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Monitoramento de OBRAS     

(SIMEC) 

MEC/SESu/CGPO 



QTDE RECURSOS QTDE RECURSOS QTDE RECURSOS QTDE RECURSOS

0 - 25% 103   726.952.880         235   841.646.654         61    168.128.499         399            1.736.728.033               

25 - 50% 121   318.637.250         3      1.371.586            44    219.741.370         168            539.750.206                  

50 - 75% 144   234.020.786         6      2.637.143            43    50.231.523          193            286.889.452                  

75 - 100% 169   69.161.212          5      716.139               34    34.098.835          208            103.976.185                  

Total Geral 537   1.348.772.129      249   846.371.522         182   472.200.226         968            2.667.343.877               

Fonte: SIMEC

Em Execução Em Licitação Paralisada TOTAL
FAIXA

• O valor estimado  dos recursos necessários para a conclusão das obras, foi baseado nos valores de contrato 

e/ou valores previstos das obras inseridos pelas IFES no SIMEC; 

 

• Descontados a parcela já executada de cada obra. 

OBRAS – Relatório Geral 



OBRAS – Execução Orçamentária 



OBRAS – Exemplos 



OBRAS – Exemplos 



OBRAS – Equipe CGPO 

Márcio Gabriel Marques Junior – Eng Civil 

 

Olavio Nascimento da Silva – Eng Civil 

Gabrielle Patta Antolini – Arqª 

Priscilla Helena Emrich Lopes – Engª Civil 

Mariane Ribeiro de Oliveira – Engª Civil 

Ana Cecília Soares dos Santos – Arqª 

Rodrigo Andrade Silveira de Araujo – Eng Civil 

Matheus Leite Mendes – Eng Civil 

Patrícia Dourado Amorim – Arqª 

Lauremar Gomes Dantas – Arqª 
 



 

Termo de Execução 

Descentralizada (TED) 

MEC/SESu/CGPO 



- Favor descrever o objetivo a ser executado de forma sucinta e precisa, indicando, inclusive, o campus (os campi) ao qual o objeto se destina; 
 

 - Definição de objeto PRT. 507/2011, § 1º, inciso XIX: “o produto do convênio ou contrato de repasse ou termo de cooperação, observados o  

programa de trabalho e as suas finalidades.”. 

 

Favor registrar:  

 - A motivação do objeto pela instituição, isto é, qual o problema que o objeto busca sanar e qual a demanda para o projeto;  

 - Caso o projeto esteja enquadrado em algum programa específico do MEC, fazer nexo entre esses programas e o projeto em questão. 

Caso o projeto não faça parte de um programa do MEC, mas sim de um específico da IFES, favor registrar; e  

 - Outros esclarecimentos que a instituição julgar pertinente. 

Título : Livre 
 

Objeto da Despesa:  - O objeto é o que deve ser fisicamente entregue à sociedade ao final da execução do Termo de 

Execução Descentralizada. 
 É vedada a alteração do objeto aprovado! 

Cadastro de TED no SIMEC 
Instruções de Preenchimento 



Descrição das metas a serem 

alcançadas para a realização 

do objeto. 

1.1 

1.2 

1.n 

2.1 

2.n 

... 

Favor utilizar elementos da despesa, 

conforme classificação do “Manual de 

Despesa Nacional”, da SOF/MP. 

Cadastro de TED no SIMEC 
Instruções de Preenchimento 



TERMO DE REFERÊNCIA 

Definição de Termo de Referência PRT. 507/2011, § 1º, inciso XXVI - documento 

apresentado quando o objeto do convênio, contrato de repasse ou termo de 

cooperação envolver aquisição de bens ou prestação de serviços, que deverá conter 

elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de 

orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado da região onde 

será executado o objeto, a definição dos métodos e o prazo de execução do objeto. 

PRT. 507/2011, Art. 37 -  Nos convênios, o projeto básico ou o termo de referência 

deverá ser apresentado antes da celebração do instrumento, sendo facultado ao 

concedente exigi-lo depois, desde que antes da liberação da primeira parcela dos 

recursos. 

*O Termo de deve ser apresentado no SIMEC na aba “Anexo!” 



Prestação de Contas 

(Relatório de Cumprimento do Objeto): 
 

 

 

- Não preencher caso o financeiro não tenha sido 

repassado integralmente; 

 

- Solicitar prorrogação do prazo; 

 

- Realizar o controle do prazo de vigência; 
 

 



Observações Finais: 
 

- O Termo de Referência deve ser assinado pelo responsável da Instituição; 

 

- O conteúdo deste modelo de Termo de Referência é o mínimo que a 

CGPO/DIFES/SESu/MEC espera para esse documento, no entanto, para 

agilização da análise, é recomendável a entrega desse documento no modelo 

sugerido.  

 

 

 

 

Dúvidas: 
 

EWERTON DE CASTRO OLIVEIRA JUNIOR – (61) 2022-8174 

ewertonjunior@mec.gov.br  

 

mailto:ewertonjunior@mec.gov.br
mailto:ewertonjunior@mec.gov.br
mailto:ewertonjunior@mec.gov.br
mailto:ewertonjunior@mec.gov.br
mailto:ewertonjunior@mec.gov.br


CENSO 2015 

MEC/SESu/CGPO 



• Calendário IFES 2015/2; 

• Visitas de Verificação; 

• Dados para Matriz OCC; 



EMENDAS 2016 

MEC/SESu/CGPO 



• Módulo SPO - EMENDAS; 

• Prazos; 

• Preencimento; 



Muito Obrigado! 

 
Fernando Augusto Rodrigues Bueno 

fernandobueno@mec.gov.br 

(61) 2022-8167 

mailto:fernandobueno@mec.gov.br

