contrapartida” são preenchidos automaticamente com os valores totais restantes, ou seja, 

algum pagamento já utilizou os valores de repasse e contrapartida contidos no rateio do 

Documento de Liquidação selecionado pelo campo “Nº Doc. Liquidação”.

Para informar os valores corretos do pagamento parcial,  o usuário deverá limpar os 

números informados nas colunas de “Valor de Repasse” e “Valor de Contrapartida”, incluir 

os valores corretos de acordo com o rateio e clicar no botão “Salvar”, conforme Figura 51.

Figura 51

O sistema exibirá  mensagem:  “Pagamento salvo com sucesso!”.  Os  pagamentos 

parciais  foram  salvos,  e  como  no  exemplo,  os  somatórios  dos  valores  dos  pagamentos 

perfazem o valor total do documento de liquidação escolhido para ser parcelado, conforme 

Figura 52.
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Figura 52

Importante: o valor Total dos Tributos Retidos não deverão ser computados no valor 
do pagamento.

6. Registro de Ingresso de Recurso

Para que o usuário Convenente possa informar os dados do Registro de Ingresso de 
Recurso no SICONV, ele deverá ter o perfil de Gestor Financeiro do Convenente.

Após  informar  o  Login  (CPF)   e  a  senha  de acesso,  clicar  em “Execução”  opção 
”Registro Ingresso de Recurso”.  

No campo Número do Convênio informar o número do convênio  e clicar no botão 
“Consultar”. 

O sistema disponibilizará o número do convênio. O usuário deverá clicar no número do 
convênio. 

Será exibida tela com os tipos de ingresso:

• Ingresso de Contrapartida 
• Devolução de Pagamentos 
• Rendimentos de Aplicação
• Outros Ingressos

O usuário deverá selecionar o tipo de ingresso. 

          Para registrar o valor da contrapartida, selecionar a opção Ingresso de Contrapartida 

e clicar no botão “Selecionar”. Conforme Figura 47.
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  Figura 47

O sistema exibe nova tela. O usuário deverá clicar no botão “Inserir”.

Conforme Figura 48.

      Figura 48

O sistema exibirá tela para preenchimento dos campos.
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Detalhamento dos campos:

Campo Valor R$: informar o valor da contrapartida;

Campo Data do Ingresso: informar a data do ingresso da contrapartida.

Campo Tipo de Documento: informar o tipo de documento que foi utilizado para 
realizar o pagamento, por exemplo, DOC, TED, Depósito, Transferências 
Bancária etc.

Após o preenchimento dos campos, o usuário deverá selecionar a(s) meta(s) que serão 

atendidas com o recurso da contrapartida. Caso deseje visualizar as etapas de cada meta, 

clicar no ícone ao lado da Meta.  Conforme Figura 49.

      Figura 49
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O sistema exibe a mensagem: “Registro  Ingresso de recurso salvo com sucesso” e 

no final da tela os dados do ingresso de recurso, o botão ”Editar”, caso seja necessário alterar 

algum dado,  e o botão “Excluir”. Conforme Figura 50.

            Figura 50

         

 Para  registrar  a  devolução  de  pagamento,  selecionar  a  opção  Devolução  de 

Pagamento e clicar no botão “Selecionar”. Conforme Figura 51.

      Figura 51

O sistema exibe nova tela. O usuário deverá clicar no botão “Inserir”. Conforme Figura 
52.
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       Figura 52

O sistema exibirá tela para preenchimento dos campos.

Detalhamento dos campos:

Campo Valor R$: informar o valor que será devolvido;

Campo Data da Devolução: informar a data da devolução;

Campo Tipo de Documento: informar o tipo de documento que foi 
utilizado para realizar a devolução, por exemplo, DOC, TED, Depósito, 
Transferências  Bancária etc.

Após o preenchimento dos campos, o usuário deverá clicar no botão “Salvar”. 
Conforme Figura 53.
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         Figura 53

O sistema exibe a mensagem: “Registro  Ingresso de recurso salvo com sucesso” e 

no final da tela os dados da devolução de pagamento, o botão ”Editar”, caso seja necessário 

alterar algum dado,  e o botão “Excluir”. Conforme Figura 54.

       Figura 54

66



Para  registrar  o  rendimento  da  aplicação,  selecionar  a  opção  Rendimento  da 

Aplicação e clicar no botão “Selecionar”. Conforme Figura 55.

         Figura 55

O sistema exibe nova tela. O usuário deverá clicar no botão “Inserir”.

Conforme Figura 56.

        Figura 56
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O sistema exibirá tela para preenchimento dos campos.

Detalhamento dos campos:

Campo Valor R$: informar o valor do rendimento da aplicação;

Na área Período de Rendimento

Campo Data Inicial: informar a data inicial da aplicação;

Campo Data Final: informar a data final da aplicação;

Campo Tipo de Documento:  informar o tipo de documento que foi utilizado 
                     para informar o rendimento, por exemplo, extrato bancário.

Campo Tipo de Aplicação: selecionar o tipo de aplicação.

Após o preenchimento dos campos, o usuário deverá clicar no botão “Salvar”. 
Conforme Figura 57.

        Figura 57
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O sistema exibe a mensagem: “Registro  Ingresso de recurso salvo com sucesso” e 

no final da tela os dados da devolução de pagamento e o botão ”Editar”, caso seja necessário 

alterar algum dado,  e o botão “Excluir”. Conforme Figura 58.
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      Figura 58

Para  registrar  outros  tipos  de  aplicação  financeira,  selecionar  a  opção  Outros 
Ingressos e clicar no botão “Selecionar”. Conforme Figura 59.

      Figura 59

Na nova tela exibida, clique no botão “Inserir”. Conforme Figura 60.
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      Figura 60

O sistema exibirá tela para preenchimento dos campos.

Detalhamento dos campos:

Campo Valor R$: informar o valor do rendimento da aplicação;

Campo Data do Ingresso informar a data inicial da aplicação;

Campo Tipo de Documento: informar o tipo de documento, por exemplo, DOC, 
TED, Depósito, Transferências Bancária etc.

Após o preenchimento dos campos, o usuário deverá clicar no botão “Salvar”. 

Conforme Figura 61.
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O sistema exibe a mensagem: “Registro  Ingresso de recurso salvo com sucesso” e 
no final da tela os dados de outros ingressos e o botão ”Editar”, caso seja necessário alterar 
algum dado,  e o botão “Excluir”.  Conforme Figura 62.

                Figura 62

7. Relatórios de Execução

Para que o usuário Convenente possa GERAR os relatórios de Execução  no SICONV, 
ele deverá ter um dos perfis relacionados:

• Cadastrador do Usuário Ente Entidade;
• Cadastrador de Proposta;
• Comissão de Licitação;
• Dirigente Representante;
• Fiscal do Convenente;
• Gestor de Convênio do Convenente;
• Gestor Financeiro do Convenente;
• Responsável pelo Credenciamento;
• Responsável pelo Proponente.

Para  que  o  usuário  Convenente  possa ANALISAR e  APROVAR  os  relatórios  de 
Execução  no SICONV, ele deverá ter um dos perfis relacionados:

• Gestor Financeiro do Convenente;
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• Gestor de Convênio do Convenente.

7.1 – Fluxograma para Elaboração/Aprovação dos relatórios de Execução

Para  visualizar  melhor  o  processo  operacional  para  elaboração/aprovação  dos 
relatórios de Execução será apresentado um fluxograma. Conforme Figura 63.
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     Figura 63
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Após  informar  o  Login  (CPF)   e  a  senha  de acesso,  clicar  em “Execução”  opção 

”Relatórios Execução”.  

No campo Número do Convênio informar o número do convênio  e clicar no botão 

“Consultar”. 

O sistema disponibilizará o número do convênio. O usuário deverá clicar no número do 

convênio. 

Será exibida nova tela. O usuário deverá clicar no botão "Elaborar Novo Relatório". 

Conforme Figura 64.

     Figura 64

O sistema exibe tela para seleção do tipo de relatório, sendo eles:

• Beneficiários;
• Receita e Despesa do Plano de Trabalho;
• Treinados ou Capacitados;
• Bens Produzidos ou Construídos;
• Bens Adquiridos;
• Serviços Contratados;
• Bens e Serviços de Obra;
• Despesas Administrativas;
• Físico do Plano de Trabalho;
• Financeiro do Plano de Trabalho;
• Financeiro dos Pagamentos Efetuados;
• Bens e Serviços de Contrapartida.

Após selecionar, o usuário deverá clicar no botão “OK”. Conforme Figura 65.
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         Figura 65

O sistema exibe tela com os dados do convênio e o campo “Data Final do Relatório” 

para ser preenchido. 

Após o preenchimento, clicar no botão “Gerar Relatório”. Conforme Figura 66.

       Figura 66

O sistema exibe a mesma tela com os dados do convênio e no final da tela os dados do 

relatório que foi gerado. O usuário deverá clicar no botão “Salvar Relatório“. Conforme Figura 

67. 

          Figura 67

O sistema exibe tela com os dados do relatório, o botão “Editar”, para alteração da data 

final, se necessário e os botões “Enviar Aprovação” e “Visualizar”.  O usuário deverá clicar 

no botão “Enviar Aprovação”. Conforme Figura 68.
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      Figura 68

Será apresentada a tela para registro de observações, se necessário. 

O  usuário  deverá  clicar  novamente  no  botão  “Enviar  para  Aprovação”.  Conforme 
Figura 69.

Figura 69
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O sistema exibe tela com os dados do relatório gerado e os botões “Aprovar/Rejeitar” 
e “Visualizar”. 

Observe que o status do relatório neste momento é:  “Em análise pelo Convenente”, 
este  relatório  será  analisado  pelo  usuário  com  o  perfil  de  Gestor  de  Convênio  do 
Convenente ou Gestor Financeiro do Convenente.

Este usuário, ou seja,  com o perfil de Gestor de Convênio do Convenente ou Gestor 
Financeiro do Convenente,  deverá clicar no botão “Visualizar” para conferir os dados do 
relatório. 

Após a conferência deverá clicar no botão “Aprovar/Rejeitar”. Conforme Figura 70.

Figura 70

O sistema exibe nova tela com o campo “Observação”, para o registro de observações 

referente ao relatório se necessário, e os botões: 

• Voltar – volta à pagina anterior;

• Aprovar – aprova o relatório, o qual será encaminhado para análise do 

Concedente;

• Solicitar Complementação   -  é possível solicitar complementação/alteração dos 

dados, dependendo do relatório solicitado, retornando o mesmo para correção do 

responsável;
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• Rejeitar -  é possível rejeitar o relatório que foi solicitado. Observe que, o relatório 

rejeitado não poderá ser acertado, devendo ser gerado um novo relatório.

No exemplo, o relatório será aprovado. Clicar no botão “Aprovar”. Conforme Figura 71.

Figura 71

O sistema exibe tela com a mensagem “O documento foi aprovado com sucesso” 

disponibilizando sequencial,  tipo, data, status do relatório e o botão “Visualizar”.  

Observe que o status agora é “Em Análise pelo Concedente”.

O usuário  com o perfil  de  Gestor de Convênio do Concedente deverá acessar o 

sistema e analisar o relatório. Conforme Figura 72.
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Figura 72

O  usuário  com  o  perfil  de  Gestor  de  Convênio  do  Concedente, ao  consultar  o 

Convênio  e  acessar  aba Relatório  de  Execução,   será  exibida  a  tela  com os dados do 

relatório e os botões “Aprovar/Rejeitar” e”Visualizar”.

O usuário deverá clicar no botão “Aprovar/Rejeitar”. Conforme Figura 73.

81



Figura 73

O sistema exibe nova tela com o campo “Observação”, para o registro de observações 

referente ao relatório se necessário, e os botões: 

• Aprovar – aprova o relatório, o qual será encaminhado para análise do 

Convenente;

• Voltar – volta à pagina anterior;

• Solicitar Retificação  - é possível solicitar retificação dos dados, dependendo do 

relatório solicitado;

• Rejeitar -  é possível rejeitar o relatório que foi solicitado. Observe que, o relatório 

rejeitado não poderá ser acertado, devendo ser gerado um novo relatório.

No exemplo, o relatório será aprovado. Clicar no botão “Aprovar”. Conforme Figura 74.
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Figura 74

O sistema exibe tela com a mensagem “O documento foi aprovado com sucesso” 

disponibilizando sequencial,  tipo, data, status do relatório e o botão “Visualizar”.  

Observe que o status agora é “Em Análise Final pelo Convenente”.

O usuário  com o perfil  de  Gestor de Convênio do Convenente deverá acessar o 

sistema e analisar o relatório. Conforme Figura 75. 
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Figura 75

O  usuário  com  o  perfil  de  Gestor  de  Convênio  do  Convenente, ao  consultar  o 

Convênio  e  acessar  aba Relatório  de  Execução,   será  exibida  a  tela  com os dados do 

relatório e os botões “Aprovar/Rejeitar” e ”Visualizar”.

O usuário deverá clicar no botão “Aprovar/Rejeitar”. Conforme Figura 76. 
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Figura 76

O sistema exibe nova tela com o campo “Observação”, para o registro de observações 

referente ao relatório se necessário, e os botões: 

• Voltar – volta à pagina anterior;

• Aprovar – aprova o relatório, o qual será encaminhado para análise do 

Concedente;

• Solicitar Complementação  - é possível, ainda, solicitar complementação dos 

dados, dependendo do relatório solicitado;

• Rejeitar -  é possível rejeitar o relatório que foi solicitado. Observe que, o relatório 

rejeitado não poderá ser acertado, devendo ser gerado um novo relatório.

No exemplo, o relatório será aprovado. Clicar no botão “Aprovar”. Conforme Figura 77.
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Figura 77

O sistema exibe tela com a mensagem “O documento foi aprovado com sucesso” 

disponibilizando sequencial,  tipo, data, status do relatório e o botão “Visualizar”.  

Observe que o status agora é “Aprovado”.

Conforme Figura 78.
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Figura 78

Após gerar todos os relatórios de acordo com o objeto do convênio, o Convenente 

deverá acessar a funcionalidade “Prestação de Contas” , registrar  e enviar a Prestação de 

Contas para análise do Concedente. 

8. Saiba Mais

Caso necessite ou queira saber mais sobre Portal dos Convênios, veja os Simulado-

res Interativos e demais Manuais de seu interesse disponíveis no Portal.

9. Em caso de dúvidas

• E-mail: css.serpro@serpro.gov.br
• Telefone: 0800-978.2340
• Acionamento Web: www.convenios.gov.br
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10. Histórico de Versões

Data Versão Atualização/Inclusão de funcionalidades

09/04/2012 11 Atualização do item 5. Incluir Pagamento (Pagamento Total e Parcial)

03/07/2012 11 Atualização do item 2.3. Incluir Itens da Licitação (Alteração do Botão “Finali-
zar” para o botão “Voltar”)
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