
1
Ofícios de Documentação Relativa ao Regime de Execução e de Encaminhamento de Documentação Relativa ao Processo Licitatório
(MO28068)

2
Publicação do extrato do edital OU Justificativa para a dispensa ou inexigibilidade de licitação e comprovação da publicidade legal dada ao caso,
se aplicável

3 Atas do processo licitatório (no mínimo a de julgamento do certame)
4 Publicação do ato de homologação da licitação *(A)
5 Publicação do despacho de adjudicação da licitação *(A)

6
Declaração firmada pelo Contratado (Município ou Entidade) ou por seu representante legal, desde que comprovada a delegação de poderes,
atestando que a licitação ou o processo de dispensa, quando for o caso, atendeu às formalidades e todos os requisitos dispostos na legislação
vigente, inclusive quanto à forma de publicação e enquadramento da modalidade licitatória (MO28063) *(B)

6.1 Para CTEF firmado em data posterior a 08/04/2013, declaração atestando o cumprimento às normas do Decreto nº 7.983/2013

7
Declaração emitida pela empresa vencedora da licitação ou pelo Contratado (Município), atestando que a empresa vencedora da licitação não
possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão
celebrante, sendo de inteira responsabilidade do Contratado a fiscalização dessa vedação

1 Instrumento Contratual (CTEF) firmado com a empresa vencedora do Processo Licitatório
2 Publicação do Extrato do Instrumento Contratual *(A)
3 Para possibilitar a emissão de AIO, todos os pré-requisitos devem ser atendidos (conforme checklist da aba na P+B):  

3.1  Preenchimento da Aba “Instrumentos Contratuais” e anexos – verificar os seguintes itens: 
3.1.1 O prazo de execução do objeto do Instrumento Contratual estar dentro do prazo da vigência do Instrumento Contratual
3.1.2 Instrumento Contratual vigente
3.1.3 A empresa vencedora do processo de compra estar cadastrada na P+B
3.2 Recebimento dos recursos de repasse após o aceite da fase de análise do Projeto Básico
3.3 Documentação da licença ambiental de instalação vigente ou dispensa

1
Declaração de capacidade Técnica (Declaração emitida pelo Tomador/Contratado (Município ou Entidade) indicando o(s) servidor(es) que
acompanha(m) a obra/ serviço de engenharia, vinculada ao Contrato de Repasse, e deve indicar que o Tomador possui as condições físicas,
operacionais, técnicas e gerenciais para a execução e fiscalização da obra/serviço de engenharia

2 ARTs/RRTs do(s) responsável(is) técnico(s) pela Execução e Fiscalização da obra
3 Ordem de Início de Obra
4 Declarações exigidas pela Portaria Interministerial 424/16 (conforme o caso)

A

Para os casos de publicação na Imprensa Oficial, o Tomador/Contratado (Município ou Entidade) deve apresentar declaração informando qual é
o instrumento considerado como imprensa oficial, bem como a lei e o respectivo artigo onde consta esta definição (inserir também a cópia da Lei
nos anexos da respectiva aba na P+B), e caso seja considerado o quadro ou mural de avisos, deve constar na declaração o período e o local da
publicação.

B
A Declaração de Atendimento à Lei de Licitações (MO28063) deve abranger todos os atos do processo licitatório, ou seja, deve ser emitida em
data posterior a todos os demais documentos.

C
As abas "Processo de Execução" e “Verificação do Resultado do Processo Licitatório” devem ser preenchidas conforme Tutorial - 01 Passo a
passo VRPL Convenente da P+B (não é necessário incluir anexos na aba Processo de Execução).

Os tutoriais passo a passo da Plataforma +Brasil estão disponíveis no endereço:
https://redemaisbrasil.plataformamaisbrasil.gov.br/noticia_detalhe/fluxo-de-acompanhamento-da-execucao-da-obra-na-plataforma-brasil/

E
Para a continuidade do processo poderão ser solicitados outros documentos e/ou esclarecimentos complementares, que deverão ser incluídos
nas abas indicadas, quando for o caso.

Aba Verificação do 
Resultado do 

Processo Licitatório 
*(C)

Aba Instrumentos 
Contratuais

Aba 
Acompanhamento de 

Obras

Relação de documentos do processo licitatório - Nov a funcionalidade P+B

Etapa 2: Para possibilitar a emissão de AIO (Autorizaçã o para Início da Execução do Objeto) automática pela P+B

Etapa 1: Para aceite da aba VRPL pela Caixa

Etapa 3: Para viabilizar o primeiro desbloqueio de recurs os

Observações Importantes

D

Atenção (*)


