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SIMEC – Módulo Monitoramento de Obras

• O módulo Monitoramento de Obras do SIMEC é uma ferramenta de planejamento e
gestão das obras, no âmbito das IFES, além de subsidiar o acompanhamento e
supervisão da infraestrutura das Universidades Federais pelo MEC.

• O adequado preenchimento das informações das obras é de extrema importância para
extração de dados de confiança aos dirigentes do MEC.

• A equipe de monitoramento do MEC verifica periodicamente o andamento das obras, a
consistência das informações e a qualidade do preenchimento. Tal verificação pode ter
reflexos, por exemplo, na liberação de recursos.

• Além do MEC, outros órgãos também têm acesso ao SIMEC, como a Casa Civil e Órgãos
de Controle.

• Todas as obras das Universidades Federais devem ser cadastradas no sistema.

• O sistema deverá ser atualizado regularmente relatando de forma detalhada a situação
em que a obra se encontra.
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Acesso ao Sistema/Cadastro de Usuário
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1 - Acessar “www.simec.mec.gov.br”

2 - Clicar em “Solicitar acesso”

http://simec.mec.gov.br/login.php


3 – Selecionar: Monitoramento de Obras

4 – Inserir CPF
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Acesso ao Sistema/Cadastro de Usuário



Acesso ao Sistema/Cadastro de Usuário
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• A aprovação do cadastro é realizada pela CGPO/DIFES/SESu, mediante e-mail do dirigente solicitando 
liberação de acesso para o servidor que realizou cadastro no SIMEC.

• Após aprovação do cadastro, a senha de acesso será enviada para o e-mail cadastrado.
• Sugerimos controle e avaliação periódica dos dirigentes das IFES quanto aos acessos no sistema.

5 – Preencher ficha de solicitação com Perfil 

“Supervisor Unidade”



Lista de Obras
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Conteúdo/orientações da aba

• Apresenta todas as obras cadastradas;
• Consulta obras por meio de pesquisa com filtros;
• Permite cadastrar nova obra;
• Orienta-se que as atualizações ocorram em
intervalos máximos de 60 dias.

Para abrir o detalhamento da 

obra, clique no nome da obra

Ao clicar em “pesquisar” (sem 

filtros) todas as obras da IFES 

serão listadas

Definições da coluna “Última Atualização”:
 Verde: obra atualizada em até 45 dias;

 Amarelo: obra atualizada em até 60 dias;

 Vermelho: obra desatualizada, atualização com mais de 60 dias;

 Preto: obra concluída;

 Azul: obra em planejamento pelo proponente.



Dados da Obra
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• Nome da Obra: deve ser claro e coerente com a intervenção e com o objeto do processo licitatório. Evitar, quando possível, o uso de
siglas. Orienta-se inserir no nome da obra identificações adicionais como “Fase 1”, “Etapa 3” ou, se possível, “Fase 1/3” (para primeira
de três fases), “Etapa 1/5” (para primeira de cinco etapas), para permitir o adequado relacionamento posterior, se for o caso. No caso
de descentralização de crédito orçamentário, é desejável que o nome da obra esteja coerente com o objeto do TED;

• Descrição/Composição: Descrição clara do itens que compõem a obra (parte física da obra);

• Valor previsto: Valor estimado que compõe o processo licitatório (pode ser diferente do valor contratado – aba “contratação”);

• Tipo de aquisição do terreno: Inserir tipo e cópia do documento na aba “Documentos”;

• Questionário sobre redução de aluguel e aumento de matrículas: Em caso positivo, necessário inserir valores anuais.

Atenção!

Para garantir que todas as 
informações sejam inseridas, 
sugerimos preencher os dados 
sempre na sequência da esquerda 
(1ª aba) para direita (última aba)

Realizar descrição funcional da obra na
unidade, especificando e detalhando a
área construída e os ambientes
disponibilizados, além de outras
informações relevantes.

Exemplo:
Bloco B
Área construída: 12.000m²
22 salas de aula com 1000 lugares
08 laboratórios de TIC com 100 lugares
1 auditório - capacidade de 200 lugares
Capacidade total de atendimento de
5000 alunos (matutino e noturno)



Conteúdo/orientações da aba 

•Inserção da Modalidade da 
Licitação;

•Inserção das Fases da Licitação;

•Início Programado: 
corresponde à publicação do 
Edital;

•Término Programado: 
corresponde à última fase da 
licitação;

• Número da UASG: 
vide Comprasnet;

• Número da Licitação: 
vide Comprasnet.

Licitação

Selecionar a modalidade da licitação
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Inserir data de término do processo licitatório
Atenção! Não se trata da data de término da obra! 

As fases da licitação devem ser inseridas 

gradativamente (edital, recursos, homologação, etc) 

Atenção para inclusão correta das datas!

Ao preencher dados da aba 
“licitação” a obra automaticamente 
passa para status de “em licitação”



Licitação

1. Clicar em “inserir fases de licitação” e incluir a 

fase desejada (no exemplo: homologação).

5. Inserir arquivo digital. O campo “descrição” 

corresponde ao título/conteúdo do arquivo 

4. Inserir observações pertinentes
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3. Inserir meio de publicação 

(se possível, com link)

Clique no ícone verde para 

editar a fase incluída

2. Inserir fase e data



Conteúdo/orientações da aba

•Empresa Contratada:
Inserir dados da empresa.

•Data de assinatura do contrato: 
Deve ser igual ou posterior à data
de Homologação da Licitação.

•Prazo de vigência do Contrato:
Prazo da assinatura do contrato
até o término da obra.

Contratação

Dados da Contratada (clicar 

em “pesquisar” e inserir dados 

da contratada)
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• Situação da Obra:
alteração da situação da obra ocorre na vistoria (Em Execução; Concluída; Paralisada).

• Histórico de Paralisações:
Histórico dos registros em que a obra esteve paralisada.

• Histórico da Contratação:
Histórico dos aditivos de contrato e extratos da obra anterior aos aditivos.

Contratação

Em “Prazo de execução (dias)”, 

preencher quantidade de dias

calculados com base na data da OS

Registro das alterações contratuais e 

apostilamentos (se for o caso, clicar 
em “incluir aditivo/apostilamento”)

Registro de paralisações
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Conteúdo/orientações da aba

•Data da Ordem de Serviço:
deve ser igual ou posterior à Data
de Assinatura do Contrato;

• Início da Execução da Obra:
deve ser igual ou posterior à Data
da Ordem de Serviço;

• Término de Execução da Obra:
dever ser igual ou anterior à Data
de Término do Contrato;

• Valor Contratado da Obra:
valor do contrato da obra com a
empresa vencedora;

•Área/quantidade a ser construída:
de acordo com o projeto/contrato;

•Custo Unitário: automático

•Percentual BDIs:
conforme planilha orçamentária da
empresa contratada.

Preencher a “origem dos 

recursos” conforme as opções.
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Contratação



EXEMPLO DE CÁLCULO DE PRAZOS E DATAS

X dias Y dias Z dias

ASSINATURA 

DO CONTRATO

EMISSÃO 

DA O.S.

INÍCIO DA 

OBRA

TÉRMINO DA 

OBRA
X + Y + Z + W em dias

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DA CONSTRUTORA = X + Y + Z + W em dias

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA =  Z em dias 

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

13

Z dias

W dias

FIM DO 

CONTRATO
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Conteúdo/orientações da aba

1. Situação da obra sinalizada como “Paralisada”;
2. Contrato rescindido e formalização de novo contrato;

Nesses casos, deve-se solicitar à CGPO a criação de “Nova Obra”

Contratação/Situação: contrato rescindido e formalização de novo contrato
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ATENÇÃO!

Após “criar nova obra”:
• O número ID original da obra será mantido para o novo contrato;
• A cópia do extrato da obra anterior (com o contrato anterior) é que terá novo número de ID gerado. Essa cópia

poderá ser acessada na aba “Contratação” > “Cópia da Obra Original”;
• Todas as abas a partir de “Licitação” deverão ser novamente preenchidas, de acordo com o novo contrato.

Contratação/Situação: contrato rescindido e formalização de novo contrato



Contratação: Aditivos/Apostilamentos
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Conteúdo/orientações da aba

Clicar em “inserir aditivo/apostilamento”:
1- Tipo de aditivo :

Prazo
Valor
Prazo e Valor 

2 – Apostilamentos

Itens a serem preenchidos:
• Denominação
• Data da assinatura (dentro da vigência
do contrato)
• Prazo de vigência
• Término da vigência (automático)
• Prazo da execução do aditivo
• Término da execução
• Supressão ou não
• Valor do aditivo
• Valor final da obra (automático)
• Alteração da área
• Área final
• Justificativa do aditivo

Se não houver alteração de área, 
sugerimos inserção de “0,00” no 
campo correspondente

Contratação: Aditivos/Apostilamentos



18

•O histórico dos aditivos pode ser visualizado na aba “Contratação”, em
que são listados todos os aditivos/apostilamentos feitos no contrato e os
extratos anteriores.

A cada aditivo/apostilamento inserido, 
sugerimos verificar necessidade de 
atualizar o cronograma

Contratação: Aditivos/Apostilamentos



Poderão ser inseridos os novos 

serviços alterados

O Valor Restante deve

ser “0,00”
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Histórico dos cronogramas após 

cada aditivo/apostilamento

Contratação: Aditivos/Apostilamentos e ajustes na aba “Cronograma Físico-Financeiro”

Atualizar datas e valores 

em cada item alterado



Quando o “Valor Restante” do 

cronograma for diferente de “0,00” a 

inserção de vistorias fica bloqueada
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Contratação: Aditivos/Apostilamentos reflexos na aba “Vistoria”



Conteúdo/orientações da aba

•Datas:
Deverão corresponder aos
prazos de cada serviço que
compõe a etapa.

•Valores:
Inserir soma dos valores de
todos os serviços que
compõem a etapa, de acordo
com a planilha orçamentária.

•Percentual:
Corresponde ao executado de
cada item. (automático)

Cronograma Físico-Financeiro

Clicar em “Inserir Serviços” para abrir 

caixa das etapas comuns do cronograma
Ao posicionar o mouse sobre a 
etapa, abre-se explicação do 
serviço que compõe o item
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Cronograma Físico-Financeiro - Exemplo

Elabore a planilha orçamentária 
de acordo com os macro itens 
sugeridos pelo SIMEC



Cronograma Físico-Financeiro

Atenção! 

“Valor restante” deve fechar em 

“R$ 0,00”

Atenção! 

“Valor total/contrato” é automático. 

Já foi inserido na aba Contratação
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Conteúdo/orientações da aba

• Exibe as vistorias realizadas
com informações de datas,
situação da obra, vistoriador,
percentual acumulado de
execução da obra.

• As vistorias deverão ser
realizadas e inseridas
independente da medição
financeira da obra.

Vistoria 

Clique em “Inserir Vistoria” para abrir 

ficha de preenchimento de dados

Utilize as etapas de serviços do 
cronograma pactuado
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Na visita in loco, o fiscal pode 
utilizar o formulário para servir 
de guia (checklist)



A vistoria possui 3 partes fundamentais:

Vistoria 

De acordo com a situação da Obra a vistoria
pode ocorrer com a obra:

I. Em Execução;

II. Concluída;

III. Paralisada.Inserir data, dados do vistoriador 

e qual a situação da obra

25

1.Planilha da supervisão:

Demonstra a situação da obra com
percentuais de medição acumulados.

2.Relatório técnico:

Descrição da vistoria, com informações
detalhadas dos itens verificados.

3. Relatório fotográfico:

Demonstração dos itens executados,
estágio atual da obra, qualidade dos
serviços, bem como problemas ou
restrições a serem evidenciadas. Inserir
fotos nítidas e em boa resolução,
mostrando visão panorâmica de todo
objeto, assim como os demais detalhes
que se façam necessários.

Clicar na aba “Vistoria” > “inserir vistoria” (no final da página)

Sugestão de informações a serem incluídas: (1) Nome do responsável e ART
(2) Enumeração dos documentos para execução da obra, tais como:
projetos, especificações, memoriais, licenças, ART, alvará, etc (3)
Informações sobre canteiro de obras (4) Atrasos e eventuais aditivos (5)
Comentários sobre situação da obra (6) Demais informações importantes



Inserir fotos da vistoria

Arquivos jpg até 1Mb
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Vistoria 

Fotos da Supervisão:

Inserir fotos com legenda,
nítidas e em boa resolução,
mostrando visão panorâmica
todo objeto, assim como os
demais detalhes que se façam
necessários.

Sugerimos que se faça sempre o 
mesmo percurso na visita in loco, 
para garantir a organização e 
sequência das fotos

Inserção de imagens

Atenção!  A inserção da 
legenda é obrigatória e garante 

a organização da vistoria.



Vistoria

1 - Clique em “Adicionar Fotos”

4 – Descrição da imagem*

* Sugestão de descrição da imagem

nº (da foto) – nome do prédio – nome do ambiente – breve comentário

Ex.:  Foto 05 – Bloco de Serviços – Cozinha – não executaram as 
muretas e bases das bancadas

5 – Gravar alterações

6 – Salvar Fotos
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Inserção de imagens

2 – Anexar a foto

3 – Enviar



Preencher os seguintes campos:

• Data da vistoria

• Dados do vistoriador

• Situação atual “paralisada”

Em seguida, preencher aba de 
“Restrições e Providências”

• Qual a situação com 
restrições

• Tipo de Restrição

• Previsão da providência

• Qual a providência para a 
restrição

Vistoria  (obra paralisada)

28

ATENÇÃO! A descrição adequada (sem expressões genéricas) e detalhada
é extremamente importante no acompanhamento das obras pela equipe
no MEC e garante relatórios com maior clareza dos problemas que a
obra enfrenta.

Preencher restrições e 

providências

Os demais campos deverão
ser preenchidos conforme
orientações anteriores.



Execução Orçamentária

1- Informar a data 

(do empenho e/ou liquidação)

3 – Clicar em “Incluir dados da lista”

Os percentuais serão 

calculados automaticamente
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ATENÇÃO!

O preenchimento correto e atualizado da execução orçamentária da obra é
extremamente importante no monitoramento das obras pela equipe do
MEC e também porque permite relatórios de maior confiabilidade.

2 – Inserir o valor empenhado e/ou liquidado 

(se não houver um ou outro inserir “0”)



Execução Orçamentária

Exibe histórico do Plano Interno (cópia automática dos 

registros gerado na aba “Plano Interno”)

Permite inserir a programação orçamentária para 

atender a obra nos exercícios subsequentes

Funcionalidade em desenvolvimento
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Restrições e Providências

1 - Clicar em “inserir 

nova restrição”
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Conteúdo/ orientações da aba

• Apresenta histórico das
restrições da obra e
providências tomadas para
superação, assim como as
respectivas datas.

• Tipos de restrições:
(*campo em desenvolvimento. Orientamos
que sejam utilizadas uma das alternativas
abaixo)

• Administrativas;
• Ambientais;
• Auditoria;
• Executiva;
• Financeira;
• Judiciais;
• Legais;
• Licitações;
• Orçamentárias;
• Políticas;
• Técnicas;
• Outras.

ATENÇÃO! A descrição adequada (sem expressões genéricas) e detalhada é
extremamente importante no acompanhamento das obras pela equipe no MEC e
garante relatórios com maior clareza dos problemas que a obra enfrenta.

2 – Selecionar a situação 

objeto da restrição 

3 – Selecionar o tipo da 

restrição

5 - Inserir a data da providência e 

descrever com máximo de detalhes qual 

a providência a ser tomada

4 – Descrever com o máximo 

de detalhes a restrição



Documentos

Inserir arquivos pdf, doc, zip ou xls.

Não inserir  imagens formato jpg.
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Conteúdo/orientações da aba

• Escolher arquivo, selecionar
tipo de documento e realizar
adequada descrição;

• É desejável inserção no
formato PDF.

Documentos principais:
 Comprovante da domínio do 

terreno (Certidão de Registro 
de imóveis, Termo de Cessão, 
Escritura);

 Homologação de Licitação;
 ART’s: projetos, execução, 

fiscalização e orçamento;
 Projetos;
 Planilha orçamentária da 

empresa contratada;
 Medições;
 Cópia do Contrato;
 Ordem de Serviço;
 Aditivos – justificativas;
 Notas fiscais; etc



Esse campo é destinado à
apresentação das fotos
notáveis da obra.

São selecionadas pela
equipe do MEC a partir da
galeria de fotos, inseridas
na supervisão pela IFES.

Documentos: Galeria de Fotos
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Não é preenchido 

pela IFES!



ATENÇÃO!

• A elaboração do Código Plano Interno – PI deve estar de acordo com a Portaria nº 6, de 9 de dezembro 2019.

• O PI é um registro único para todo período de execução da obra e deve ser gerado no SIMEC.

• Poderá haver um PI para execução pela IFES e outro PI para eventual descentralização realizada pelo MEC.

Plano Interno

Para o primeiro registro 

de Plano Interno

Caso já exista Plano Interno 

de anos anteriores
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-6-de-9-de-dezembro-de-2019-232665115


Obra Vinculada
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• Somente para obras vinculadas antes de junho de 2011;
• Haverá a situação de “obra vinculada” caso, em período anterior a 2011, tenha ocorrido, eventualmente, o

“cancelamento do contrato”;
• Na aba “obra vinculada” estará disponível para consulta o extrato da obra que teve o “contrato cancelado”.



Obras Relacionadas
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Conteúdo/orientações da aba

• Esta aba relaciona dois ou mais registros de obras do SIMEC, que representam uma única edificação.

• Deve ser usado para o caso de obras executadas em mais de uma etapa.

• Sugerimos sempre inserir no nome da obra identificações como “Fase 1”, “Etapa 3” ou, se possível, “Fase 1/3”
(para primeira de três fases) ou “Etapa 1/5” (para primeira de cinco etapas), para permitir o adequado
relacionamento posterior, se for o caso.

• Para relacionar obras, clicar em “Inserir/Remover Obras”. Em seguida, escolher as obras que serão relacionadas.



• Ferramenta para emitir relatório geral das informações da obra contidas no sistema.

Extrato da Obra

O extrato pode ser construído por meio dos filtros
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A não ser que seja necessário, 
escolha “NÃO” para não incluir  a 
galeria de fotos no seu extrato



Dúvidas:

Telefone (61) 2022-8168

E-mail: cgpo.difes-sesu@mec.gov.br ou obrasSESUCGPO@mec.gov.br

Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento das IFES

Abril/2021
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