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 1. INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá, pessoal! Nesse manual vocês terão as orientações 

para elaborarem e enviarem propostas aos 

concedentes, via SIGA, e conseguirem captar recursos 

do Estado, mediante a celebração de convênios. 



 

 
 4 

2. ACESSO AO SISTEMA 
 

Abra o navegador (acesso apenas pelo Mozilla ou Internet Explorer) e entre no 

endereço www.portalsiga.es.gov.br. Clique na opção Convênios (Convenente- 

Proponente). 

 

 

Digite seu usuário e senha para acessar o sistema. 
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Você também pode acessar por meio do Portal de Convênios do ES, no endereço 

www.convenios.es.gov.br. Nesse caso, clique na opção Proponente - Convenente. 

 

 

 

 

 

http://www.convenios.es.gov.br/
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2.1. PRINCIPAIS PROBLEMAS 

 

 “Ainda não sou cadastrado”. 

Acesse o link https://portalsiga.es.gov.br/formularios-cadastrais-2-NOVO, 

clique na opção Formulários Cadastrais para Servidores Públicos Municipais-

NOVO, baixe e preencha o Formulário 2 - Ativação de Usuário - convenentes 

v3.1 e siga as orientações contidas no próprio formulário. 

 

 “Não lembro meu usuário e senha”. 

 

 

 

 

Ligue para 0800 799 9947. 

Lembre-se! O suporte do SIGA 

te ajudará em todas as 

dúvidas relacionadas à 

operacionalização do 

sistema. 

 

 

 

https://portalsiga.es.gov.br/formularios-cadastrais-2-NOVO
https://portalsiga.es.gov.br/Media/portalsiga/FormulariosCadastrais/2019/Convenios/SET-2019/Formulario%202%20-%20Ativação%20de%20Usuario%20-%20convenentes%20v3.1.xls
https://portalsiga.es.gov.br/Media/portalsiga/FormulariosCadastrais/2019/Convenios/SET-2019/Formulario%202%20-%20Ativação%20de%20Usuario%20-%20convenentes%20v3.1.xls
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3. TELA INICIAL DO SISTEMA 
 

Após realizar login, o sistema disponibilizará suas funcionalidades de acordo com 

operfil do usuário. No nosso caso, o usuário possui perfil de “Proponente - 

Convenente”. O sistema exibirá a seguinte tela para o usuário: 
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4. CADASTRANDO A PROPOSTA 
 

Clique na opção Cadastrar Proposta. 

 

 
 

Localize o programa de trabalho desejado e certifique-se de que está na 

situação “disponível”. Clique em Nova Proposta. 

 

 
 

 

O sistema exibe a tela com todas as abas que fazem parte do plano de trabalho 

da proposta, sendo: Aba Dados, aba Participantes, aba Crono Físico, aba Crono 

Desembolso, aba Bens e Serviços, aba Plano de Aplicação e aba Anexos, 

conforme figura abaixo: 
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Como pode-se observar na figura acima, de início, apenas a Aba Dados estará 

editável para preenchimento. As demais abas ficarão editáveis após o 

preenchimento das informações da aba Dados e após clicar em Salvar Proposta, 

conforme orientações a seguir. 
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5. ABA DADOS 
 

Na aba Dados devem ser informados os dados básicos da proposta como: 

objeto, justificativa, valores, vigência, etc. 

 

5.1.  Preenchendo a aba Dados 

 

O sistema disponibilizará os campos para o cadastramento dos dados da 

proposta, conforme figura abaixo: 
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Como preencher os campos da aba “Dados”? 

 

- Situação: Inicialmente “Em Elaboração”, sendo alterada durante o andamento da 

proposta. 

- Número da Proposta: Será gerado automaticamente pelo sistema após salvar a 

proposta e gerar n° da proposta, no seguinte formato: ÓRGÃO-NÚMERO SEQUENCIAL 

POR ÓRGÃO/ANO. Exemplo: SEGER-0002/2021, 

- Programa: Exibe automaticamente o número do programa de trabalho que foi 

selecionado para cadastramento da proposta. 

- Órgão: Exibe automaticamente o nome do órgão concedente. 

- Proponente: Exibe automaticamente a razão do social do município proponente. 

- Objeto do Programa: Exibe a lista de todas as ações/objetos cadastrados para este 

programa. Selecione apenas 01 (um) Objeto para cada proposta.  

Obs.: Apresenta os Objetos que foram cadastrados previamente no Programa, pelo concedente. 

- Justificativa: deve ser informada a justificativa da proposta para execução do objeto. 

Descrever os objetivos e benefícios a serem alcançados com a execução do objeto do 

convênio/contrato de repasse. 
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- Resumo do objeto do convênio: deve ser informado o objetivo do convênio de forma 

clara e resumida. 

- Objeto do convênio: deve ser informado o objetivo a que se destina o convênio  

- Número do processo: campo de preenchimento pelo concedente, após a abertura do 

processo. 

- O envio da proposta à Secont é obrigatório? campo de preenchimento pelo 

concedente, durante a análise da proposta. 

Obs: você não precisa preencher o campo acima. 

- Data da criação: Campo de preenchimento automático, pelo sistema, com a data em 

que a proposta foi criada no sistema. 

- Data início Vigência: deve ser informada a data de início da execução do objeto do 

convênio. 

Obs: Antes da aprovação do plano de trabalho e da celebração do convênio, o concedente 

pode solicitar ao convenente que atualize a data de início da vigência, se necessário. 

- Data final Vigência: deve ser informada a data final da execução do objeto do 

convênio. 

Obs: Antes da aprovação do plano de trabalho e da celebração do convênio, o concedente 

pode solicitar ao convenente que atualize a data de fim da vigência, se necessário. 

- Banco do convênio: deve ser selecionado um dos bancos oficiais onde será 

depositado e gerido os recursos do convênio. 

- Agência do convênio: deve ser informado o número da agência onde será depositado 

e gerido os recursos do convênio. 

- Conta do convênio: deve ser informado o número da conta específica, onde será 

depositado e gerido os recursos do convênio. 

- Percentual mínimo de contrapartida: campo de preenchimento automático pelo 

sistema, de acordo com o percentual definido no cadastramento do programa, pelo 

concedente. 

- Valor Global: Deve ser informado o valor global do convênio, para execução total do 

objeto, considerando o somatório dos valores informados nos campos relativos ao(s) 

repasse(s) do estado (repasses do exercício atual e do exercício futuro) e valor de 

contrapartida financeira. 

- Valor de contrapartida: Campo de preenchimento automático pelo sistema, com o 

somatório dos valores informados nos campos “valor de contrapartida financeira” e 

“valor de contrapartida em bens e serviços”. 

- Valor contrapartida financeira: deve ser informado o valor da contrapartida financeira, 

se houver, observando-se os percentuais definidos para o programa. 

- Valor contrapartida Bens e Serviços: deve ser informado o valor da contrapartida em 

bens e serviços, se houver, observando-se os percentuais definidos para o programa. 

- Valor de repasse do exercício atual: deve ser informado o valor que será repassado 

pelo concedente no exercício atual. 

- Ano de repasse de exercício futuro: deve ser informado o(s) ano(s) em que será  

repassado pelo concedente os repasses do(s) exercício(s) futuro(s). 
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- Valor de repasse do exercício futuro: deve ser informado o valor que será repassado 

pelo concedente no(s) exercício(s) futuro(s). 

Após clicar em Salvar Proposta, o sistema exibirá mensagem “Proposta cadastrada com 

sucesso”, a situação da proposta permanece “Em elaboração” e exibe as seguintes 

abas para preenchimento: Participantes, Crono físico, Crono desembolso, Bens e 

Serviços, Plano de aplicação e Anexos. 

 

Também são exibidos, no cabeçalho da tela, os botões Gerar número da proposta e 

Enviar para análise. O número da proposta é uma informação necessária para a 

abertura da conta do convênio, por isso deve ser gerado antes de ir ao banco. A 

proposta só poderá ser enviada para análise do concedente após todas as abas serem 

preenchidas. 

 

 

5.2.  Principais Problemas e dúvidas 

 
 Sobre a abertura da conta bancária específica para gerir os recursos do convênio: 

 

 

 

 
 Após salvar a aba Dados, o sistema está emitindo a mensagem “O valor global da 

proposta não corresponde com o somatório do valor de repasse e da contrapartida 

pactuada”. O que devo fazer? 

 

Essa é uma mensagem de alerta, emitida quando o sistema identifica que o valor global 

informado no campo Valor Global não está correspondendo com o somatório dos 

valores informados nos campos relativos à contrapartida e ao repasse do concedente. 

A depender da análise do concedente, a proposta poderá 

ser aprovada ou rejeitada, certo? Para evitar abertura de 

conta bancária desnecessariamente, a conta pode ser 

aberta no momento em que o concedente sinalizar o 

aceite da proposta, desde que alinhado previamente com 

o concedente e que seja aberta e devidamente registrada 

no plano de trabalho, antes da celebração do convênio. 
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Nesse caso, é importante revisar os valores e corrigir, se for o caso. Contudo, esse alerta 

não impede a continuidade do preenchimento da proposta e nem o envio da mesma 

para análise. 

 

 

6. ABA PARTICIPANTES 
 

Na aba Participantes, devem ser cadastradas as informação sobre os participantes do 

instrumento. 

 

6.1. Preenchendo a aba “Participantes” 
 

Preencha os campos necessários e clique no botão Incluir Participante. 

 
Como preencher os campos? 

 

- Tipo de Identificação: selecione o tipo de identificação do participante, podendo ser 

CNPJ ou CPF. 

- Identificação: Informe de acordo com o que foi selecionado no campo “Tipo de 

Identificação.” 

- Tipo de Participante: Escolha o tipo de participante. 

- Natureza Jurídica: Escolha o tipo de natureza jurídica. 

- Nome: Informe o nome ou razão social do participante. 

- E-mail: Informe o e-mail institucional do participante. 
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- Telefone: Informe o telefone institucional do participante. 

- Endereço: Campo não obrigatório. Se desejar, informe o endereço do participante. 

- Cep: Campo não obrigatório. Se desejar, informe o CEP referente ao endereço do 

participante. 

- Estado: Selecione o Estado do Espírito Santo. 

- Município: Selecione o município referente ao endereço do participante. 

 

Após preencher todos os campos obrigatórios e clicar no botão Incluir Participante, o 

participante é listado na tabela Lista de Participantes. 

 

Ao clicar na opção Editar é possível alterar informações do participante ou até excluí-lo, 

desde que não tenha enviado a proposta para análise. 

 

 
 

6.2.  Principais Problemas e dúvidas 
 

 Quem deve cadastrar as informações do concedente, como participante, na aba 

“Participantes”?  

 

É o convenente, no momento 

do preenchimento do plano de 

trabalho, que registra tanto o 

participante do tipo 

“Convenente” quanto o 

participante do tipo 

“Concedente”. 
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7. ABA CRONO FÍSICO 

 
Na Aba Crono Físico é registrado o cronograma físico do convênio, devendo 

serem cadastradas as metas, etapas e fases da execução do objeto do 

convênio. 

 

7.1.  Incluindo a META 

 
Ao clicar na aba Crono Físico, a primeira tela que aparece é referente ao cadastro da(s) 

meta(s) do convênio. Preencha as informações da(s) meta(s) e clique no botão Incluir 

Meta. 

 

 
 

Como preencher os campos para inserir a meta? 

 

- Especificação: deve ser informada uma descrição/especificação para a meta. 

- Valor: deve ser informado o valor total da meta, no formato de duas casas decimais. 

- Data de início: deve ser informada a data de início da execução da meta. 

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

- Endereço de Execução: poderá ser informado o endereço de localização de onde a 

meta será executada (campo não obrigatório) 

- CEP: poderá ser informado o CEP de localização de onde a meta será executada 

(campo não obrigatório) 

- Estado: selecione o estado do Espírito Santo como endereço de execução da meta. 

- Município: selecione o município de endereço da execução da meta. 
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Após clicar no botão Incluir Meta, a meta é listada na tabela Lista de Metas. 

 

 
 

Ao clicar na opção Editar é possível alterar informações da meta ou até excluí-la, se for 

caso, desde que ainda não tenham sido cadastrada etapas e fases nessa meta. 

 

Obs: Caso deseje incluir mais de uma meta, repita o procedimento anterior. O somatório 

dos valores de todas as metas não pode ultrapassar o valor global da proposta. 

 

 

7.2.  Incluindo ETAPAS  
 

As etapas são inseridas, vinculando-as à meta. Para isso, ainda na aba Crono Físico 

localize na lista de metas (encontrada na parte inferior da tela), a meta cadastrada 

anteriormente e clique em Incluir Etapa. 

 

 

 

O sistema apresenta a tela para cadastramento da(s) etapa(s), e mostra as 

informações da meta anteriomente cadastrada, na parte superior da tela. 

 

Preencha as informações da(s) etapa(s) e clique no botão Incluir Etapa. 
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Como preencher os campos para incluir a etapa? 

 

- Especificação etapa: deve ser informada uma descrição/especificação para a etapa. 

- Valor etapa: deve ser informado o valor total da etapa, no formato de duas casas 

decimais. 

- Indicador de unidade: deve ser informada a unidade de fornecimento da etapa 

(exemplo: unidade, metro, kg, etc) 

- Indicador de quantidade: deve ser informada a quantidade da unidade de 

fornecimento da etapa, no formato de duas casas decimais. 

- Data início etapa: deve ser informada a data de início da execução da etapa, que 

deve estar dentro do período de início e fim da meta. 

- Data Término etapa: deve ser informada a data de término da execução da etapa, 

que deve estar dentro do período de início e fim da meta. 

- Endereço: poderá ser informado o endereço de localização de onde a etapa será 

executada (campo não obrigatório) 

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

(campo não obrigatório) 

- Estado: selecione o estado do Espírito Santo como endereço de execução da etapa. 
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- Município: selecione o município de endereço da execução da etapa. 

- Possui fase: Informar “sim”, caso deseje cadastrar fase(s) com informações diferentes 

das informações da etapa. Caso não deseje, informar “não”. 

 

Obs: No campo “Possui Fase” se escolher a opção “Não” o sistema irá replicar as 

mesmas informações da etapa para a fase. Se escolher a opção “Sim”, deverá ser 

seguido o procedimento a seguir (Incluindo FASE) para cadastrar a fase. 

 

Após clicar no botão Incluir Etapa, a etapa é listada na tabela Lista de Etapas. 

 

 

 

Ao clicar na opção Editar é possível alterar informações da etapa  ou até excluí-la, 

desde que a proposta não tenha sido enviada para análise. 

 

Obs: Caso deseje incluir mais de uma etapa, repita o procedimento anterior. O 

somatório dos valores de todas as etapas não pode ultrapassar o valor da meta a qual a 

etapa está vinculada. 

 

 

7.3.  Incluindo FASES  
 

As fases são inseridas, vinculando-as à etapa. Para isso, ainda na aba Crono Físico 

localize na lista de etapas (encontrada na parte inferior da tela), a etapa cadastrada 

anteriormente e clique em Incluir Fase. 
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O sistema apresenta a tela para cadastramento da(s) fase(s), e mostra as informações 

da meta e da etapa anteriomente cadastradas, na parte superior da tela. 

 

Preencha as informações da(s) fase(s) e clique no botão “Incluir Fase”. 

 

 

 

Como preencher os campos para incluir a fase? 

 

- Especificação fase: deve ser informada uma descrição/especificação para a fase. 

- Valor fase: deve ser informado o valor total da fase, no formato de duas casas 

decimais. 

- Indicador de unidade: deve ser informada a unidade de fornecimento da fase 

(exemplo: unidade, metro, kg, etc) 

- Indicador de quantidade: deve ser informada a quantidade da unidade de 

fornecimento da fase, no formato de duas casas decimais. 

- Data inicio fase: deve ser informada a data de início da execução da etapa, que deve 

estar dentro do período de início e fim da meta. 

- Data término fase: deve ser informada a data de término da execução da etapa, que 

deve estar dentro do período de início e fim da meta. 

- Endereço: poderá ser informado o endereço de localização de onde a fase será 

executada (campo não obrigatório) 

- CEP: poderá ser informado o CEP de localização de onde a fase será executada 

(campo não obrigatório) 

- Estado: selecione o estado do Espírito Santo como endereço de execução da fase. 

- Município: selecione o município de endereço da execução da fase. 

 

Após clicar no botão Incluir Fase, a fase é listada na tabela Lista de Fases. 
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Ao clicar na opção Editar é possível alterar informações da fase ou até excluí-la, desde 

que a proposta não tenha sido enviada para análise. 

 

Obs: Caso deseje incluir mais de uma etapa, repita o procedimento anterior. O 

somatório dos valores de todas as fases não pode ultrapassar o valor da etapa a qual a 

fase está vinculada. 

 

 

 

8. ABA CRONO DESEMBOLSO 
 
Na Aba Crono Desembolso é registrado o cronograma de desembolsos financeiros 

previsto no convênio, com as parcelas que serão liberadas tanto pelo concedente, 

quanto pelo convenente (contrapartida). 

 

8.1.  Incluindo Parcelas de Desembolso 

 
Na aba Crono Desembolso, preencha os campos necessários, informando o responsável 

pelo desembolso, mês/ano e valor, e clique no botão Incluir Desembolso. 

 

obs: Se houver contrapartida do município, as informações desse desembolso também 

devem ser registrada, informando como responsável o “convenente”.  
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Como preencher os campos? 

 

- Responsável: deve ser selecionado o responsável pela liberação da parcela, sendo o 

concedente e/ou convenente, de acordo com o cronograma do Proponente. 

- Mês: deve ser selecionado o mês de liberação da parcela. 

- Ano: deve ser selecionado o ano de liberação da parcela. 

- Valor da Parcela: deve ser informado o valor da parcela a ser liberado em reais. 

 

Após clicar no botão Incluir Desembolso, a parcela é listada na tabela Lista de Parcelas 

de Desembolso. 

 

 
 

Ao clicar na opção Editar é possível alterar informações da parcela ou até excluí-la, 

desde que não tenha enviado a proposta para análise. 

 

Após cadastrar a(s) parcela(s), é necessário asssociar cada parcela à Meta (meta 

cadastrada no crono físico) correspondente à parcela, conforme procedimento abaixo: 

 

8.2.  Associando parcelas à(s) meta(s) 
 

Ainda na aba Crono Desembolso localize na lista de parcelas do desembolso 

(encontrada na parte inferior da tela) o desembolso cadastrado e clique em Associar 

Metas. 

 

Obs: Realizar a associação para todas as parcelas de desembolsos cadastrados. 
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O sistema abrirá a tela para realizar as associações, conforme tela abaixo.  Escolha a 

meta a ser associada, informe o valor a ser associado e clique no botão “Incluir 

Associação” 

 

Obs: Realizar a associação para todos os desembolsos cadastrados. 

 

 

 

Como preencher os campos? 

 

- Núm.  Associação: Gerado automaticamente pelo sistema assim que incluir a 

associação. 

- Meta: Selecione a meta que será associada à parcela de desembolso. 

- Valor da Associação: Considerando o valor total da parcela, informe o valor que será 

associado à meta. O valor não pode ser superior ao valor da parcela. 
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Após clicar no botão Incluir Associação, o sistema retorna à tela da Lista de Parcelas de 

Desembolso e existe a opção de editar ou excluir a associação realizada, indicadas 

abaixo, desde que a proosta não tenha sido enviada para anpalise do concedente. 

 

 

 

 

8.3. Principais problemas e dúvidas  

 
 “A proposta que estou elaborando, só tem uma meta. Posso cadastrar 

apenas as parcelas e não fazer à associação à meta?” 

 

 

 

 

 

Não. A associação das parcelas à meta, é 

obrigatória, além de ser necessária para que o 

sistema carregue corretamente os dados na aba 

Bens e Serviços. Observe que na lista de parcelas 

de desembolso, o sistema destaca em verde as 

parcelas selecionadas. 
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9. ABA BENS E SERVIÇOS 
 

9.1.  Preenchendo a aba Bens e Serviços 

 

Na Aba Bens e Serviços devem ser especificados todos os bens que serão adquiridos, ou 

serviços que serão executados, detalhadamente. 

 

Preencha os campos necessários e clique no botão Incluir Bens ou Serviços. 
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Como preencher os campos? 

 

- Código de identificação: Campo de preenchimento automático pelo sistema, após 

incluir o item. 

- Tipo: Selecione o tipo de item. 

- Descrição: deve ser informada a descrição completa do item. 

- Natureza da Aquisição: 

 • deve ser selecionada a opção “Recurso do Convênio” quando o item será 

adquirido com o recurso do valor do repasse ou com o recurso da contrapartida 

financeira; e 

• deve ser selecionada a opção “Contrapartida bens e serviços” quando o 

recurso for da contrapartida de bens e serviços. 

- Código e descrição da Natureza de Despesa: deve ser selecionado o código da 

natureza de despesa com subitem, que melhor se adeque ao bem/serviços que está 

sendo cadastrado. 

- Meta Desembolso: deve ser feita a associação do bem/serviço que está sendo 

cadastrado, com a parcela de desembolso. Para isso, o sistema exibe a tela para 

seleção da parcela e registro do valor a ser associado: 

 Clique na “caixinha” da primeira coluna para selecionar a parcela desejada e, 

após isso, informe o valor a ser associado na coluna “Valor a ser associado”. 

Para finalizar, clique em “Selecionar” e o sistema retornará para a tela anterior 

para finalização do cadastro do bem/serviço. 

 

 Obs:  No campo “Meta Desembolso” deve ser realizada a associação do 

bem/serviço com a parcela de desembolso. Contudo, é importante que esse campo 

seja o último a ser preenchido, antes de salvar. Primeiramente, devem ser preenchidos os 

campos “Quantidade” e “Valor Unitário”. 

 

- Total Associação: o sistema preenche automaticamente, de acordo com os valores 

associados no campo “Meta de desembolso”. 

- Estado: deve ser informado o estado onde será executado o serviço, instalado o bem 

ou a localização da obra. 

- Município: deve ser informado o município onde será executado o serviço, instalado o 

bem ou a localização da obra. 

- Endereço: Pode ser informado o endereço onde será executado o serviço, instalado o 

bem ou a localização da obra. 
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- CEP: Pode ser informado o CEP onde será executado o serviço, instalado o bem ou a 

localização da obra. 

- Unidade de Fornecimento: deve ser informada a unidade de fornecimento do 

bem/serviço. 

- Quantidade: deve ser informada a quantidade do item. 

- Valor Unitário: deve ser informado o valor unitário do item. 

- Valor Total: este campo é preenchido automaticamente pelo sistema. 

- Observação: podem ser registradas outras informações relevantes referentes ao item. 

 

Após clicar no botão Incluir Bens e Serviços, a parcela é listada na tabela Bens e 

Serviços. 

 

 

 

Ao clicar na opção Editar, é possível alterar informações do bem/serviço ou até excluí-

ladesde que a proposta não tenha sido enviada para análise.  

 

 

 

10. ABA PLANO DE APLICAÇÃO 

A aba Plano de Aplicação apresenta de forma consolidada, as informações 

cadastradas anteriormente na aba Bens e Seviços, ou seja, o sistema migra 

automaticamente as informações da aba Bens e Serviços, agrupando itens de acordo 

com os códigos da natureza de despesa informados. 

 

Obs: Aba de consulta, não sendo necessária nenhuma ação nessa aba. 
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11. ABA ANEXOS 

A Aba Anexo foi criada para possibilitar a inserção dos documentos necessários para 

apresentação das propostas.  

  

O usuário pode anexar um documento escolhendo entre os tipos cadastrados no 

Sistema ou utilizar do tipo “outros” para anexar qualquer documento pertinente e, após, 

clicar no botão Salvar. 

 

 
 

Como preencher os campos da aba Anexo? 

- Tipo de Anexo: deve ser selecionado o tipo de anexo desejado. 

- Descrição: deve ser informada uma descrição para o arquivo. 

- Arquivo: deve ser pesquisado e adicionado o caminho o arquivo a ser anexado. 

 



 

 
 29 

Após clicar em Salvar o anexo é incluído na Lista de Anexos. Você pode baixar ou Excluir 

a o anexo após sua inclusão. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Estamos a um passo de enviar a proposta para análise do 

concedente. Faltam apenas alguns procedimentos. 

Veremos agora sobre como enviar a proposta para análise! 



 

 
 30 

 

 

 

12. ENVIANDO A PROPOSTA PARA 

ANÁLISE 
 

Após a inclusão de todas as informações necessárias para o cadastro da Proposta, a 

proposta está pronta para ser encaminhada para análise do Concedente.  

 

Acesse a aba Dados e clique no botão Enviar proposta. 

 

 

 

Após enviar, o sistema emite a mensagem Proposta enviada com sucesso e a situação 

da proposta altera para ‘Aguardando análise”.  

 

Enquanto a proposta estiver com o concedente, o proponente não consegue mais 

editar nenhum dado da proposta enviada. Se for necessário, o concedente poderá 

solicitar complementação da proposta, devolvendo via Siga ao concedente. 
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Pronto! Proposta enviada  

para análise  com sucesso! Agora é só 

aguardar  o retorno do concedente. 

 

Enquanto isso, é importante checar se 

todos os itens do CRCC do convenente 

estão atualizados, pois será necessário 

para a celebração do convênio. 

 

Até mais! 


