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  No SIGAP, os aspectos que compõem o cotidiano da execução dos projetos, com ên-

fase para os desembolsos realizados¹, são englobados pelo módulo administrativo (SIGAP Envio 

de Dados), através do qual deverão ser fornecidos dados relativos à(s) agência(s) implementa-

dora(s) do projeto (se for o caso), ao cadastro de consultores e à manutenção dos respectivos 

contratos, aos beneficiários de viagens e diárias realizadas, à situação do orçamento do projeto, 

aos repasses financeiros ocorridos e ainda às empresas fornecedoras de bens e serviços adqui-

ridos, tanto por meio de licitação quanto sob dispensa de processo licitatório. 

 

  O envio desses dados deverá ocorrer de forma incremental (competências mensais), 

seja através do preenchimento dos formulários da aplicação online SIGAP Envio de Dados, dis-

ponível no portal do SIGAP (www.abc.gov.br/sigap), seja por meio do envio de arquivos extraí-

dos dos sistemas de informação mantidos pela instituição executora e/ou pelo organismo interna-

cional - nesse caso, o envio ocorrerá através de uma área para recepção de arquivos ou funcio-

nalidade para transferência de dados a ser disponibilizada pela ABC. 

 

  Todos os responsáveis pela execução de projetos que utilizam recursos nacionais de-

vem lançar mão da aplicação SIGAP Envio de Dados, caso o organismo responsável não faça o 

envio periódico desses dados à ABC. 

 

  O presente manual foi concebido com o objetivo de auxiliar nas atividades de provi-

mento dos dados supracitados, fazendo-se uso da modalidade de preenchimento online através 

da aplicação SIGAP - Envio de Dados. As etapas necessárias são acompanhadas de exemplos 

das telas utilizadas, bem como de descrições referentes aos procedimentos necessários para a 

correta alimentação do sistema. 

APRESENTAÇÃO 

¹ A aplicação SIGAP Envio de Dados é destinada ao lançamento dos desembolsos ocorridos ao longo dos meses 

de execução do projeto que possui algum componente orçamentário que caracterize recurso público. Tais lança-

mentos, como conseqüência, devem ocorrer nos meses de realização dos desembolsos em questão, e não no 

mês de referência, no qual a despesa foi originada, embora dados referente à origem da despesa sejam requeri-

dos no momento de seu lançamento. 

http://www.abc.gov.br/sigap
http://www.abc.gov.br/sigap
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O SIGAP considera os enfoques ou aspectos apresentados pelas Porta-

rias nº 717 de 09 de Dezembro de 2006, Portaria S/N de 23 de Outu-

bro de 2009 e nos termos do Decreto nº 5151 de 22 de Julho de 2004, 

que contextualizam o acompanhamento de projetos de cooperação 

técnica a ser realizado pela Agência Brasileira de Cooperação. Esses 

instrumentos legais concebem a estrutura, os modos de acesso, os 

meios utilizados e a periodicidade de envio de dados para os diversos 

perfis de indivíduos que interagem com o SIGAP, na esfera dos proje-

tos de cooperação, seja inserindo dados ou consumindo informações. 

DECRETO Nº 5.151 DE 22 DE JULHO DE 2004 

Dispõe sobre os  procedimentos a  serem observados pelos órgão e 

pelas entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, 

para fins de celebração de atos complementares de  cooperação téc-

nica  recebida de organismos  internacionais e da  aprovação e gestão 

de projetos vinculados aos referidos instrumentos. 

PORTARIA  Nº 717 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2006 

Baixa normas complementares ao Decreto nº 5.151 de julho de 2004 

O desenvolvimento do SIGAP é orientado por objetivos estraté-
gicos e metas estabelecidas no que toca ao acompanhamento 
da execução de projetos sob os aspectos técnico, administrati-
vo, orçamentário, financeiro, contábil e patrimonial. 

PORTARIA S/N DE 23 DE OUTUBRO DE 2009 

Art. 1°. Implementar o Sistema de Informações Gerenciais de Acompa-

nhamento de Projetos - SIGAP, com a finalidade de organizar informa-

ções gerenciais referentes ao acompanhamento da execução de pro-

jetos de cooperação técnica internacional. 

Parágrafo único: as normas de utilização do SIGAP serão regi-

das pelo disposto no Anexo I - Instruções Gerais e Procedimen-

tos para  Utilização do Sistema de Informações Gerenciais de 

Acompanhamento de Projetos - SIGAP. 

Art. 2°. Caberá à ABC manter e operar o SIGAP junto a órgãos e enti-

dades executoras nacionais. 

Art. 3°. O SIGAP deverá disponibilizar acesso direto aos órgãos de 

controle e demais instituições públicas com responsabilidades na área 

da administração e execução orçamentário-financeira do governo 

federal. 

TÍTULO V — DO   ACOMPANHAMENTO   DOS  PROJETOS  DE  

COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL 

 O desenvolvimento do SIGAP sedimenta-se no decreto nº 5.151 de 22 

de julho de 2004 e, mais especificamente, no artigo 23 da portaria nº 

717 de 09 de Dezembro de 2006 e na portaria S/N de 23 de Outubro 

de 2009, que determinam a constituição de um instrumento sistema-

tizado de acompanhamento dos projetos de cooperação técnica. 

INTRODUÇÃO 

http://www.abc.gov.br/sigap
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OS 4 PILARES PRINCIPAIS 

Para melhor descrever o SIGAP tomamos como base 4 pila-

res principais: 

Facilidade de Uso: Demonstra como o SIGAP foi projetado 

com uma interface intuitiva buscando recursos comuns 

como arrastar e soltar, copiar e colar, entre outros. 

Mobilidade: O SIGAP pode ser acessado via Web, a qual-

quer momento e de qualquer lugar do Mundo. 

Dinamicidade: A capacidade de ser dinâmico e robusto é 

uma característica do SIGAP. Alertas e entregas de relató-

rios, bem como agendamento periódico de execuções, tam-

bém estão disponíveis. 

Segurança das informações: Como segurança é palavra de 

ordem em qualquer corporação, o SIGAP está pronto e con-

ta com as melhores políticas e mecanismos para controle de 

acesso a informação. 

SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO A 

INFORMAÇÕES 

O SIGAP disponibiliza uma série de controles para restrição 

de acesso a informações para usuários e grupos de usuários. 

Assim, dependendo do usuário que necessite acessar a in-

formação, este a receberá com menor ou maior nível de 

detalhamento em relação a outro usuário que esteja visuali-

zando um mesmo relatório.  

Além de restrições no acesso às informações de competên-

cia do Organismo Internacional, da Instituição Executora e 

do Projeto é possível, dentro de cada uma dessas compe-

tências, a determinação de níveis de acesso às informações 

tendo por base os privilégios de determinado(s) usuário(s). 

Com isso, de acordo com os interesses do projeto, por e-

xemplo, determinada pessoa que pertença a um grupo geral 

terá menos detalhes em um relatório do que aquela que 

pertença a grupos específicos, como o de gerentes e direto-

res. 

Os parâmetros utilizados para a restrição das informações 

são dinâmicos. Isto significa que, a qualquer momento, es-

ses parâmetros podem ser modificados e um usuário que 

não visualizava determinada informação passe a vê-la, em 

poucos segundos, caso seja necessário. 

O usuário responsável pelo provimento das informações do 

projeto receberá um login e uma senha únicos, que habilita-

rão seu acesso às aplicações a partir do portal  SIGAP. 

Vale lembrar que um Organismo Internacional, 

Instituição Executora ou Projeto não visualiza dados de 

outros Organismos, Instituições ou Projetos. Cada 

instituição ou projeto definirá seus usuários e quais 

informações poderão ser acessadas dentro de seu(s) 

projeto(s) específico(s). 

Segurança das 

Informações 

Facilidade de 

Uso 

Dinamicidade 

Mobilidade 

Exemplo de relatório disponível para usuários de nível operacional 

Exemplo de relatório disponível para usuários gestores 

http://www.abc.gov.br/sigap
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 O acesso ao SIGAP Envio de Dados e demais aplicações do SIGAP serão disponibiliza-

dos por meio do portal do SIGAP, disponível em: http://www.abc.gov.br/sigap. O portal, que con-

centrará informações relevantes à execução de projetos, contará com atualizações periódicas e 

disponibilizará, dentre outras informações, os manuais de uso das aplicações, e será o ponto de 

partida para qualquer assunto relativo ao sistema. 

 

PROCEDIMENTO PARA PEDIDOS DE ACESSOS 

O acesso deverá ser solicitado à ABC por meio de um ofício a ser encaminhado ao Diretor da 

ABC com as seguintes informações: 

• Nome do Organismo; 

• Instituição Executora; 

• Identificação do Projeto; 

• Nome da pessoa ou pessoas que deverão ter acesso ao sistema com respectivo cargo,  e

-mail, telefone e CPF. 

É necessário indicar nominalmente, para cada projeto, quais os responsáveis pelo preenchimento das informa-

ções. Além disso, deve-se informar qual a aplicação a ser acessada por cada um:  

  1. Módulo técnico (Relatório de Progresso Eletrônico - RPE); 

  2. Módulo Administrativo (SIGAP Envio de Dados) e  

  3. Consulta de Interstício para Contratação de Consultores (CIC). 

 

 

Agência Brasileira de Cooperação – ABC 

SAF/Sul Quadra 02, Lote 02, Bloco B - Ed. Via Office - 4º Andar 

CEP: 70070-080 - Brasília, DF 

 

 

“Solicitação de Acesso ao Sistema de Informações Gerenciais de Acompanhamento de 

Projetos – SIGAP” 

 

1. FORMAS DE ACESSO 

Endereço para correspondência: 

Assunto especificado no ofício: 

http://www.abc.gov.br/sigap
http://www.abc.gov.br/sigap
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Solicite ao SIGAP a IDENTIFICAÇÃO NO SISTEMA 

Endereço Eletrônico: sigap@abc.gov.br 

Telefones: (61) 3411-8185, (61) 3411-6528, (61) 3411-6523 

2. IDENTIFICAÇÃO NO SISTEMA 

http://www.abc.gov.br/sigap
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3. SELEÇÃO DE PROJETO 

Selecione o projeto no qual as informações serão enviadas ao SIGAP e em seguida, clique no 

botão “CONFIRMAR”. 

 

A lista contendo os projetos está relacionada com o perfil de acesso do usuário e com a solicita-

ção encaminhada via ofício para o SIGAP no momento do cadastramento do sistema. 

 

Caso exista a necessidade de adição/remoção de projetos para determinado usuário, entre em 

contato com a equipe do SIGAP por meio das informações disponibilizadas no rodapé deste ma-

nual. 

http://www.abc.gov.br/sigap
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4. SELEÇÃO DO MÊS DE COMPETÊNCIA 

Selecione o mês de competência das informações que serão enviadas ao SIGAP e clique no bo-

tão “CONFIRMAR”. 

Atente para os itens abaixo: 

1. A Lista com o mês ou os meses de competência é pré-processada pelo sistema e depende 

do perfil do usuário e sua situação no SIGAP. No primeiro dia do mês seguinte é tornado 

disponível o mês de competência anterior para entrada de dados;  

2. Meses finalizados estarão disponíveis para consulta (haverá possibilidade de navegação 

pelos registros inseridos), mas indisponíveis para atualização, correção e entrada de novos 

dados¹; 

3. Meses ainda não finalizados ou com pendências ficarão disponíveis para preenchimento 

até o último dia do quarto mês subseqüente ao mês de referência ou em conformidade com 

orientação específica da ABC.  

 

¹ Caso eventualmente surja a necessidade de acesso a meses 

finalizados (reabertura para alterações), solicite ao SIGAP 

este acesso pelo endereço eletrônico: 

 sigap@abc.gov.br 

http://www.abc.gov.br/sigap
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5. OPÇÕES DE PREENCHIMENTO 

 

 

 

Selecione a opção “Iniciar Preenchimento”, para ter acesso aos formulários para incluir ou alterar 

os  dados do mês de competência.  

Selecione a opção “Configurações de Envio”, para indicar a não existência de registros a serem 

informados no mês de competência. 

Selecione a opção “Selecionar Outro Mês Para Preenchimento”, para escolher outro mês de 

competência para inserção ou atualização de dados. 

Selecione a opção “Verificar pendências”, caso já tenha terminado a inserção de dados nos for-

mulários e vai proceder a verificação de pendências antes da Finalização. 

Selecione a opção “Finalizar Envio”, caso haja terminado a digitação dos dados disponíveis do 

projeto para o mês de competência em vigor. O sistema não permitirá a finalização do envio caso 

existam pendências não solucionadas ou não justificadas. Ao finalizar o mês de competência es-

te fica indisponível para alterações, inclusões e exclusões.  

Selecione o botão “Alterar senha” para proceder com a alteração da senha inicial do usuário ou 

modificação da senha atual. 

O programa identifica o projeto e o 

mês de competência selecionado. 

O programa identifica o usuário 

e seu último acesso ao sistema. 

Opção para alteração de senhas. 

http://www.abc.gov.br/sigap
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6. APRESENTAÇÃO DO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS 

Formulários disponíveis, 

agrupados por contexto 

de preenchimento. 

Formulário selecionado 

http://www.abc.gov.br/sigap
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7. MENU DE FORMULÁRIOS 

Note que os formulários encontram-se agrupados de acordo com seu contexto de apli-

cação. Por conta disso é necessário que, dentro de cada grupo, o preenchimento dos 

mesmos siga a seqüência apresentada¹.  

¹ Exemplo: O cadastro de um consultor deve ser realizado primeiro, por meio do formulário 

“Cadastro de Consultores” (o que só ocorre uma vez). Em seguida, deve ser feito o registro 

dos dados de contrato do consultor já cadastrado, fazendo-o através do formulário “Contratos 

de Consultores” (o contrato só é cadastrado uma vez). Por fim, devem ser informados os pa-

gamentos referentes aos produtos realizados pelo consultor, caso tenham ocorrido no mês 

de competência, utilizando o formulário “Execução de Contratos de Consultores” (informar 

cada pagamento, à medida que ocorrerem). 

http://www.abc.gov.br/sigap
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8. DADOS REFERENCIAIS DO PROJETO 

http://www.abc.gov.br/sigap
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Descrição dos campos dos DADOS REFERENCIAIS DO PROJETO 

Campo Descrição 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO Número identificador do projeto, com até 30 caracteres. 

TÍTULO DO PROJETO Título do projeto, com até 500 caracteres. 

SÍNTESE DO PROJETO Descrição do objetivo ou finalidade do projeto, com até 5000 caracteres. 

CPF DO DIRETOR NACIONAL 

DO PROJETO 

CPF do diretor nacional do projeto, somente números com até 11 dígitos. 

NOME DO DIRETOR NACIONAL 

DO PROJETO 

Nome completo do diretor nacional do projeto, com até 80 caracteres. 

NATUREZA JURÍDICA DA OCU-

PAÇÃO DO DIRETOR NACIONAL 

DO PROJETO 

Selecione a natureza jurídica da ocupação do Diretor Nacional do Projeto na 
lista de opções suspensa. As opções são “Servidor Público”, “Ocupante de Car-
go Comissionado”, “DAS”, “Contrato Temporário”. 

E-MAIL DO DIRETOR NACIONAL 

DO PROJETO 

E-mail do diretor nacional do projeto, com até 135 caracteres. 

DATA DE ASSINATURA DO 

PROJETO 

Data de assinatura do documento de projeto 

DATA DE INÍCIO DO PROJETO Data de início do projeto, conforme definida no documento do projeto (não con-
fundir com a data de assinatura do documento do projeto). 

DATA DE FINALIZAÇÃO DO 

PROJETO 

Data prevista para finalização do projeto. 

DURAÇÃO PREVISTA EM ME-

SES 

Duração prevista para o projeto em número de meses completos, calculada 
conforme as datas de início e finalização. Considere o último mês completo se 
tiver 21 ou mais dias. 

TIPO DA ÚLTIMA REVISÃO O-

CORRIDA 

Selecione o tipo da última revisão na lista de opções suspensa. As opções são 

“Nenhuma revisão até o momento”, “Inicial”,  “Simplificada”, “Substantiva de E-

mergência”, “Obrigatória”, “de Manejamento”, “Substantiva”, “Semifinal” e 

“Final”. 

QUANTIDADE DE REVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS OCORRIDAS 

Quantidade de vezes que ocorreu revisão orçamentária. Informe “0” (zero) se 
ainda não houve revisão orçamentária. 

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO OR-

ÇAMENTÁRIA 

Data da ocorrência da última revisão orçamentária. Deixe o campo em branco, 
caso tenha inserido “0” no campo anterior (Quantidade de revisões orçamentá-
rias ocorridas). Campo obrigatório quando ocorreu revisão. 

SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO Selecione a situação atual do projeto na lista de opções suspensa. As opções 
são “Em Execução”, “Finalizado” e “Cancelado”. 

DATA DA SITUAÇÃO ATUAL DO 

PROJETO 

Data na qual a situação atual do projeto começou a vigorar. 

VALOR REFERENTE AO REEM-

BOLSO DE CUSTOS INDIRETOS 

DE ADMINISTRAÇÃO (ANUAL) 

Valor referente ao reembolso de custos indiretos de administração no ano, des-
tinado ao organismo internacional parceiro. 

ANO DE REFERÊNCIA AO VA-

LOR DE REEMBOLSO 

Ano de referência ao valor de reembolso de custos indiretos de administração. 

http://www.abc.gov.br/sigap
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9. AGÊNCIAS IMPLEMENTADORAS 

Para maiores informações referentes a Agências Implementadoras, consulte:  

ANEXO I: Agências Implementadoras - Considerações Gerais (pág. 37) 

http://www.abc.gov.br/sigap
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Descrição dos campos da AGÊNCIAS IMPLEMENTADORAS 

Campo Descrição 

CNPJ  Número de identificação (CNPJ) da agência implementadora, com até 

14 dígitos. Somente números. 

NOME DA AGÊNCIA IMPLEMENTADORA Nome da agência implementadora, com até 100 caracteres. 

ÁREA DE ATUACAO OU ESPECIALIZA-

CAO 

Descrição da área de atuação ou especialização da agência imple-

mentadora, com até 500 caracteres. 

DDD Código DDD da agência implementadora. 

TELEFONE Número do telefone da agência implementadora, com até 25 caracte-

res. 

ENDEREÇO Endereço da agência implementadora, com até 150 caracteres. 

CIDADE Cidade da agência implementadora, com até 80 caracteres. 

UF Selecione na lista a UF da agência implementadora. 

MUNICÍPIO Selecione na lista o Município da companhia de transportes. 

CEP Código de endereçamento postal (CEP) da agência implementadora, 

com até 9 caracteres. 

E-MAIL E-mail da agência implementadora, com até 135 caracteres. 

NOME DO RESPONSÁVEL PELO PROJE-

TO, NO ÂMBITO DA AGÊNCIA IMPLEMEN-

TADORA 

Nome do responsável pelo projeto na agência implementadora, com 

até 90 caracteres. 

CPF DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO Identificador (CPF) do responsável pelo projeto na agência implemen-

tadora, com até 14 dígitos. Somente números. 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DESEMPE-

NHADO PELA AGÊNCIA PARA O PROJE-

TO 

Descrição do serviço desempenhado pela agência implementadora 

no projeto, com até 1000 caracteres. 

http://www.abc.gov.br/sigap
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10. EXECUÇÕES REALIZADAS POR AGÊNCIAS IMPLEMENTADORAS 
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Descrição dos campos de EXECUÇÕES REALIZADAS POR AGÊNCIAS IMPLEMENTADORAS 

Campo Descrição 

IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA IMPLEMEN-

TADORA 

Selecione a agência implementadora de interesse na lista de opções 

antes de iniciar o preenchimento dos dados de execução. Caso não 

encontre o item desejado, cadastre-o no formulário “Agências Imple-

mentadoras”, no menu ao lado e retorne novamente ao preenchimen-

to deste formulário. 

DATA DO PAGAMENTO Data de realização do pagamento. 

VALOR DO PAGAMENTO Valor do pagamento em reais (R$). 

PERCENTUAL DO TOTAL DO PAGAMEN-

TO 

Percentual do pagamento em relação ao total, (Ex.: “50,00”, referente 

a cinqüenta por cento). 

PRODUTO REALIZADO Descrição sucinta do produto referente ao pagamento informado. Es-

te campo aceita textos de até 2000 caracteres. 

LINHA ORÇAMENTÁRIA Identificador da Linha Orçamentária sob a qual o pagamento foi reali-

zado, com até 20 caracteres. 

SUBLINHA ORÇAMENTÁRIA Identificador da Sublinha Orçamentária sob a qual o pagamento foi 

realizado, com até 20 caracteres. 

DATA DE ACEITE Informe a data de aceite do produto no formato dd/mm/aaaa. 

SITUAÇÃO DO PRODUTO Selecione a situação atual do produto, podendo ser classificado em 

“Não se aplica”, “Em desenvolvimento”, “Aprovado” ou “Reprovado”. 

PERIODICIDADE DE PAGAMENTO Selecione a periodicidade de pagamento na lista de opções suspen-

sa. As opções são “Eventual” e “Mensal”. 

OBJETIVO Selecione código de identificação do objetivo associado à execução, 

na lista de opções. 

RESULTADO Selecione código de identificação do resultado associado à execução, 

http://www.abc.gov.br/sigap
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11. CADASTRO DE CONSULTORES 

http://www.abc.gov.br/sigap
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Descrição dos campos do CADASTRO DE CONSULTORES 

Campo Descrição 

NOME COMPLETO DO CONSULTOR Nome completo do consultor, com até 80 caracteres. 

NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIFI-

CAÇÃO 

Identificação do contratado (CPF ou passaporte), com até 14 caracte-

res. 

TIPO DE DOCUMENTO Tipo do documento cujo código foi inserido no campo “Número do 

Documento de Identificação”. A opções são “CPF”  e “Passaporte”. 

NÚMERO DO REGISTRO GERAL / ÓRGÃO 

EMISSOR 

Número do Registro Geral  mais a barra “/” mais a sigla do Órgão E-

missor. 

GÊNERO Masculino ou Feminino. 

NACIONALIDADE Nacionalidade do consultor, com até 80 caracteres. 

ESCOLARIDADE Selecione o nível de escolaridade completa do consultor na lista de 

opções suspensa. As opções são “Fundamental”, “Médio”, 

“Graduação”, “Especialização”, “Mestrado”, “Doutorado”, “Pós-

Doutorado”. 

SETOR DE ATUAÇÃO Selecione o Setor de atuação do consultor na lista suspensa. 

SUBSETOR DE ATUAÇÃO Selecione o Subsetor de atuação do consultor na lista suspensa 

DATA DE CADASTRAMENTO DO CON-

SULTOR 

Data de cadastramento do consultor nos sistemas da instituição. 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA NA ÁREA (EM 

ANOS) 

Tempo de experiência do consultor na área de atuação, a ser infor-

mada em números de anos. 

DDD Código DDD da cidade onde reside. 

TELEFONE Número do telefone, com até 25 caracteres. 

ENDEREÇO Endereço residencial, com até 150 caracteres. 

CIDADE Cidade onde reside, com até 80 caracteres. 

PAÍS Selecione na lista o país de residência do consultor. 

UF Selecione na lista a UF de residência do consultor. Se país for dife-

rente de “Brasil”, esta lista fica indisponível. 

MUNICÍPIO Seleciona o município de residência do consultor. Se país for diferen-

CEP Código de endereçamento postal (CEP) da residência, com até 9 ca-

racteres. 

E-MAIL E-mail de contato, com até 135 caracteres. 

http://www.abc.gov.br/sigap
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12. CONTRATOS DE CONSULTORES 

http://www.abc.gov.br/sigap
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Descrição dos campos do CONTRATOS DE CONSULTORES 

Campo Descrição 

IDENTIFICAÇÂO DO CONSULTOR Selecione na lista a identificação e o consultor cadastrados. Caso não encon-
tre o item desejado, cadastre-o no formulário “Cadastro de Consultores”, no 
menu ao lado e retorne novamente ao preenchimento deste formulário. 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO O sistema providencia a recuperação e o preenchimento deste campo. 

NÚMERO DO CONTRATO Número de identificação do contrato de consultoria ou serviço, com até 50 ca-
racteres. 

DATA DE ADMISSÃO Data de admissão do contratado. 

DATA DE FINALIZAÇÃO Data de finalização prevista para o contrato. 

FORMA DE VINCULAÇÃO Forma de Vinculação do Consultor. “Produto” ou “Equipe-base”. 

VALOR DE REMUNERAÇÃO Valor total de remuneração em Reais, conforme o contrato. 

SITUAÇÃO DO CONTRATO Selecione a situação atual do contrato na lista de opções suspensa. As opções 
são: 
“Ativo” (contratos em vigor na modalidade produto) 
“Finalizado” (o contrato chegou ao final de seu prazo) 
“Renovado” (contratos renovados em vigor na modalidade equipe-base) 
“Suspenso ou rescindido” (o contrato foi rescindido após a assinatura das par-

tes, ocorrendo ou não execução de parte do contrato) 
“Impugnado ou rejeitado” (o contrato não chegou a ser gerado) 
“Cancelado” (o contrato foi gerado, mas não chegou a ser assinado) 

NÚMERO DE RENOVAÇÕES Quantidade de renovações ocorridas para o contrato. 

DATA DA ÚLTIMA SITUAÇÃO DO 
CONTRATO 

Data da última situação assumida pelo contrato, ou da última alteração de situ-
ação. 

DESCRIÇÃO SUCINTA  DA ATIVI-
DADE A SER DESEMPENHADA 

Descrição da atividade desempenhada, conforme o especificado no contrato. 
Este campo aceita textos de até 5000 caracteres. 

http://www.abc.gov.br/sigap


 

 

 SIGAP - Envio de Dados 
Instruções de Preenchimento 

 

 Agência Brasileira de Cooperação - ABC 

Telefones: (61) 3411-8185, 3411-6523, 3411-6528. E-mail: sigap@abc.gov.br 

Site: http://www.abc.gov.br/sigap 

Copyright © 2011. Todos os direitos reservados 

 

18 

13. EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE CONSULTORES 

http://www.abc.gov.br/sigap


 

 

 SIGAP - Envio de Dados 
Instruções de Preenchimento 

 

 Agência Brasileira de Cooperação - ABC 

Telefones: (61) 3411-8185, 3411-6523, 3411-6528. E-mail: sigap@abc.gov.br 

Site: http://www.abc.gov.br/sigap 

Copyright © 2011. Todos os direitos reservados 

 

19 

Descrição dos campos de EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE CONSULTORES 

Campo Descrição 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO Selecione na lista o número do contrato de consultoria ou serviço. 

Caso não encontre o item desejado, cadastre-o no formulário 

“Contratos de Pessoal”, no menu ao lado e retorne novamente ao 

preenchimento deste formulário. 

DATA DO PAGAMENTO Data de realização do pagamento. 

VALOR DO PAGAMENTO Valor do pagamento em reais (R$). 

PERCENTUAL DO TOTAL DO PAGAMEN-

TO 

Percentual do pagamento em relação ao total, (Ex.: “50,00”). Aplicá-

vel apenas para pagamentos de consultoria na modalidade Produto. 

PRODUTO DESENVOLVIDO Descrição sucinta do produto referente ao pagamento informado. Es-

te campo aceita textos de até 2000 caracteres. 

LINHA ORÇAMENTÁRIA Identificador da Linha Orçamentária sob a qual o pagamento foi reali-

zado, com até 20 caracteres. 

SUBLINHA ORÇAMENTÁRIA Identificador da Sublinha Orçamentária sob a qual o pagamento foi 

realizado, com até 20 caracteres. 

DATA DE ACEITE Informe a data de aceite do produto no formato dd/mm/aaaa. 

SITUAÇÃO DO PRODUTO Selecione a situação atual do produto, podendo ser classificado em 

“Não se aplica”, “Em desenvolvimento”, “Aprovado” ou “Reprovado”. 

PERIODICIDADE DE PAGAMENTO Selecione a periodicidade de pagamento na lista de opções suspen-

sa. As opções são “Eventual” para contratos na modalidade Produto e 

“Mensal” para contratos remanescentes na modalidade Equipe-base. 

OBJETIVO Selecione código de identificação do objetivo, na lista de opções. 

RESULTADO Selecione código de identificação do resultado, na lista de opções. 

http://www.abc.gov.br/sigap
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14. BENEFICIÁRIOS DE VIAGENS E DIÁRIAS 

CASO O BENEFICIÁRIO SEJA UM CONSULTOR, 

O BOTÃO “BUSCAR” IMPORTA DADOS DE 

CONSULTOR JÁ CADASTRADO PARA O FOR-

MULÁRIO DE BENEFICIÁRIOS A PARTIR DO 

CPF OU PASSAPORTE INFORMADO  

(SE ENCONTRADO) 

http://www.abc.gov.br/sigap
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13. BENEFICIÁRIOS DE VIAGENS E DIÁRIAS 

Descrição dos campos dos BENEFICIÁRIOS DE VIAGENS E DIÁRIAS 

Campo Descrição 

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO Identificação do beneficiário de viagens e diárias (CPF ou passapor-

te), com até 14 caracteres. Somente números 

TIPO DE DOCUMENTO Tipo do documento cujo código foi inserido no campo “Identificação 

do beneficiário”, podendo ser CPF ou Passaporte. 

NOME DO BENEFICIÁRIO Nome completo do beneficiário, com até 80 caracteres 

NÚMERO DE MATRÍCULA Número da matrícula ou registro interno da Instituição Executora. 

NOME DO CARGO OU FUNÇÃO NO PRO- Nome do cargo ou função exercida no projeto. 

DDD Código DDD da cidade onde o beneficiário reside. 

TELEFONE Número do telefone do beneficiário, com até 25 caracteres. 

ENDEREÇO Endereço do beneficiário, com ate 150 caracteres. 

CIDADE Cidade de residência do beneficiário, com até 80 caracteres. 

PAÍS Selecione na lista o País de residência do beneficiário. 

UF Selecione a UF de residência do beneficiário na lista de opções sus-

pensa. Para beneficiários residentes no exterior, Selecione “N/A”. 

MUNICÍPIO Selecione na lista o Município do beneficiário. 

CEP Código de endereçamento postal (CEP) do endereço do beneficiário, 

com até 9 caracteres. 

E-MAIL E-mail do beneficiário, com até 135 caracteres. 

http://www.abc.gov.br/sigap
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15. REALIZAÇÃO DE VIAGENS 

http://www.abc.gov.br/sigap


 

 

 SIGAP - Envio de Dados 
Instruções de Preenchimento 

 

 Agência Brasileira de Cooperação - ABC 

Telefones: (61) 3411-8185, 3411-6523, 3411-6528. E-mail: sigap@abc.gov.br 

Site: http://www.abc.gov.br/sigap 

Copyright © 2011. Todos os direitos reservados 

 

23 

14. REALIZAÇÃO DE VIAGENS 

Descrição dos campos de REALIZAÇÃO DE VIAGENS 

Campo Descrição 

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA 

VIAGEM 

Selecione o beneficiário da viagem na lista de opções 

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR Selecione o fornecedor previamente cadastrado. 

MOTIVO DA VIAGEM Descrição do motivo da viagem, com até 2000 caracteres. É preciso 

atentar para o fato de que uma viagem diferencia-se de outra com 

base em seu motivo. 

LINHA ORÇAMENTÁRIA Identificador da Linha Orçamentária sob a qual o pagamento foi reali-

zado, com até 20 caracteres. 

SUBLINHA ORÇAMENTÁRIA Identificador da Sublinha Orçamentária sob a qual o pagamento foi 

realizado, com até 20 caracteres. 

NÚMERO DE DIÁRIAS Número total de Diárias necessário para a viagem. Em caso de meia 

diária, informar o valor separado por vírgulas. Ex.: 1,5   2,5. 

VALOR TOTAL DE DIÁRIAS Somatório dos valores gastos com diárias durante a viagem. 

VALOR TOTAL DE REEMBOLSO DE DIÁ-

RIAS 

Valor total referente ao reembolso de diárias. 

VALOR TOTAL REFERENTE À DEVOLU-

ÇÃO DE DIÁRIAS 

Valor total referente à devolução de diárias. 

VALOR TOTAL DE PASSAGENS Valor total desembolsado com passagens durante a viagem. 

VALOR TOTAL DE DEVOLUÇÃO DE PAS-

SAGENS 

Valor total referente à devolução de passagens. 

DATA DE PARTIDA Data de partida, rumo ao destino inicial. 

DATA DE RETORNO Data de retorno ao local original. 

VALOR DE AUXÍLIO TRANSPORTE Valor referente ao auxílio transporte recebido. 

QUANTIDADE DE TRECHOS PERCORRI-

DOS 

Quantidade de trechos percorridos ao longo de toda a viagem (ida e 

volta). 

DESCRIÇÃO DOS TRECHOS PERCORRI-

DOS 

Texto contendo os trechos de viagem percorridos. 

OBJETIVO Selecione código de identificação do objetivo, na lista de opções. 

RESULTADO Selecione código de identificação do resultado, na lista de opções. 

http://www.abc.gov.br/sigap


 

 

 SIGAP - Envio de Dados 
Instruções de Preenchimento 

 

 Agência Brasileira de Cooperação - ABC 

Telefones: (61) 3411-8185, 3411-6523, 3411-6528. E-mail: sigap@abc.gov.br 

Site: http://www.abc.gov.br/sigap 

Copyright © 2011. Todos os direitos reservados 

 

24 

16. FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 

Descrição dos campos de FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 

Campo Descrição 

IDENTIFICADOR DA EMPRESA FORNE-

CEDORA 

CNPJ da empresa fornecedora, com até 14 dígitos. Somente núme-

ros. 

NOME DA EMPRESA FORNECEDORA Nome da empresa fornecedora, com até 150 caracteres. 

TIPO DE FORNECEDOR Fornecedor de Produtos ou Fornecedor de Serviços. 

DDD Código DDD da empresa fornecedora. 

TELEFONE Número do telefone da empresa fornecedora, com até 25 caracteres. 

ENDEREÇO Endereço da empresa fornecedora, com até 150 caracteres. 

CIDADE Cidade da empresa fornecedora, com até 80 caracteres. 

UF Selecione na lista a UF da empresa fornecedora. 

MUNICÍPIO Selecione na lista a Município da empresa fornecedora. 

CEP Código de endereçamento postal (CEP) da empresa fornecedora, 

E-MAIL E-mail da empresa fornecedora, com até 135 caracteres. 

http://www.abc.gov.br/sigap
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17. AQUISIÇÕES LICITADAS 
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Descrição dos campos de AQUISIÇÕES LICITADAS 

Campo Descrição 

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITA-
TÓRIO 

Identificação do processo licitatório, com até 90 caracteres. 

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR Selecione na lista o fornecedor. Caso não encontre o item desejado 

na lista, cadastre-o no formulário  fornecedor no menu ao lado e retor-

ne novamente ao preenchimento deste formulário. 

OBJETIVO OU PROPÓSITO DA AQUISI-
ÇÃO 

Descrição do objetivo ou propósito da aquisição do bem ou serviço, 
com até 250 caracteres. 

LINHA ORÇAMENTÁRIA Código da linha orçamentária sob a qual a aquisição foi realizada, 
com até 20 caracteres. 

SUBLINHA ORÇAMENTÁRIA Código da sublinha orçamentária sob a qual a aquisição foi realizada, 
com até 20 caracteres. 

DESCRIÇÃO DO OBJETO ADQUIRIDO Descrição do objeto adquirido por meio de processo licitatório, com 
até 1000 caracteres. 

NÚMERO DA NOTA FISCAL, CONTRATO, 
RECIBO, COMPROVANTE DE DEPÓSITO, 
OU IDENTIFICADOR DA TRANSFERÊNCIA 

Número de identificação da nota fiscal, contrato, recibo, comprovante 
de depósito, ou identificador da transferência. 

PERIODICIDADE DE PAGAMENTO Periodicidade de pagamento adequada ao contrato. 

TIPO DE AQUISIÇÃO REALIZADA Tipo de aquisição realizada pelo processo licitatório. 

VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO Valor total da aquisição do produto ou serviço. 

VALOR DA PARCELA ATUAL Valor da parcela atual (valor de referência para o mês de competên-
cia) 

VALOR DE SINAL Valor de sinal fornecido para aquisição. 

VALOR RESIDUAL COMPROMETIDO Valor residual comprometido com a aquisição (somatório das parce-
las restantes, quando houver) 

NÚMERO DE PARCELAS Quantidade total de parcelas referentes à aquisição do produto ou 
serviço. 

NÚMERO DA PARCELA ATUAL Número da parcela atual 

DATA INICIAL DE VIGÊNCIA Data inicial de vigência da aquisição do produto ou serviço. 

DATA FINAL DE VIGÊNCIA Data final de vigência da aquisição (igual à data inicial de vigência no 
caso de aquisição de produtos fornecidos numa única entrega). 

OBJETIVO Código de identificador do objetivo, conforme o cadastro de Objetivos 
e Resultados. 

RESULTADO Código de identificador do resultado, conforme o cadastro de Objeti-
vos e Resultados. 

FORMA DE REGULAMENTAÇÃO Selecione a forma de regulamentação na lista de opções. 

MODALIDADE Selecione a modalidade de licitação na lista de opções. 

ENQUADRAMENTO Selecione o melhor enquadramento do objeto licitado na lista de op-
ções. 

http://www.abc.gov.br/sigap
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18. AQUISIÇÕES SOB DISPENSA DE PROCESSO LICITATÓRIO 
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Descrição dos campos de AQUISIÇÕES SOB DISPENSA DE PROCESSO LICITATÓRIO 

Campo Descrição 

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR Selecione na lista o fornecedor. Caso não encontre o item desejado 

na lista, cadastre-o no formulário  fornecedor no menu ao lado e retor-

ne novamente ao preenchimento deste formulário. 

OBJETIVO OU PROPÓSITO DA AQUISI-
ÇÃO 

Descrição do objetivo ou propósito da aquisição, com até 250 carac-
teres. 

LINHA ORÇAMENTÁRIA Código da linha orçamentária sob a qual a aquisição foi realizada, 
com até 20 caracteres. 

SUBLINHA ORÇAMENTÁRIA Código da sublinha orçamentária sob a qual a aquisição foi realizada, 
com até 20 caracteres. 

DESCRIÇÃO DO OBJETO ADQUIRIDO Descrição do objeto adquirido por meio de processo licitatório, com 
até 1000 caracteres. 

MOTIVO DA DISPENSA DE REALIZAÇÃO 
DE PROCESSO LICITATÓRIO 

Fundamentação para dispensa do processo licitatório. 

TIPO DE EVIDÊNCIA DE AQUISIÇÃO Tipo da evidência de aquisição 

NÚMERO DA NOTA FISCAL, CONTRATO, 
RECIBO, COMPROVANTE DE DEPÓSITO, 
OU IDENTIFICADOR DA TRANSFERÊNCIA 

Número de identificação da nota fiscal, contrato, recibo, comprovante 
de depósito, ou identificador da transferência. 

PERIODICIDADE DE PAGAMENTO Periodicidade de pagamento adequada ao contrato. 

TIPO DE AQUISIÇÃO REALIZADA Tipo de aquisição realizada pelo processo licitatório. 

VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO Valor total da aquisição do produto ou serviço. 

VALOR DA PARCELA ATUAL Valor da parcela atual (valor de referência para o mês de competên-
cia) 

VALOR DE SINAL Valor de sinal fornecido para aquisição. 

VALOR RESIDUAL COMPROMETIDO Valor residual comprometido com a aquisição (somatório das parce-
las restantes, quando houver) 

NÚMERO DE PARCELAS Quantidade total de parcelas referentes à aquisição do produto ou 
serviço. 

NÚMERO DA PARCELA ATUAL Número da parcela atual 

DATA INICIAL DE VIGÊNCIA Data inicial de vigência da aquisição do produto ou serviço. 

DATA FINAL DE VIGÊNCIA Data final de vigência da aquisição (igual à data inicial de vigência no 
caso de aquisição de produtos fornecidos numa única entrega). 

OBJETIVO Código de identificador do objetivo, conforme o cadastro de Objetivos 
e Resultados. 

RESULTADO Código de identificador do resultado, conforme o cadastro de Objeti-
vos e Resultados. 
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19. EXECUÇÕES EVENTUAIS (PESSOA FÍSICA) 
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Descrição dos campos de EXECUÇÕES EVENTUAIS (PESSOA FÍSICA) 

Campo Descrição 

NOME COMPLETO Nome completo do indivíduo responsável pela execução do serviço 

eventual. 

NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIFI-

CAÇÃO 

Número do documento de identificação do indivíduo responsável pela 

execução (somente números, no caso de CPF). 

TIPO DE DOCUMENTO Tipo do documento cujo código foi inserido no campo “Número do 

Documento de Identificação”. A opções são “CPF”  e “Passaporte”. 

NÚMERO DO REGISTRO GERAL / ÓRGÃO 

EMISSOR 

Número do Registro Geral (RG) e órgão emissor. 

DDD Código DDD da cidade onde reside. 

TELEFONE Número do telefone, com até 25 caracteres. 

ENDEREÇO Endereço residencial, com até 150 caracteres. 

CIDADE Cidade onde reside, com até 80 caracteres. 

PAÍS Selecione na lista o país de residência do consultor. 

UF Selecione na lista a UF de residência do consultor. Se país for dife-

rente de “Brasil”, esta lista fica indisponível. 

MUNICÍPIO Seleciona o município de residência do consultor. Se país for diferen-

te de “Brasil”, esta lista fica indisponível. 

DATA DE REALIZAÇÃO Data de realização do serviço. 

DATA DO PAGAMENTO Data de pagamento pelo serviço realizado. 

VALOR DO PAGAMENTO EM R$ Valor desembolsado (R$) pelo serviço. 

SÍNTESE DO SERVIÇO REALIZADO Descrição sintética do serviço realizado. 

INSTRUMENTO DE EVIDÊNCIA DA AQUI-

SIÇÃO 

Selecione o tipo de instrumento que evidencia a aquisição, dentre as 

opções presentes na caixa de seleção. 

IDENTIFICAÇÃO DA EVIDÊNCIA DE AQUI-

SIÇÃO DO SERVIÇO 

Número do recibo, contrato, comprovante de depósito ou identificador 

de transferência que evidencie a aquisição do serviço. 

LINHA ORÇAMENTÁRIA Linha orçamentária destinada à realização da aquisição em questão. 

SUBLINHA ORÇAMENTÁRIA Sublinha orçamentária destinada à realização da aquisição em ques-

tão. 

OBJETIVO Selecione código de identificação do objetivo, na lista de opções. 

RESULTADO Selecione código de identificação do resultado, na lista de opções. 
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20. REPASSES FINANCEIROS AO PROJETO 

Descrição dos campos de REPASSES FINANCEIROS AOS PROJETOS 

Campo Descrição 

INDICAÇÃO (CNPJ) DO ÓRGÃO OU INSTI-

TUIÇÃO REPASSANTE 

Informe o CNPJ do órgão ou instituição repassante. 

NOME DO ÓRGÃO OU INSTITUIÇÃO Nome do órgão ou instituição repassante. 

CÓDIGO, PROGRAMA OU RUBRICA OR-

ÇAMENTÁRIA 

Código, programa ou rubrica orçamentária referente ao repasse finan-

ceiro. 

VALOR DO REPASSE Valor repassado pela fonte financiadora. 

DATA DO REPASSE Data de realização do repasse. 

PERCENTUAL DO REPASSE Valor percentual do repasse em relação ao total orçado para o proje-

to. 

PERIODICIDADE DO REPASSE Selecione a periodicidade do repasse de recursos na lista de opções 

suspensa. As opções são “Anual”, “Semestral”, “Quinzenal”, 

“Trimestral”, “Bimestral”, “Mensal”, “Único”, “Eventual”. 

MODALIDADE DE REPASSE Selecione na lista a modalidade de repasse financeiro. 

VALOR DE COTAÇÃO DA MOEDA ES-

TRANGEIRA NA DATA DO REPASSE 

Valor de cotação da moeda estrangeira do organismo internacional 

cooperante na data do repasse 
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21. SÍNTESE FINANCEIRA DO PROJETO 
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Descrição dos campos da SÍNTESE FINANCEIRA DO PROJETO 

Campo Descrição 

SUBTOTAL REFERENTE A EXECUÇÕES 

REALIZADAS POR AGÊNCIAS IMPLEMEN-

TADORAS 

Resultado do somatório dos lançamentos realizados no mês utilizan-

do o formulário Execuções Realizadas por Agências Implementado-

ras. 

SUBTOTAL REFERENTE A EXECUÇÕES 

DE CONTRATOS DE CONSULTORES 

Resultado do somatório dos lançamentos realizados no mês utilizan-

do o formulário Execuções de Contratos de Consultores. 

SUBTOTAL REFERENTE A REALIZAÇÃO 

DE VIAGENS 

Resultado do somatório dos lançamentos realizados no mês utilizan-

do o formulário Realização de Viagens. 

SUBTOTAL REFERENTE A AQUISIÇÕES 

LICITADAS 

Resultado do somatório dos lançamentos realizados no mês utilizan-

do o formulário Aquisições Licitadas. 

SUBTOTAL REFERENTE A AQUISIÇÕES 

SOB DISPENSA DE PROCESSO LICITA-

TÓRIO 

Resultado do somatório dos lançamentos realizados no mês utilizan-

do o formulário Aquisições sob Dispensa de Processo Licitatório. 

SUBTOTAL REFERENTE A EXECUÇÕES 

EVENTUAIS (PESSOA FÍSICA) 

Resultado do somatório dos lançamentos realizados no mês utilizan-

do o formulário Execuções Eventuais (Pessoa Física). 

SUBTOTAL REFERENTE A LANÇAMEN-

TOS DIVERSOS (MISCELÂNEA/OUTROS)  

Valor referente ao somatório de lançamentos diversos (miscelânea/

outros), realizados no mês de competência. 

DESCRIÇÃO DO VALOR INFORMADO EM 

LANÇAMENTOS DIVERSOS 

(MISCELÂNEA/OUTROS) 

Descrição do valor informado em lançamentos diversos (miscelânea/

outros). 

TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS 

NO MÊS 

Valor total desembolsado no mês de competência (calculado automa-

ticamente) 

SUBTOTAL REFERENTE A REPASSES 

FINANCEIROS AO PROJETO 

Resultado do somatório dos valores dos repasses realizados no mês, 

utilizando o formulário Repasses Financeiros ao Projeto. 

VALOR TOTAL REINCORPORADO AO 

PROJETO 

Valor referente ao somatório de valores reincorporados ao orçamento 

do projeto no mês de competência (decorrentes, por exemplo, de pro-

cessos de aquisição de produtos ou serviços não realizados, em virtu-

de de atividades canceladas ou postergadas). 

DESCRIÇÃO DO SOMATÓRIO INFORMA-

DO EM VALOR TOTAL REINCORPORADO 

AO PROJETO 

Descrição do valor referente ao somatório de valores reincorporados 

ao orçamento do projeto no mês de competência. 

OPÇÃO: INCLUIR VALORES DE DEVOLU-

ÇÕES DE DIÁRIAS E PASSAGENS INFOR-

MADOS   

Opção de inclusão dos valores referentes a devoluções de diárias e 

passagens no cálculo de aportes ao orçamento do projeto, caso te-

nham sido reincorporados no mês de competência em questão.  

TOTAL DE APORTES FINANCEIROS O-

CORRIDOS NO MÊS 

Total de aportes ou reincorporações financeiras ocorridas no mês de 

competência (calculado automaticamente). 

OPÇÃO: CALCULAR UTILIZANDO O VA-

LOR TOTAL DISPONÍVEL INFORMADO NA 

COMPETÊNCIA ANTERIOR   

Opção de utilização do valor total disponível informado na competên-

cia anterior (caso tenha sido informado) para o cálculo do valor total 

disponível na competência. Caso a opção não seja marcada, o valor 

VALOR TOTAL DISPONÍVEL (R$) Valor total disponível, que poderá ser calculado manual ou automati-

camente (utilizando, nesse caso, o valor total disponível informado no 
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22. VERIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS 

Antes de finalizar o  envio de dados ao SIGAP o usuário  deverá validar  as informações por 

meio da opção “verificar pendências”.  Esta funcionalidade permite reduzir o número de erros, 

evitando-se assim um retrabalho por parte da ABC e do projeto. O sistema não permitirá a finali-

zação do envio de dados referente à competência diante da existência de pendências. 

Não é possível finalizar o envio se houver Pendência(s) 

quanto ao preenchimento dos Formulários. 
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LISTAGEM DAS PENDÊNCIAS IDENTIFICADAS 

O sistema de envio de dados para o SIGAP executa uma verificação dos dados permitindo maior controle e qualida-

de das informações. 

Para resolução das pendências siga a ação recomendada do item “Ação Necessária para Resolução”. 

Toda pendência possui os seguintes dados formatados: 

Campo Descrição 

Identificação da Pendência Número único que identifica a pendência e o tipo no sistema 

Origem Formulário que gerou a pendência 

Motivo Descrição resumida do fato gerador da pendência 

Ação Necessária para Resolução Descrição detalhada para resolução da pendência 
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23. FINALIZAÇÃO DO ENVIO DAS INFORMAÇÕES 

Não havendo pendências, realiza-se a finalização e conseqüente envio de dados ao SIGAP. 

- Mês de Competência  finalizado por conformidade e orientação da ABC podem estar ou 

não disponíveis para consulta. 

- Mês de Competência finalizado fica indisponível para atualização, correção e entrada de 

novos dados. 

- Mês de Competência ainda não finalizado ou com pendências ficará disponível até o últi-

mo dia do mês ou por período definido e orientado pela da ABC.  

Ao término do mês de competência as informações dos formulários ficam indisponíveis para atu-

alização, correção ou entrada de novos dados. 

quando houver necessidade de acesso a meses finalizados, 

solicite ao SIGAP  o acesso pelo Endereço Eletrônico: 

 sigap@abc.gov.br 
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ANEXO I:  

 

Agências Implementadoras - Considerações Gerais 

 

  Agências Implementadoras (também conhecidas como agências co-executoras ou institui-

ções cooperantes) são entidades/instituições a quem são confiadas a responsabilidade pela execução 

de uma ou mais atividades de um projeto (ou de componentes inteiros do documento de projeto), ob-

servados os Termos de Referência elaborados pela sua respectiva instituição executora principal. 

 

  A previsão de participação de Agências Implementadoras deve constar dos documentos 

dos projetos. 

 

  Não se deve confundir uma Agência Implementadora com uma entidade contratada para 

prestar serviços (subcontrato). Para tanto, cabe observar a natureza da atividade a ser executada. Ou 

seja, somente se classifica uma instituição como Agência Implementadora se esta assumir a responsa-

bilidade pelo sucesso da atividade/componente do projeto frente à instituição executora principal. Ao 

contrário, no caso dos subcontratos, a instituição é responsável exclusivamente pela prestação de um 

serviço (e.g. publicações, cursos, consultoria, estudos, pesquisas, etc.), contratado por meio de licita-

ção. 

 

  As Agências Implementadoras são selecionadas pela instituição responsável pelo projeto, 

autonomamente ou em articulação com o organismo ou agência internacional cooperante, conforme o 

que vier a ser acordado na negociação dos instrumentos de cooperação técnica internacional. No caso 

de seleção interna por órgão público previamente à aprovação do projeto, cabe observar as normas 

internas aplicáveis à matéria. As entidades potencialmente candidatas a atuarem como Agências Im-

plementadoras podem ser de qualquer natureza institucional, desde que sem fins lucrativos; 

 

  As Agências Implementadoras recebem recursos de um projeto para custear as atividades 

desenvolvidas sob sua responsabilidade. Esses repasses de recursos são formalizados por documen-

tos específicos. Já no caso oposto de um subcontrato, a entidade/empresa prestadora do serviço é re-

munerada pelo produto fornecido; 

 

  Os funcionários e/ou prestadores de serviços das Agências Implementadoras não podem 

exercer atividades continuadas, de caráter institucional ou com subordinação hierárquica à instituição 

executora do projeto, que possam vir a caracterizar vínculo empregatício à luz da legislação nacional. 

 

 

Fonte: Diretrizes para o Desenvolvimento da Cooperação Técnica Internacional Multilateral e Bilateral. 2ª Edição 

- Fevereiro de 2005. Disponível em: http://www.abc.gov.br/documentos/Diretrizes-CTI.pdf 
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