
 

 



 

Acesso do Sistema de 
Monitoramento CIE 
 
Acesso ocorrerá pelo endereço 
www.esporte.gov.br/index.phb/cie 
na opção Sistema de 
Monitoramento. 

  



 

O acesso dar-se-á com o mesmo 
Login e senha enviado para 
acesso ao link de Download de 
Projetos do CIE 
 
 
NOVOS CADASTROS: 
Para inclusão de novos Membros 
da UGL: 
 
Encaminhar email para 
cie@esporte.gov.br por meio de 
um endereço institucional  
(ex: xxxxx@yyy.gov.br),  
contendo os seguintes dados: 
Nome Completo 
CPF 
Email do membro da UGL 
Cargo/Função na Prefeitura/GDF 
Função na UGL 
Telefone contato (DDD+Fone) 
 



 

Clique em Monitoramento de 
Obra 



 

Clique em PESQUISAR. 
Serão mostrados o(s) 
empreendimento(s) do Município 
vinculados ao perfil de acesso do 
usuário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essa opção permite a alteração 
de dados do membro da UGL 
(nome, e-mail, senha e telefones) 



 

São duas opções de navegação. 
VISUALIZAR OBRA 
Não é permitida qualquer edição 
nesta opção 
 
ALTERAR OBRA 
São permitidas alterações em 
campos específicos 



 

Se clicar em ALTERAR OBRA:  
 
ALTERAR CADASTRO 
É permitido a alteração/correção 
de informações nos campos: 
 
-MODELO 
-TIPO DE GINÁSIO 
-VENTO 
-CEP 
-LOGRADOURO 
-NÚMERO e 
-COMPLEMENTO 
-OBSERVAÇÃO 
Os dados: 
-UF 
-MUNICÍPIO e  
-BAIRRO são informações 
obtidas a partir do CEP digitado. 
 
As COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS somente 
poderão ser corrigidas com 
solicitação formal ao 
cie@esporte.gov.br  
 
Campo OBSERVAÇÃO. São 
informações complementares 
preeenchidas pelo município de 
acordo com sua 
necessidade/conveniência para 
agregar aos dados existentes. 

  
  



 

 
1ª ETAPA 
 
REGRAS para os campos: 
 
PREVISÃO DE ENTREGA 
Sempre habilitado 
 
ENTREGA NA CAIXA 
Habilitado quando as 3 situações 
forem igual a ENTREGUE NA 
CAIXA. 
Se pelo menos 1 dos campos 
Situação for alterado para CAIXA 
SOLICITA REVISÃO/ 
ALTERAÇÃO, o campo ENTREGA 
NA CAIXA deve ficar limpo e 
bloqueado até a alteração 
novamente para ENTREGUE NA 
CAIXA, tendo o campo PREVISÃO 
SOLUÇÃO PENDÊNCIA fica 
bloqueado e limpo de informação. 
 
Quando os 3 campos SITUAÇÃO 
=Aprovação pela CAIXA o campo 
ENTREGA NA CAIXA fica 
bloqueado para edição mantendo o 
registro da data existente. 
 
APROVAÇÃO NA CAIXA. 
Habilitado quando as 3 situações 
forem igual APROVAÇÃO PELA 
CAIXA. 
Se houver alteração da situação 
diferente a data de aprovação deve 
ficar limpa e bloqueada. 

Será habilitado se pelo menos 1 das 

situações for igual CAIXA Solicita 

revisão/Alteração 

Somente será habilitado quando as 

3 situações = Aprovação pela CAIXA 

Somente será habilitado quando as 

3 situações = Entrega na CAIXA 



1ª ETAPA 
 
A liberação da aba LICITAÇÃO 
somente ocorrerá quando todos os 
campos da 1ª Etapa estiverem 
preenchidos da seguinte forma 
SITUAÇÃO = aprovação pela 
CAIXA 
ENTREGA NA CAIXA: 
Data Informada. 
APROVAÇÃO NA CAIXA: data 
informada. 
PREVISÃO DE ENTREGA: 
Data Informada. 
 
 
 
 



FASE LICITAÇÃO 
 
Para iniciar o preenchimento dos 
dados, clicar em  
INSERIR FASE DA LICITAÇÃO 



 

As Fases da Licitação são: 
 
EDITAL EM ELABORAÇÃO 
Informar a data e a Lei utilizada 
 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL 
Informar a data 
 
ABERTURA DE PROPOSTA 
Informar a data 
 
HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 
Informar a data 
 
Está disponível também a 
informação de  
RECURSO/EMBARGO 
INTERPOSTO nas fases da 
licitação. 
 
As Edições e/ou Exclusões das 
fases da licitação, caso necessário, 
deverão ser efetuados na ordem 
inversa, ou seja, da fase mais 
recente para a mais antiga. 
 
Após a inclusão da data da 
homologação a aba 
CONTRATAÇÃO ficará habilitada 
para preenchimento. 



 

CONTRATAÇÃO 
 
Nesta fase os campos a serem 
preenchidos são: 
 
Assinatura do contrato de execução 
da obra; 
Prazo para execução da obra 
estabelecido pelo edital; 
Entrega da documentação de 
licitação na CAIXA; 
Autorização de início de obra pela 
CAIXA(AIO); 
Início da obra. 
 
Poderão também ser anexados os 
seguintes documentos ao Sistema: 
 
Cronograma Físico-Financeiro; 
Planilha Orçamentária da Proposta 
vencedora. 

  
 


