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1 MÓDULO DE TED DO SIMEC 
 

Na tela inicial do módulo do Termo de Execução Descentralizada (TED) do Sistema Integrado de 

Monitoramento Execução e Controle (Simec), existem algumas informações importantes para os coordenadores 

de TED visualizarem, como os comunicados, em que a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério 

da Educação (SPO/MEC) mantém atualizados os decretos e portarias que definem os procedimentos para a 

celebração do termo, bem como os modelos de Plano de Trabalho, de Declaração de Capacidade Técnica e de 

Compatibilidade de Custos. 

Ressalta-se que é de suma importância que os coordenadores tenham ciência do conteúdo desses 

materiais, pois, assim, saberão quais os prazos para solicitação de prorrogação de vigência, tramitação do 

Relatório de Cumprimento do Objeto e conhecerão as informações necessárias para a elaboração do plano de 

trabalho. 

Figura 1 - Tela inicial do módulo de TED. 

 
 
Figura 2 – Listar termos. 

 

 



Figura 3 - Localizar o TED. 

 

 

Observa-se na Figura 3 que é possível o coordenador localizar o TED pelo qual é responsável a partir da 

utilização de alguns filtros ou da realização de uma busca manual. Além disso, essa tela mostra informações 

primordiais para o acompanhamento do termo, como a situação do documento e a vigência.  

Na coluna intitulada “Situação do documento”, visualiza-se quando o termo está em cadastramento pelo 

proponente (no caso, a Ufopa), se está em diligência (precisa fazer alguma correção na documentação), termo 

em execução, relatório de cumprimento do objeto em análise pela coordenação (momento em que a SPO/MEC 

analisa o relatório de cumprimento do objeto elaborado pelo coordenador do TED, em conjunto com a 

coordenação de prestação de contas da Proad) e termo arquivado.  

Ademais, o coordenador precisa saber o período de vigência do TED, pois, caso necessário, deverá 

solicitar a prorrogação de vigência, com no mínimo trinta dias antes da finalização do termo.  

Para verificar, cadastrar ou alterar as informações do TED, é preciso clicar no botão onde há uma imagem 

semelhante a um lápis (Figura 3), para onde a seta está direcionando. Após clicar na tela, o sistema disponibilizará 

a aba para inclusão das informações, conforme Figura 4, a saber: 

Figura 4 - Abas para cadastro e acompanhamento de informações do TED. 

 
 



Pode-se visualizar e/ou cadastrar as informações no Simec por tipo de assunto, como proponente, 

concedente, plano de trabalho, vigência, programação orçamentária e financeira, entre outros. Nesse sentido, 

nos tópicos descritos abaixo será evidenciado em qual aba serão cadastradas as informações pelo respectivo 

coordenador do TED. 

2 CADASTRO DE TED 

2.1 PROPONENTE 

Figura 5 - Aba para cadastrar dados do proponente. 

 

Na aba Proponente, faz-se necessário preencher os dados da área técnica responsável (setor da Ufopa) 

e dos gestores responsáveis (o coordenador titular e o suplente). Após adicionar os dados, precisa clicar em 

“Alterar e Continuar”. 

2.2 PLANO DE TRABALHO 

Modelo de plano de trabalho do termo de execução descentralizada Nº xx/20xx. 

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA 

a) Unidade Descentralizadora e Responsável 
Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): 
Nome da autoridade competente: 
Número do CPF: 
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade responsável pelo acompanhamento da execução do  objeto do TED: 

 

b) UG SIAFI 
Número e nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 
Número e nome da Unidade Gestora - UG responsável pelo acompanhamento da execução do     objeto do TED: 

 
Observações: 
a) Identificação da Unidade Descentralizadora e da autoridade competente para assinatura do TED; e 
b) Preenchimento do número da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED, no campo “b”, 

apenas caso a Unidade responsável pelo acompanhamento da execução tenha UG própria. 
2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA 

a) Unidade Descentralizada e Responsável 
Nome do órgão ou entidade descentralizada: 
Nome da autoridade competente: 
Número do CPF: 
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade responsável pela execução do objeto do TED: 

b) UG SIAFI 
Número e nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 



Número e nome da Unidade Gestora - UG responsável pela execução do objeto do TED: 
 

Observações: 
a) Identificação da Unidade Descentralizada e da autoridade competente para assinatura do TED; e 
b) Preenchimento do número da Unidade Gestora responsável pela execução do objeto do TED, no campo “b”, apenas caso a 

unidade responsável pela execução tenha UG própria. 
3. OBJETO: 
4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED: 
5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED: 
Observação: Preenchimento da justificativa e motivação para a execução dos créditos orçamentários por outro órgão ou entidade. 
6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO 
A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da  administração pública federal? 

( )Sim 

( )Não 
7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS: 

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser: 
( ) Direta, por meio da utilização da capacidade organizacional da Unidade Descentralizada. 
 ( ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública. 
( ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres com entes federativos, 

entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro 
de 1994. 
 
Observação: 
1) Podem ser marcadas uma, duas ou três possibilidades. 
2) Não é possível selecionar forma de execução que não esteja prevista no Cadastro de Ações da ação orçamentária 

específica, disponível no SIOP. 
8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8º, § 2°) 
A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à  consecução do objeto do TED? 
(   )Sim  (   )Não 
O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global   pactuado: 
1... 
2... 
3... 

 
Observação: 

1) O pagamento de despesas relativas a custos indiretos está limitado a vinte por cento do valor global pactuado, podendo ser 
excepcionalmente ampliado pela unidade descentralizadora, nos casos em que custos indiretos superiores sejam imprescindíveis 
para a execução do objeto, mediante justificativa da unidade descentralizada e aprovação da unidade descentralizadora. 

2) Na hipótese de execução por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres com entes 
federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 
de dezembro de 1994, a proporcionalidade e as vedações referentes aos tipos e percentuais de custos indiretos observarão a legislação 
aplicável a cada tipo de ajuste. 

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Metas Descrição Unidade de 
medida Quantidade Valor 

unitário 
Valor 
total Início Fim 

Meta 1        
Produto        
Meta 2        
Produto        
10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
Mês/ano Valor 

  
  

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD 
Código da natureza da despesa Custo indireto Valor previsto 

 (Sim/Não)  
 (Sim/Não)  

Observação: O preenchimento do PAD deverá ser até o nível de elemento de despesa. 
12. PROPOSIÇÃO 
Local e data 

 
Nome e assinatura do responsável pela Unidade Descentralizada 
Observação: Autoridade competente para assinar o TED. 
13. APROVAÇÃO 
Local e data 

 
Nome e assinatura do responsável pela Unidade Descentralizadora 
Observação: Autoridade competente para assinar o TED. 

Além disso, no caso de TED cujo objetivo é a aquisição de equipamento, por exemplo, precisam ser 

anexadas ao Plano as especificações do item e os valores unitário e total, citando as informações da licitação, 



como o pregão ou a ata de adesão, conforme a Figura 6. É importante ressaltar que, quando não houver essas 

informações da licitação, precisam ser informadas três cotações do item, obtidas no painel de preços do governo 

federal. 

Figura 6 - Especificação dos itens. 

ORDEM DESCRIÇÃO DO ITEM APRES QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL FORMA AQUIS. 

1 Agitador de hélice capacidade 20 Lts Unid 1 R$ 2.190,00 R$ 2.190,00 Pregão eletrônico 

2 Agitador de peneiras eletromagnético Unid 2 R$ 4.373,00 R$ 8.746,00 Pregão eletrônico 

 

O modelo de plano de trabalho supracitado, juntamente com a Declaração de Capacidade Técnica e a 

Declaração de Compatibilidade de Custos, são, atualmente, documentos solicitados por todos os órgãos 

federais. Apesar disso, é importante que o coordenador do TED verifique com o concedente (Unidade 

Descentralizadora) se há a necessidade de inclusão de outros documentos, inclusive os TEDs de obras. Esse 

plano deve ser anexado no Simec, no formato PDF, e as informações devem constar também na aba Plano de 

Trabalho, conforme a Figura 7. 

Figura 7 - Aba para cadastrar dados do plano de trabalho. 

 
 

Enfatiza-se que o plano de trabalho deve ser elaborado pelo coordenador e assinado pelo coordenador e 

pelo reitor. Além disso, em situações em que forem necessárias efetuar alterações no plano, após o início de 

vigência do TED, será preciso enviar um ofício ao concedente, via e-mail, informando as alterações no plano e 

solicitando a sua autorização. Após a autorização do concedente, o coordenador deverá anexar o plano de 

trabalho atualizado no Simec, na aba “Anexos”. 

2.3 VIGÊNCIA 

Na aba de vigência, o coordenador deverá cadastrar a data do término da vigência do TED e depois clicar 

em “Gravar e Continuar”. 



Figura 8 - Aba para cadastrar o prazo de vigência. 

 
 

2.4 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

Figura 9 - Aba para cadastrar os dados orçamentários e o cronograma financeiro. 

 
 

No item orçamentário, devem-se cadastrar as seguintes informações: 

1. Tipo: O – Original – Orçamento definido na celebração do TED; A – Aditivo – Orçamento adicional 

previsto em um aditivo do TED. 

2. Exercício – Ano em que a Ufopa receberá o orçamento. 



3. Natureza de Despesa (ND) – A natureza da despesa a ser executada, conforme detalhamento contido 

no Manual Técnico de Orçamento do Governo Federal, do exercício vigente (MTO). Exemplos: 

aquisição de equipamentos - ND 449052; serviços de terceiros pessoa jurídica – ND 339039. 

4. Valor orçamentário – Informar o valor referente a cada natureza de despesa. 

Observação 1: Cada estrutura orçamentária estará descrita em uma linha e para adicionar uma nova 

estrutura precisa clicar no ícone “+”, conforme indicado pela seta. 

Observação 2: Os valores cadastrados por natureza de despesa devem totalizar o valor do TED previsto 

no plano de trabalho. 

No item cronograma financeiro, devem-se cadastrar as seguintes informações: 

1. Descrição: informar o produto do TED. Exemplo: equipamentos para tecnologia da informação. 

2. Quantidade de dias – o período de vigência do TED (conferir o número de dias da data de 

cadastramento e tramitação do TED até o término da vigência); 

3. Valor – refere-se ao valor total previsto no TED. 

Observação 1: Os dados do termo original devem constar em uma linha e, caso haja aditivo, faz-se 

necessário adicionar uma nova linha no ícone “+” para colocar os dados referentes a esse aditivo. 

Observação 2: O valor orçamentário total deve ser igual ao valor total do cronograma financeiro. 

2.5 ANEXOS 

Devem-se incluir os arquivos como o Plano de Trabalho, a Declaração de Capacidade Técnica e a 

Declaração de Compatibilidade de Custos na aba Anexos, bem como outros documentos, caso solicitado pelo 

concedente. 

Figura 10 - Aba para cadastrar os anexos. 

 

 



Os modelos das declarações solicitadas estão anexados junto a este Manual no site da Proplan, no link: 

http://www.ufopa.edu.br/proplan/orcamento/solicitacoes/ 

Enfatiza-se que a Declaração de Capacidade Técnica e a Declaração de Compatibilidade de Custos 

devem ser preenchidas e assinadas pelo reitor (a) da universidade. 

2.6 TRAMITAÇÃO 

Após o cadastramento das informações supracitadas, o coordenador deverá tramitar o TED para a 

análise e aprovação do gestor orçamentário do proponente. No caso, o gestor orçamentário da Ufopa é o Pró-

Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. 

Figura 11 - Aba para tramitação do TED. 

 
 

2.7 HISTÓRICO 

Na aba Histórico, é possível acompanhar o histórico de tramitações do TED e verificar nos comentários 

se há a necessidade de corrigir a documentação enviada. Assim, o coordenador precisa realizar esse 

acompanhamento com frequência, até o recebimento do orçamento.

http://www.ufopa.edu.br/proplan/orcamento/solicitacoes/


Figura 12 - Aba para acompanhar o histórico de tramitações do TED. 

 
 

3 SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 
 

Caso haja necessidade de prorrogação de vigência, o coordenador do TED deverá solicitar à 

Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento, por meio do e-mail cgpo.difes-sesu@mec.gov.br, que o TED 

seja tramitado para a unidade proponente para tal atividade, no máximo trinta dias antes do término da vigência.  

Nesse contexto, após enviar o e-mail, e se o TED estiver na situação de “Termo em cadastramento – 

proponente”, deve-se solicitar a prorrogação na aba Vigência, conforme a Figura 13, e anexar um ofício com as 

justificativas para prorrogação de vigência, acompanhado de novo cronograma de execução do TED na aba 

Anexos. 

Figura 13 - Solicitação de prorrogação de vigência. 

 

 



Figura 14 - Solicitação de prorrogação de vigência – anexar o ofício. 

 

 

4 PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Após o cadastramento do plano de trabalho e o recebimento do orçamento do TED, o coordenador deverá 

acompanhar a sua execução para que esta esteja de acordo com o plano cadastrado e, posteriormente, auxiliar 

na elaboração do Relatório de Cumprimento do Objeto – RCO, conforme formulário a ser solicitado pelo 

coordenador do projeto à Coordenação de Prestação de Contas da Pró-Reitoria de Administração. 

Para esse relatório, serão necessárias as informações orçamentárias, como valor repassado, 

empenhado, pago, restos a pagar, entre outros, bem como nº da nota de empenho, nº da nota fiscal, nº da ordem 

bancária, nº do patrimônio/tombamento e justificativas para alterações de quantitativos e/ou valores constantes 

no plano de trabalho. 

Ressalta-se que esse relatório é elaborado pela Coordenação de Prestação de Contas da Proad, com o 

auxílio do coordenador, visto que o coordenador do TED é o responsável por seu cadastramento e 

acompanhamento da execução. 

 


