CHECKLIST
TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS ECONÔMICOS
(Versão Janeiro de 2020)
Legislação:
Lei Complementar Federal nº 101/00;
Art. 116 da Lei nº 8.666/93;
Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente;
Decreto Estadual nº 39.376/2013 (e alterações);
Portaria SCGE nº 55/2013;
Portaria Conjunta SCGE/SEFAZ/SEPLAG nº 001/2017.
OBS: O presente checklist se presta a orientar a celebração de convênios com entidades privadas
sem fins econômicos que envolvam transferência de recursos do Tesouro Estadual, mas que não se
submetam à regência da nova lei de parcerias, por expressa disposição legal (art. 3º da Lei Federal
nº 13.019/14) e em relação aos quais não exista lei específica regulamentadora.
1. Do Chamamento Público
3.1. Em caso de realização de chamamento:
3.1.1. Publicação do edital, na imprensa oficial e em página eletrônica, com antecedência
mínima de 15 dias para apresentação da proposta (art. 16, §1º, do Decreto nº 39.376/2013) (
) fls. ___ ou justificativa para a impossibilidade de cumprimento do prazo mínimo de 15
dias, com a demonstração de que a diminuição do prazo não implica prejuízo à isonomia
dos eventuais interessados e à eficiência do procedimento (art. 16, §2º, do Decreto nº
39.376/2013) ( ) fls. ___;
3.1.2. Elementos essenciais do edital de seleção (art. 7º da Portaria nº 55/2013)
3.1.2.1. Programação orçamentária ( ) Item ___;
3.1.2.2. Descrição detalhada do objeto do convênio ( ) Item ___;
3.1.2.3. Termo de Referência ( ) Item ___;
3.1.2.4. Percentual das despesas administrativas, se for o caso, que não poderá
ultrapassar 15% do valor do objeto (art. 6, §2º, do Decreto nº 39.376/2013) ( ) Item
___;
3.1.2.5. Requisitos de elegibilidade das entidades pretendentes ( ) Item ___;
3.1.2.6. Datas, prazos, condições, local e forma de apresentação das propostas ( )
Itens ____;

3.1.2.7. Procedimentos, prazos e critérios objetivos de avaliação da capacidade
técnica e operacional das entidades e de seleção e julgamento das propostas ( ) Itens
____;
3.1.2.8. Critério de desempate das propostas ( ) Item ____;
3.1.2.9. Valor de referência, acompanhado das planilhas de custos, quando o projeto
for concebido pela Administração, ou teto financeiro, na hipótese de serem
selecionados projetos concebidos pelas entidades ( ) Item____ fls. ____;
3.1.2.10. Requisitos para a celebração ( ) Item ____;
3.1.2.11. Minuta do instrumento convenial ( ) Item ____;
3.1.3. Publicação da decisão final do processo de seleção na imprensa oficial e na página
eletrônica do concedente, com a indicação do nome e CNPJ da entidade selecionada, o
objeto do eventual convênio, os valores do projeto e da contrapartida oferecida, bem como o
prazo para impugnações (art. 20 do Decreto nº 39.376/2013) ( ) fls. ____;
3.1.4. Foi apresentada impugnação contra o resultado (art. 14 da Portaria nº 55/2013)? ( )
SIM. fls.___ Resposta à impugnação ( ) fls. ___ ( ) NÃO;
3.1.5. Publicação da ratificação do chamamento na imprensa oficial e na internet (art. 15 da
Portaria nº 55/2013) ( ) fls. ____;
3.2. Em caso de não realização do chamamento:
3.2.1. Enquadramento da situação em alguma das exceções do §1º do art. 15 do Decreto
Estadual nº 39.376/2013 (
) - indicar o artigo e o inciso;
3.2.3. Quando o chamamento não for realizado por inviabilidade de competição (art. 15, §1º,
IV, do Decreto nº 393.76/2013), demonstração técnica da inviabilidade (
) fls. ____ e
publicação, na internet, do extrato da ratificação emitida pela autoridade máxima do órgão
competente (art. 15, §2º, do Decreto nº 39.376/2013) ( ) fls. ____;
4. Da Celebração da Parceria
4.1. Documentos de comprovação da qualificação da entidade para celebração do convênio
(art. 18, §1º, do Decreto nº 39.376/2018 c/c art. 18 e 21 da Portaria nº 55/2013 c/c art. 3º, II,
da Portaria Conjunta nº 001/2017):
4.1.1. Certificado de Regularidade de Transferências Estaduais - CERT válido ( ) fls. ___;
4.1.2. Comprovante do exercício nos últimos 3 (três) anos no desenvolvimento de atividades
referentes à matéria objeto do convênio que pretende celebrar, mediante apresentação de
instrumentos similares firmados com órgãos e entidades públicos, relatórios de atividades
desenvolvidas, atestados pelo órgão conveniado, declarações de conselhos de políticas
públicas, dentre outros (art. 18, §1º, VIII, do Decreto nº 39.376/2013 c/c art. 21, §2º da
Portaria nº 55/2013) ( ) fls. ___;

4.1.3. Registro no Conselho Estadual de Políticas Públicas atinente à respectiva área de
atuação da entidade, quando houver (Art. 18, §1º, IX, do Decreto nº 39.376/2013) ( ) fls.
___;
4.2. Declaração de bens e equipamentos postos à disposição para realização das ações do
objeto do convênio, quando for o caso (art. 10, §4º, da Portaria nº 55/2013) ( ) fls. ____;
4.3 Apresentação da relação da equipe técnica, com a discriminação dos membros e respectivas
funções, inclusive currículos atualizados e compatíveis com as funções desempenhadas (art.
10, §5º, da Portaria nº 55/2013) ( ) fls. ____;
4.4. Plano de trabalho aprovado e datado ( ) fls.___;
4.5. Conteúdo do Plano de Trabalho (art. 10, §2º, da Portaria nº 55/2013):
4.5.1. Justificativa, contendo a caracterização dos interesses recíprocos, a relação entre a
proposta apresentada e os objetivos e diretrizes do programa estadual, bem como a
indicação do público-alvo, do problema a ser resolvido e dos resultados esperado ( ) Item
____;
4.5.2. Descrição completa do objeto a ser executado ( ) Item ____;
4.5.3. Descrição qualitativa e quantitativa das metas a serem atingidas ( ) Item ____;
4.5.4. Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das
metas ( ) Item____;
4.5.5. Previsão de receitas, se for o caso, e de despesas a serem realizadas na execução das
atividades ou dos projetos abrangidos pelo convênio, incluindo os encargos sociais e
trabalhistas e a discriminação das despesas administrativas necessárias à execução do
objeto, acompanhada da indicação das fontes de preço utilizadas ( ) Item ____fls.___;
4.5.6. Plano de aplicação dos recursos financeiros a serem desembolsados pelo concedente e
da contrapartida financeira da proponente ( ) Item ____fls.___;
4.5.7. Cronograma de desembolso ( ) Item ____fls.___;
4.5.8. Definição das etapas ou fases da execução ( ) Item ____fls.___;
4.5.9. Previsão de início e ﬁm da execução do objeto, bem como da conclusão das etapas ou
fases programadas ( ) Item ____ fls.___;
4.6. Planilha de custos aberta, com indicação dos itens e respectivos valores unitários e das
fontes de preços utilizadas ( ) fls. ____;
4.7. Documentos comprobatórios dos valores de referência (

) fls. _____;

4.8. Em tendo sido previstas despesas administrativas, a planilha orçamentária apresentada pela
entidade respeitou o percentual de 15% fixado pelo art. 6, §2º, do Decreto nº 39.376/2013? ( )
SIM. fls.____ ( ) NÃO;

4.9. Havendo previsão de contrapartida em bens e serviços a cargo da entidade:
a) Foram apresentadas justificativas? ( ) SIM. fls.____ ( ) NÃO
b) A correspondente expressão monetária foi prevista no plano de trabalho? ( ) SIM.
Item____ ( ) NÃO
c) Foram apresentados os parâmetros para sua mensuração econômica, de acordo com os
valores de mercado ou, em caso de objetos padronizados, com parâmetros previamente
estabelecidos? ( ) SIM. Fls.____ ( ) NÃO
4.10. Manifestação conclusiva do setor técnico do órgão ou entidade concedente no sentido de
que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da entidade
foram avaliados e são compatíveis com o objeto do convênio (art. 21 do Decreto nº
39.376/2013) ( ) fls. ____;
4.11. Minuta do convênio, rubricada pela assessoria jurídica do órgão ou entidade
responsável, com as seguintes cláusulas essenciais (art. 7º do Decreto nº 39.376/2013 e art. 23
da Portaria nº 55/2013):
4.11.1. Descrição do objeto pactuado ( ) Cláusula _________;
4.11.2. Vigência da parceria (

) Cláusula _________;

4.11.3. Créditos orçamentários pelos quais correrá as despesas (
4.11.4. Valor da contrapartida (

) Cláusula _________;

) Cláusula _________;

4.11.5. Indicação da forma de aferição da contrapartida, quando for por meio de bens e
serviços economicamente mensuráveis ( ) Cláusula _________;
4.11.6. Obrigação do convenente de restituir o valor transferido, inclusive os rendimentos
de aplicação financeira, atualizado monetariamente desde a data do recebimento,
acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a
Fazenda Estadual, nos seguintes casos: ( ) Cláusula _________;
a) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da pactuada;
b) quando for rescindido o convênio por culpa de convenente;
c) quando não for apresentada a prestação de contas final;
d) quando a documentação apresentada não comprovar a sua regular aplicação;
e) quando não tenha havido qualquer execução física nem utilização dos recursos;
f) quando não atingida a finalidade do convênio.
4.11.7. Obrigatoriedade de a entidade observar procedimentos próprios que assegurem
eficiência e probidade na seleção de pessoal ( ) Cláusula _________;
4.11.8. Obrigatoriedade de a entidade realizar, no mínimo, ampla cotação prévia de
preços no mercado, para aquisição de bens e contratação de serviços, observados os
princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade ( ) Cláusula _________;
4.11.9. Foro da sede do órgão ou entidade concedente como competente para dirimir
qualquer questão relativa ao convênio ( ) Cláusula _________;

4.11.10. Obrigação de a entidade emitir relatórios referentes à execução física e
financeira do Plano de Trabalho, em correspondência com o plano de aplicação dos
recursos financeiros e com o cronograma de desembolso aprovado (
) Cláusula
_________;
4.11.11. Obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos (
Cláusulas _________;

)

4.11.12. Em caso de liberação de recursos em parcelas, previsão de prestações de contas
parciais (art. 32 do Decreto Estadual nº 39.376/13) ( ) Cláusula _______;
4.11.13. Compromisso da convenente de manter e movimentar os recursos
obrigatoriamente em conta bancária específica, aberta em instituição financeira oficial
( ) Cláusula _________;
4.11.14. Obrigação de o concedente prorrogar, de ofício, a vigência do instrumento antes
de seu término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a
prorrogação ao exato período do atraso verificado ( ) Cláusula _________;
4.11.15. Direitos e responsabilidades das partes (

) Cláusulas _________;

4.11.16. Obrigações do interveniente, quando houver ( ) Cláusula _________;
4.11.17. Hipóteses de rescisão (

) Cláusula _________;

4.11.18. Previsão da possibilidade de denúncia para qualquer das partes, ficando os
partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em
que participaram voluntariamente do acordo, não sendo admissível cláusula obrigatória
de permanência ou sancionadora dos denunciantes ( ) Cláusula _________;
4.11.19. Obrigação do convenente de manter, durante toda a execução do convênio, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições para a
celebração e qualificação exigidas no edital de seleção ou no termo de referência, em
caso de impossibilidade de chamamento público ( ) Cláusula _________;
4.11.20. Sanções previstas para o caso de inadimplemento (

) Cláusula _________;

4.11.21. Indicação dos responsáveis pelo acompanhamento da execução do convênio, no
âmbito do convenente e do órgão ou entidade concedente ( ) Cláusula _________;
4.11.22. Obrigação de o convenente inserir cláusula, nos contratos celebrados para
execução do convênio, segundo a qual o contratado deve conceder livre acesso aos
documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os
servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e
externo ( ) Cláusula _________;
4.11.23. Destinação dos bens remanescentes do convênio (

) Cláusula _________;

4.11.24. Responsabilidade do convenente de responder pelos danos causados a terceiros
por suas ações ou omissões, na execução do convênio ( ) Cláusula ________;

4.11.25. Cronograma de desembolso conforme o Plano de Trabalho, incluindo os
recursos da contrapartida financeira pactuada, quando for o caso (
) Cláusula
________;
4.11.26. Possibilidade de a entidade, excepcionalmente, contratar serviços de terceiros
para a execução parcial do objeto do convênio, devidamente justificada, aprovada pelo
órgão ou entidade concedente ( ) Cláusula ________;
4.11.27. Obrigação do convenente de disponibilizar, em seu sítio, na Rede Mundial de
Computadores (internet) ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade,
consulta à cópia integral do convênio, às datas de liberação e ao detalhamento da
aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto
pactuado ( ) Cláusula ________;

5. Instrução Processual
5.1. Manifestação conclusiva do setor jurídico do órgão ou entidade concedente sobre o
atendimento dos requisitos legais para a celebração do convênio (art. 21 do Decreto nº
39.376/2013) ( ) fls. ____;
5.2. Comprovação de abertura de conta específica em instituição financeira oficial (
____;

) fls.

5.3. Nota de empenho em valor suficiente para cobrir as despesas do exercício ( ) fls. ____
e, caso a parceria ultrapasse o exercício financeiro, empenho em valor suficiente para as
despesas do exercício e empenho residual no início do exercício seguinte, devidamente
registrado em termo de apostilamento ( ) fls. ___;
5.4. Se já estiver em execução, publicação do extrato do instrumento no DOE (art. 24, do
Decreto nº 39.376/2013) ( ) fls. _____;

ADITIVOS

1. Justificativas técnicas e/ou jurídicas elaboradas pelo setor competente do órgão ou entidade
convenente ( ) fls. ___ ;
2. Autorização para celebração do aditivo (

) fls. ____ ;

3. Relatório(s) de fiscalização e monitoramento da execução do objeto (art. 31 do Decreto Estadual
nº 39.376/2013) ( ) fls. ____;
4. Comprovante(s) de eventuais prestações de contas realizadas (art. 32 e ss do Decreto Estadual nº
39.376/2013) ( ) fls. ___ ;
5. Plano de trabalho atualizado e consolidado, acompanhado de plano de aplicação e de cronograma
de desembolso compatíveis com eventuais novas etapas e datas aprazadas ( ) fls. ___;

6. Em caso de aditivo de valor, planilha orçamentária estimativa dos custos previstos para a
ampliação da execução do objeto pactuado, lastreada em elementos demonstrativos da
compatibilidade dos preços estimados com os parâmetros mercadológicos ( ) fls.___;
7. Nota de empenho em valor suficiente, quando a alteração implicar incremento do repasse
estadual ( ) fls.___;
8. Relatório resumido dos desembolsos realizados a título de repasse e de contrapartida e do
eventual remanescente (
) fls. ____;
9. Comprovação da publicação do extrato do convênio e de eventuais termos aditivos anteriores no
DOE ( ) fls. ____;
10. Apresentação do Certificado de Regularidade de Transferências Estaduais (CERT) atualizado ou
da documentação equivalente, quando se tratar de aditivo de valor (LDO) ( ) fls. ___;
11. Publicação no DOE, quando já iniciada a vigência do aditivo: (

) fls._____.

