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Dados da Obra
Projeto Executivo
Licitação
Contratação
Cronograma
Vistorias
Recursos
Documentos
Galeria de Fotos
Restrições e Inconformidades
Execução Orçamentária
Solicitação de Desembolso
Solicitações
Funcionamento da Obra
Cumprimento do Objeto

Situação atual: Concluída | Última atualização: 24/11/2011 | Fiscal da Unidade: SILVERIO DORNELAS CERQUEIRA |

Lista de Opções

Tipo de ensino: Educação Básica
Município - UF: Candeias - MG
Obra: (2321) 830375 - Escola de Educação Infantil - Candeias/MG
Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui .

Restrições e Inconformidades
Somente as RESTRIÇÕES não superadas impedem o repasse de recursos. Inconformidades, caso não sejam superadas, serão analisadas na prestação de contas ao final da obra. A superação das
inconformidades está condicionada à correção, conforme projeto pactuado com o FNDE.

Providência :

Ação

Providência

Aguardando Providência ou Aguardando Correção |
Cancelada

ID
Item

Item

Fase

Tipo

Aguardando Providência ou Aguardando Correção há mais de 15 dias |

Data da
Inclusão

Descrição

Providência

Previsão da
Providência

O Município /
Estado dede
enviar a seguinte
documentação:
A) Novo projeto,
assinado pelo
responsável
técnico, autor do
projeto; B) ART
(Anotação de
Responsabilidade
Técnica) do
referido Projeto;
C) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior X
situação atual),
informando o
destino a ser
Implantação
dado para a
executada em
diferença dos
desconformidade
valores (se for
com o projeto - Há
menor o custo da
desníveis não
situação atual) ou
previstos entre o
declarando ser a
pátio descoberto e
Prefeitura a
as circulações
291918 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017
responsável pela 03/10/2017
laterais dos blocos
despesa gerada
das creches I e II e
(se for maior); D)
bloco multiuso e
Justificativa
entre a circulação
Técnica,
lateral do bloco das
devidamente
creches I e II e
assinada pelo
acesso as salas de
engenheiro ou
aula.
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado. E)
Termo de
Responsabilidade
Técnica pela
solidez da obra
diante da
execução
estrutural de
forma divergente
do projeto;

http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaRestricao&acao=O

Criado Por

Aguardando Análise FNDE |

Superação

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Situação
Atual

Aguardando
Providência

Superada |

Justificada |

Superado Ressalva Último
Por
Tramite

Data
do
Último
Tramite

NÃO

1/16

08/09/2017
Ação

Providência

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
ID
Item

Item

Fase

Tipo

Data da
Inclusão

Descrição

Providência

Previsão da
Providência

Criado Por

Superação

Situação
Atual

Superado Ressalva Último
Por
Tramite

O Município /
Estado dede
enviar a seguinte
documentação:
A) Novo projeto,
assinado pelo
responsável
técnico, autor do
projeto; B) ART
(Anotação de
Responsabilidade
Técnica) do
referido Projeto;
C) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior X
situação atual),
informando o
destino a ser
dado para a
diferença dos
Implantação
valores (se for
executada em
menor o custo da
desconformidade
situação atual) ou
com o projeto declarando ser a
Obra não possui
Prefeitura a
afastamento frontal
291919 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017
responsável pela 03/10/2017
previsto em projeto
despesa gerada
padrão. - Gradil
(se for maior); D)
frontal está
Justificativa
executado dentro
Técnica,
da área de
devidamente
afastamento.
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado. E)
Termo de
Responsabilidade
Técnica pela
solidez da obra
diante da
execução
estrutural de
forma divergente
do projeto;

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

O Município /
Estado dede
enviar a seguinte
documentação:
A) Novo projeto,
assinado pelo
responsável
técnico, autor do
projeto; B) ART
(Anotação de
Responsabilidade
Técnica) do
referido Projeto;
C) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior X
situação atual),
informando o
destino a ser
dado para a
Pilares executados
diferença dos
em
valores (se for
desconformidade
menor o custo da
com o projeto. - Na
situação atual) ou
passarela coberta
declarando ser a
os pilares foram
Prefeitura a
executados com
Execução Executivas 03/09/2017
responsável pela 03/10/2017
altura superior a
despesa gerada
prevista.. Tipo de
(se for maior); D)
risco: - Solicitar
Justificativa
projetos e cálculos
Técnica,
para assegurar a
devidamente
solidez do
assinada pelo
empreendimento.
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado. E)
Termo de
Responsabilidade
Técnica pela
solidez da obra
diante da
execução
estrutural de
forma divergente
do projeto.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

291920 Restrição

http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaRestricao&acao=O

Data
do
Último
Tramite

2/16

08/09/2017
Ação

Providência

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
ID
Item

Item

291921 Restrição

291922 Restrição

Fase

Tipo

Data da
Inclusão

Descrição

Providência

Previsão da
Providência

Criado Por

Superação

Situação
Atual

Superado Ressalva Último
Por
Tramite

Vigas executadas
em
desconformidade
com o projeto. - As
vigas não foram
executadas
invertidas conforme
previsto em projeto
estrutural. - Na
passarela coberta
foi executada entre
os pilares P78 e
P79 viga não
prevista. - No pátio
as vigas VC69 e
Vc70 foram
executadas com
Execução Executivas 03/09/2017 altura superior do
piso até a base
2,30. - No pátio as
vigas VC90 e Vc91
foram executadas
com altura superior
do piso até a base
2,60. - No pátio
foram executadas
vigas inclinadas em
madeira no lugar
das vias em
concreto.. Tipo de
risco: - Solicitar
projetos e cálculos
para assegurar a
solidez do
empreendimento.

O Município /
Estado dede
enviar a seguinte
documentação:
A) Novo projeto,
assinado pelo
responsável
técnico, autor do
projeto; B) ART
(Anotação de
Responsabilidade
Técnica) do
referido Projeto;
C) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior X
situação atual),
informando o
destino a ser
dado para a
diferença dos
valores (se for
menor o custo da
situação atual) ou
declarando ser a
Prefeitura a
responsável pela 03/10/2017
despesa gerada
(se for maior); D)
Justificativa
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado. E)
Termo de
Responsabilidade
Técnica pela
solidez da obra
diante da
execução
estrutural de
forma divergente
do projeto.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

Vigas executadas
em
desconformidade
com o projeto. - No
pátio as vigas VC69
e Vc70 foram
executadas com
altura inferior a
40cm. - No pátio as
Execução Executivas 03/09/2017
vigas VC90 e Vc91
foram executadas
com altura inferior a
40cm.. Tipo de
risco: - Solicitar
projetos e cálculos
para assegurar a
solidez do
empreendimento.

O Município /
Estado dede
enviar a seguinte
documentação:
A) Novo projeto,
assinado pelo
responsável
técnico, autor do
projeto; B) ART
(Anotação de
Responsabilidade
Técnica) do
referido Projeto;
C) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior X
situação atual),
informando o
destino a ser
dado para a
diferença dos
valores (se for
menor o custo da
situação atual) ou
declarando ser a
Prefeitura a
responsável pela 03/10/2017
despesa gerada
(se for maior); D)
Justificativa
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado. E)
Termo de
Responsabilidade
Técnica pela
solidez da obra
diante da
execução
estrutural de
forma divergente
do projeto.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaRestricao&acao=O

Data
do
Último
Tramite

3/16

08/09/2017
Ação

Providência

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
ID
Item

Item

291923 Restrição

291924 Restrição

Fase

Tipo

Data da
Inclusão

Descrição

Providência

Previsão da
Providência

Criado Por

Superação

Situação
Atual

Superado Ressalva Último
Por
Tramite

Lajes executadas
em
desconformidade
com o projeto. Foram executadas
mãos francesas
metálicas não
previstas nas lajes
do bloco multiuso
L87, L89, L88, L55
e L56. - Foram
executadas mãos
francesas metálicas
não previstas nas
Execução Executivas 03/09/2017
lajes do bloco das
creches I e II L37,
L36, L4, L4 e L5. Foram executadas
mãos francesas
metálicas não
previstas na laje do
bloco de serviços
L38.. Tipo de risco:
- Solicitar projetos e
cálculos para
assegurar a solidez
do
empreendimento.

O Município /
Estado dede
enviar a seguinte
documentação:
A) Novo projeto,
assinado pelo
responsável
técnico, autor do
projeto; B) ART
(Anotação de
Responsabilidade
Técnica) do
referido Projeto;
C) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior X
situação atual),
informando o
destino a ser
dado para a
diferença dos
valores (se for
menor o custo da
situação atual) ou
declarando ser a
Prefeitura a
responsável pela 03/10/2017
despesa gerada
(se for maior); D)
Justificativa
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado. E)
Termo de
Responsabilidade
Técnica pela
solidez da obra
diante da
execução
estrutural de
forma divergente
do projeto.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

Castelo d água
executado em
desconformidade
com o projeto. *Foi executado
castelo dágua
Execução Executivas 03/09/2017
metálico.. Tipo de
risco: - Solicitar
projetos e cálculos
para assegurar a
solidez do
empreendimento.

O Município /
Estado dede
enviar a seguinte
documentação:
A) Novo projeto,
assinado pelo
responsável
técnico, autor do
projeto; B) ART
(Anotação de
Responsabilidade
Técnica) do
referido Projeto;
C) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior X
situação atual),
informando o
destino a ser
dado para a
diferença dos
valores (se for
menor o custo da
situação atual) ou
declarando ser a
Prefeitura a
responsável pela 03/10/2017
despesa gerada
(se for maior); D)
Justificativa
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado. E)
Termo de
Responsabilidade
Técnica pela
solidez da obra
diante da
execução
estrutural de
forma divergente
do projeto.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

Executar/corrigir
e inserir fotos
comprobatórias
na Aba Vistoria.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

Impermeabilização
não executada ou
executada em
desconformidade
com a
291925 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017
especificação. - Há
manchas de
infiltração em
alvenarias próximas
ao piso.

http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaRestricao&acao=O

03/10/2017

Data
do
Último
Tramite

4/16

08/09/2017
Ação

Providência

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
ID
Item

Item

Fase

Tipo

Data da
Inclusão

Descrição

Providência

Previsão da
Providência

Criado Por

Superação

Situação
Atual

Superado Ressalva Último
Por
Tramite

Impermeabilização
não executada ou
executada em
desconformidade
com a
291926 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017
especificação. - Há
manchas de
infiltração em lajes
do
empreendimento.

Executar/corrigir
e inserir fotos
comprobatórias
na Aba Vistoria.

03/10/2017

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

Alvenaria
executada em
desconformidade
com a
especificação. Nas salas das
creches III, creches
II, creches I foram
executadas vergas
e complemento em
alvenaria não
previstos na
circulação e nas
áreas de repouso. Nas salas das
creches I entre
291927 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017 acesso área de
amamentação e
área de banho
foram executadas
vergas e
complemento em
alvenaria não
previstos. - Nas
salas das creches II
entre acesso área
de lavatórios de
mãos e área de
chuveiros foram
executadas vergas
e complemento em
alvenaria não
previstos.

Executar/corrigir
e inserir fotos
comprobatórias
na Aba Vistoria.

03/10/2017

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

Alvenaria
executada em
desconformidade
com a
291928 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017
especificação. Sob janelas no
bloco multiuso há
trincas.

Executar/corrigir
e inserir fotos
comprobatórias
na Aba Vistoria.

03/10/2017

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

Vedações e/ou
divisórias
executadas em
desconformidade
com a
especificação. Alvenaria com
elementos vazados
no solário da pre
escola foi
executada com
altura inferior a 210
cm. - Na área de
banho das creches
II a alvenaria
divisória entre a
291929 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017 área de chuveiros e
os lavatórios na
circulação foi
executada com
altura superior de
1,30m e não possui
no topo para
acabamento granito
esp. 2m. - Na área
de banho das
creches II e
sanitários do bloco
multiuso as
divisórias em
granito possuem
altura superior a
1,30m.

Executar/corrigir
e inserir fotos
comprobatórias
na Aba Vistoria.

03/10/2017

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

Vedações e/ou
divisórias
executadas em
desconformidade
com a
291930 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017 especificação. Não foram
executadas as
divisórias nas área
de repouso das
creches III, II e I.

Executar/corrigir
e inserir fotos
comprobatórias
na Aba Vistoria.

03/10/2017

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

Vedações e/ou
divisórias
executadas em
desconformidade
com a
especificação. - *Na
291931 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017 lavanderia não foi
executada
alvenaria divisória
entre a área de
circulação e área
de tanques
h=210cm.

Executar/corrigir
e inserir fotos
comprobatórias
na Aba Vistoria.

03/10/2017

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaRestricao&acao=O

Data
do
Último
Tramite

5/16

08/09/2017
Ação

Providência

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
ID
Item

Item

Fase

Tipo

Data da
Inclusão

Descrição

Providência

Previsão da
Providência

Criado Por

Superação

Situação
Atual

Superado Ressalva Último
Por
Tramite

O Município /
Estado dede
enviar a seguinte
documentação:
A) Novo projeto,
assinado pelo
responsável
técnico, autor do
projeto; B) ART
(Anotação de
Responsabilidade
Técnica) do
referido Projeto;
C) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior X
situação atual),
informando o
destino a ser
Cobertura
dado para a
executada em
diferença dos
desconformidade
valores (se for
291932 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017
03/10/2017
com o projeto. menor o custo da
Rufos em concreto situação atual) ou
foram suprimidos. declarando ser a
Prefeitura a
responsável pela
despesa gerada
(se for maior); D)
Justificativa
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

Esquadrias
executadas em
desconformidade
com o projeto. - No
bloco administrativo
foram executados
marcos em madeira
para as portas de
vidro P6. - *Nos
sanitários do bloco
administrativo as
portas PM04-a não
estão instaladas.
Verificar caderno de
componentes PM04a. - No bloco
administrativo as
esquadrias EF 14 e
EF17 foram
executadas
divergentes quanto
as divisões e
dimensões. - Na
sala de informática
291933 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017 a esquadria EF14A
foi executada sem
o vão para ar
condicionado. - No
bloco multiuso as
esquadrias EF 14 e
EF26 foram
executadas
divergentes quanto
as divisões e
dimensões. - No
bloco das creches I
e II as esquadrias
EF 11 e EF27
foram executadas
divergentes quanto
as divisões e
dimensões. - No
bloco de serviços
as esquadrias EF
10, 13, 15 e EF16
foram executadas
divergentes quanto
as divisões e
dimensões.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

O
Município/Estado
deve executar
conforme o
projeto ou Enviar
a seguinte
documentação:
A) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior x
situação atual),
informando o
destino a ser
dado para a
diferença dos
valores (se for
menor o custo da
situação atual) ou
declarando ser a
03/10/2017
Prefeitura a
responsável pela
despesa gerada
(se for maior); B)
Justificativa
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado.

http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaRestricao&acao=O

Data
do
Último
Tramite

6/16

08/09/2017
Ação

Providência

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
ID
Item

Item

Fase

Tipo

Data da
Inclusão

Descrição

Providência

Previsão da
Providência

Criado Por

Superação

Situação
Atual

Superado Ressalva Último
Por
Tramite

Esquadrias
executadas em
desconformidade
com o projeto. - Na
recepção do bloco
administrativo a
esquadria EF28
sob o balcão não
foi instalada. - Os
portões de gradil
com altura de
2,10m entre os
blocos da
administração/bloco
pedagógico, bloco
das creches I e
II/bloco de serviços
e bloco de
291934 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017 serviços/bloco
administrativo não
foram executados. Esquadrias P01
não possuem
chapas de proteção
com altura de 50cm
a partir da base e
as barras de apoio.
- No bloco de
serviços as
esquadrias PM04b
não possuem as
portas em madeira
e fórmica. - Nos
sanitários do bloco
multiuso não foram
instaladas as
esquadrias Pm04b.

O
Município/Estado
deve executar
conforme o
projeto ou Enviar
a seguinte
documentação:
A) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior x
situação atual),
informando o
destino a ser
dado para a
diferença dos
valores (se for
menor o custo da
situação atual) ou
declarando ser a
03/10/2017
Prefeitura a
responsável pela
despesa gerada
(se for maior); B)
Justificativa
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

Vidros executados
em
desconformidade
com o projeto. *Nos sanitários do
bloco administrativo
não foram
instalados os
espelhos 60 x 70
cm e=4mm sobre
as bancadas. - Nos
lavatórios de mãos
291935 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017
nas áreas de banho
das creches II, nos
vestiários
masculino e
feminino do bloco
de serviços e nos
sanitários infantis
do bloco multiuso
não foram
instalados os
espelhos 150 x 65
cm e=4mm.

O
Município/Estado
deve executar
conforme o
projeto ou enviar
a seguinte
documentação:
A) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior x
situação atual),
informando o
destino a ser
dado para a
diferença dos
valores (se for
menor o custo da
situação atual) ou
declarando ser a
03/10/2017
Prefeitura a
responsável pela
despesa gerada
(se for maior); B)
Justificativa
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

Revestimentos
executados em
desconformidade
com o projeto. - No
pórtico da
administração as
laterais das lajes
L45 e L54 não
foram revestidas
com cerâmica na
cor amarela. - No
pórtico da
administração os
pilares P87 e P101
não foram
envelopados com
cerâmica na cor
amarela. - Foram
executadas
cerâmicas não
previstas no lugar
291936 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017
das cerâmicas 20 x
20 cm com altura
do piso até 110cm.
- Na área externa
do bloco de
serviços foram
executados
revestimentos
cerâmicos não
previstas. - *No
bloco de serviços o
revestimento
cerâmico previsto
não está aplicado
até altura do teto. *Há moldura não
prevista aplicada
em elementos
vazados de
concreto do bloco
administrativo.

O
Município/Estado
deve executar
conforme o
projeto ou enviar
a seguinte
documentação:
A) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior x
situação atual),
informando o
destino a ser
dado para a
diferença dos
valores (se for
menor o custo da
situação atual) ou
declarando ser a
03/10/2017
Prefeitura a
responsável pela
despesa gerada
(se for maior); B)
Justificativa
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaRestricao&acao=O

Data
do
Último
Tramite

7/16

08/09/2017
Ação

Providência

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
ID
Item

Item

Fase

Tipo

Data da
Inclusão

Descrição

Providência

Previsão da
Providência

Criado Por

Superação

Situação
Atual

Superado Ressalva Último
Por
Tramite

O
Município/Estado
deve Executar
conforme o
projeto ou enviar
a seguinte
documentação:
A) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior x
situação atual),
informando o
destino a ser
dado para a
diferença dos
valores (se for
menor o custo da
situação atual) ou
declarando ser a
03/10/2017
Prefeitura a
responsável pela
despesa gerada
(se for maior); B)
Justificativa
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

O
Município/Estado
deve Executar
conforme o
projeto ou enviar
a seguinte
documentação:
A) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior x
situação atual),
informando o
destino a ser
Pisos executados
dado para a
em
diferença dos
desconformidade
valores (se for
com o projeto. - Na menor o custo da
rouparia, depósito situação atual) ou
de não perecíveis, declarando ser a
291938 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017
03/10/2017
cozinha e lactário
Prefeitura a
não foram
responsável pela
executadas as
despesa gerada
elevações de piso (se for maior); B)
sob prateleiras e
Justificativa
bancadas.
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

Pisos executados
em
desconformidade
com o projeto. - No
estacionamento, o
piso intertravado foi
executado em área
inferior a prevista
em projeto. Verificar
projeto de
paginação prancha
ARQ 11/12. - Na
291937 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017 área externa do
bloco de serviços
foram executados
pisos não previstos
no lugar do piso em
concreto
desempenado. - No
bloco de serviços e
lactário foi
executado piso
cerâmico no lugar
do piso de
granitina.

http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaRestricao&acao=O

Data
do
Último
Tramite

8/16

08/09/2017
Ação

Providência

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
ID
Item

Item

Fase

Tipo

Data da
Inclusão

Descrição

Providência

Previsão da
Providência

Criado Por

Superação

Situação
Atual

Superado Ressalva Último
Por
Tramite

Serviços
Complementares
executados em
desconformidade
com o projeto. - A
base em concreto
para os mastros de
bandeiras foi
executado com
dimensões
inferiores que 3,20
x 2,00 m previstos.
Verificar caderno de
componentes MB01. - Foram
executados vãos
não previstos sob o
banco de concreto
na recepção do
bloco
administrativo.
Verificar caderno de
componentes BC03. - Na passarela
coberta foram
executados bancos
em concreto não
previstos. - Na sala
de informática
foram executadas
prateleiras em
granito em duas
paredes com altura
291939 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017
superior a 120cm
não prevista. - Nos
lavatórios de mãos
nas áreas de banho
das creches II, nos
vestiários
masculino e
feminino do bloco
de serviços, no
pátio e nos
sanitários infantis
do bloco multiuso
os tubos metálicos
de proteção não
foram instalados
conforme previsto.
Verificar caderno de
componentes LC01. - Na área de
banho das creches
I não foram
executados os
furos e caixas em
granito nas
bancadas.
Prateleiras sobre
bancadas foram
executadas em
número inferior e
com largura
superior a prevista.
Ver prancha AR
09/12.

O
Município/Estado
deve executar
conforme o
projeto ou enviar
a seguinte
documentação:
A) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior x
situação atual),
informando o
destino a ser
dado para a
diferença dos
valores (se for
menor o custo da
situação atual) ou
declarando ser a
03/10/2017
Prefeitura a
responsável pela
despesa gerada
(se for maior); B)
Justificativa
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

Serviços
Complementares
executados em
desconformidade
com o projeto. - Na
salas de pré escola
não foram
instaladas as
bancadas em
granito. - *Bancada
de granito da
creche III não está
instalada - No bloco
da administração
não foram
instaladas as
prateleiras no
almoxarifado. - Na
sala de leitura e
multiuso não foram
executadas as
prateleiras em
291940 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017
granito em duas
paredes com
alturas de 120cm e
160cm do piso. Na área de banho
das creches II não
foram instaladas as
prateleiras em
granito. - *Na
lavanderia não foi
executada a
prateleira em
granito sobre
bancada. - *A
bancada de passar
roupa não está
executada
arredondada. - Na
cozinha na área de
preparo de sucos
não foi executado
bancada prevista.

O
Município/Estado
deve executar
conforme o
projeto ou enviar
a seguinte
documentação:
A) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior x
situação atual),
informando o
destino a ser
dado para a
diferença dos
valores (se for
menor o custo da
situação atual) ou
declarando ser a
03/10/2017
Prefeitura a
responsável pela
despesa gerada
(se for maior); B)
Justificativa
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaRestricao&acao=O

Data
do
Último
Tramite

9/16

08/09/2017
Ação

Providência

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
ID
Item

Item

Fase

Tipo

Data da
Inclusão

Descrição

Providência

Previsão da
Providência

Criado Por

Superação

Situação
Atual

Superado Ressalva Último
Por
Tramite

O
Município/Estado
deve executar
conforme o
projeto ou enviar
a seguinte
documentação:
A) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior x
situação atual),
informando o
destino a ser
dado para a
diferença dos
valores (se for
menor o custo da
situação atual) ou
declarando ser a
03/10/2017
Prefeitura a
responsável pela
despesa gerada
(se for maior); B)
Justificativa
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

O
Município/Estado
deve executar
conforme o
projeto ou enviar
a seguinte
documentação:
A) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior x
situação atual),
informando o
destino a ser
Serviços
dado para a
Complementares
diferença dos
executados em
valores (se for
desconformidade
menor o custo da
com o projeto. - Na
situação atual) ou
cozinha não foi
declarando ser a
291942 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017 executada bancada
03/10/2017
Prefeitura a
lateral na área de
responsável pela
lavagem de
despesa gerada
panelões. - *As
(se for maior); B)
prateleiras laterias
Justificativa
de DML não foram
Técnica,
executadas.
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

O
Município/Estado
deve executar
conforme o
projeto ou enviar
a seguinte
documentação:
A) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior x
situação atual),
informando o
destino a ser
dado para a
diferença dos
valores (se for
menor o custo da
situação atual) ou
declarando ser a
03/10/2017
Prefeitura a
responsável pela
despesa gerada
(se for maior); B)
Justificativa
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

Serviços
Complementares
executados em
desconformidade
com o projeto. - Na
área externa do
bloco de serviços
as alvenarias
laterais da bancada
foram executadas
com altura inferior a
prevista. - Na área
291941 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017 externa do bloco de
serviços a bancada
foi executada com
largura inferior a
90cm. - Na rouparia
não foram
executadas as
prateleiras em
granito na parede
frontal. - *O balcão
de buffet não
possui bordas
arredondadas.

Serviços
complementares
executados em
desconformidade
com o projeto. - No
playground não foi
executado cubo em
concreto com
291943 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017 fechamento em
alvenaria e vãos
em formatos
geométricos.
Verificar caderno de
componentes CB01. - No playground
não foi executado
limitação da área.

http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaRestricao&acao=O

Data
do
Último
Tramite

10/16

08/09/2017
Ação

Providência

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
ID
Item

Item

Fase

Tipo

Data da
Inclusão

Descrição

Providência

Previsão da
Providência

Criado Por

Superação

Situação
Atual

Superado Ressalva Último
Por
Tramite

O
Município/Estado
deve executar
conforme o
projeto ou enviar
a seguinte
documentação:
A) Novo projeto,
assinado pelo
responsável
técnico, autor do
projeto; B) ART
(Anotação de
Responsabilidade
Técnica) do
Instalações
referido Projeto;
elétricas
C) Planilha
executadas em
comparativa de
desconformidade
custos (solução
com o projeto - *No anterior x
hall da
situação atual),
administração
informando o
foram aplicadas as destino a ser
luminárias de piso. dado para a
291944 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017 - No pátio foram
diferença dos
03/10/2017
instaladas
valores (se for
refletores não
menor o custo da
previstos no lugar situação atual) ou
das 16 luminárias
declarando ser a
de sobrepor
Prefeitura a
completa com 2
responsável pela
lampadas
despesa gerada
fluorescentes
(se for maior); D)
tubulares de 32W
Justificativa
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

O
Município/Estado
deve executar
conforme o
projeto ou enviar
a seguinte
documentação:
A) Novo projeto,
assinado pelo
responsável
técnico, autor do
projeto; B) ART
(Anotação de
Responsabilidade
Técnica) do
referido Projeto;
C) Planilha
comparativa de
Instalações
custos (solução
elétricas
anterior x
executadas em
situação atual),
desconformidade
informando o
com o projeto - No
destino a ser
hall da
dado para a
administração não
291945 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017
diferença dos
03/10/2017
foram instaladas as
valores (se for
luminárias previstas
menor o custo da
(4) de piso
situação atual) ou
fechadas completa
declarando ser a
com lampadas a
Prefeitura a
vapor metálico de
responsável pela
70W.
despesa gerada
(se for maior); D)
Justificativa
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaRestricao&acao=O

Data
do
Último
Tramite

11/16

08/09/2017
Ação

Providência

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
ID
Item

Item

Fase

Tipo

Data da
Inclusão

Descrição

Providência

Previsão da
Providência

Criado Por

Superação

Situação
Atual

Superado Ressalva Último
Por
Tramite

O
Município/Estado
deve executar
conforme o
projeto ou enviar
a seguinte
documentação:
A) Novo projeto,
assinado pelo
responsável
técnico, autor do
projeto; B) ART
(Anotação de
Responsabilidade
Técnica) do
referido Projeto;
C) Planilha
comparativa de
custos (solução
Instalações
anterior x
elétricas
situação atual),
executadas em
informando o
desconformidade
destino a ser
com o projeto - Na dado para a
291946 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017 área de banho das diferença dos
03/10/2017
creches I não foram valores (se for
executados os dois menor o custo da
pontos elétricos
situação atual) ou
para as duchas
declarando ser a
elétricas previstas. Prefeitura a
responsável pela
despesa gerada
(se for maior); D)
Justificativa
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

O
Município/Estado
deve executar
conforme o
projeto ou enviar
a seguinte
documentação:
A) Novo projeto,
assinado pelo
responsável
técnico, autor do
projeto; B) ART
(Anotação de
Responsabilidade
Técnica) do
referido Projeto;
C) Planilha
comparativa de
Sistema de
custos (solução
Proteção contra
anterior x
Descargas
situação atual),
Atmosféricas
informando o
(SPDA) executado
destino a ser
em
dado para a
desconformidade
291947 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017
diferença dos
03/10/2017
com o projeto. - O
valores (se for
sistema de SPDA
menor o custo da
não foi executado
situação atual) ou
conforme projeto,
declarando ser a
desde a fundação.
Prefeitura a
Verificar projeto PR
responsável pela
01/02 e 02/02.
despesa gerada
(se for maior); D)
Justificativa
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaRestricao&acao=O

Data
do
Último
Tramite

12/16

08/09/2017
Ação

Providência

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
ID
Item

Item

Fase

Tipo

Data da
Inclusão

Descrição

Providência

Previsão da
Providência

Criado Por

Superação

Situação
Atual

Superado Ressalva Último
Por
Tramite

O
Município/Estado
deve executar
conforme o
projeto ou enviar
a seguinte
documentação:
A) Novo projeto,
assinado pelo
responsável
técnico, autor do
projeto; B) ART
(Anotação de
Responsabilidade
Técnica) do
referido Projeto;
C) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior x
Instalações
situação atual),
hidráulicas
informando o
executadas em
destino a ser
desconformidade
dado para a
com o projeto. - Na
291948 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017
diferença dos
03/10/2017
área de banho das
valores (se for
creches I não foram
menor o custo da
executados os duas
situação atual) ou
saídas para água
declarando ser a
das banheiras.
Prefeitura a
responsável pela
despesa gerada
(se for maior); D)
Justificativa
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

O
Município/Estado
deve executar
conforme o
projeto ou enviar
a seguinte
documentação:
A) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior x
situação atual),
informando o
destino a ser
Louças e/ou metais
dado para a
executadas em
diferença dos
desconformidade
valores (se for
com o projeto. menor o custo da
Nos sanitários para
situação atual) ou
PNE não foram
declarando ser a
291949 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017 instaladas as
03/10/2017
Prefeitura a
tampas para as
responsável pela
bacias sanitárias e
despesa gerada
as barras de apoio
(se for maior); B)
na área de
Justificativa
chuveiros e dos
Técnica,
lavatórios.
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaRestricao&acao=O

Data
do
Último
Tramite

13/16

08/09/2017
Ação

Providência

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
ID
Item

Item

Fase

Tipo

Data da
Inclusão

Descrição

Providência

Previsão da
Providência

Criado Por

Superação

Situação
Atual

Superado Ressalva Último
Por
Tramite

O
Município/Estado
deve executar
conforme o
projeto ou enviar
a seguinte
documentação:
A) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior x
situação atual),
informando o
destino a ser
dado para a
diferença dos
valores (se for
menor o custo da
situação atual) ou
declarando ser a
03/10/2017
Prefeitura a
responsável pela
despesa gerada
(se for maior); B)
Justificativa
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

O
Município/Estado
deve executar
conforme o
projeto ou enviar
a seguinte
documentação:
A) Planilha
comparativa de
custos (solução
anterior x
situação atual),
informando o
destino a ser
dado para a
Louças e/ou metais
diferença dos
executadas em
valores (se for
desconformidade
menor o custo da
com o projeto. - * O
situação atual) ou
tanque duplo
declarando ser a
291951 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017 aplicado em área
03/10/2017
Prefeitura a
de serviço não é o
responsável pela
especificado, foi
despesa gerada
executado em
(se for maior); B)
tampo de granito
Justificativa
com bojo metálico.
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

Instalações da rede
pluvial executadas
em
desconformidade
com o projeto. - Os
condutores verticais
nas fachadas
internas dos blocos
multiuso, bloco das
creches I e II e
291952 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017 bloco de serviços
foram envelopados
em alvenaria não
previstas. - Na área
externa do bloco de
serviços foram
executadas placas
em concreto não
previstas no lugar
das grelhas
previstas.

Executar/corrigir
e inserir fotos
comprobatórias
na Aba Vistoria

03/10/2017

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

Instalações da rede
pluvial executadas
em
desconformidade
com o projeto. - Os
condutores verticais
nas fachadas
291953 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017
internas dos blocos
multiuso, bloco das
creches I e II e
bloco de serviços
não possuem os
tês de inspeção
previstos.

Executar/corrigir
e inserir fotos
comprobatórias
na Aba Vistoria

03/10/2017

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

Louças e/ou metais
executadas em
desconformidade
com o projeto. - Na
área de banho das
creches I não foram
executados
instaladas duchas
elétricas previstas. 291950 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017
Na cozinha não
foram instaladas as
torneiras elétricas. Nos sanitários para
PNE não foram
instaladas os
chuveiros elétricos
e os bancos
retráteis.

http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaRestricao&acao=O

Data
do
Último
Tramite
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08/09/2017
Ação

Providência

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
ID
Item

Item

Fase

Tipo

Data da
Inclusão

Descrição

Providência

Previsão da
Providência

Criado Por

Superação

Situação
Atual

Superado Ressalva Último
Por
Tramite

O
Município/Estado
deve executar
conforme o
projeto ou enviar
a seguinte
documentação:
A) Novo projeto,
assinado pelo
responsável
técnico, autor do
projeto; B) ART
(Anotação de
Responsabilidade
Técnica) do
referido Projeto;
C) Planilha
comparativa de
Instalações da rede
custos (solução
lógica executadas
anterior x
em
situação atual),
desconformidade
informando o
com o projeto. destino a ser
Não foram
dado para a
instaladas as
291954 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017
diferença dos
03/10/2017
eletrocalhas em
valores (se for
aço galvanizado
menor o custo da
100x50mm para
situação atual) ou
rede de
declarando ser a
cabeamento
Prefeitura a
estruturado e
responsável pela
antena de TV.
despesa gerada
(se for maior); D)
Justificativa
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsável da
Prefeitura pela
Fiscalização da
Obra,
apresentando as
razões da
alteração e sua
anuência com o
projeto
apresentado.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

Instalações de
combate e
prevenção a
incêndio
executadas em
desconformidade
com o projeto ou
291955 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017
não executadas. As sinalizações,
iluminações e
extintores não
foram executados
conforme previsto
em projeto.

O
Município/Estado
deve executar /
03/10/2017
corrigir conforme
o projeto e
exigências legais.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

Instalações de
ventilação
mecânica
executadas em
desconformidade
com o projeto ou
não executadas. 291956 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017
Serviço não
executado. Não
foram executadas
as tubulações e
dutos para o
sistema de
exaustão.

O
Município/Estado
deve executar /
03/10/2017
corrigir conforme
o projeto e
exigências legais.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

Instalações de gás
combustível
executadas em
desconformidade
com o projeto ou
não executadas. *No depósito de
gás não foram
executadas
291957 Inconformidade Execução Executivas 03/09/2017 tubulações
metálicas, não foi
executado o
regulador de 1º
estágio. As telas
em malha e
metalon não foram
executadas, e não
possui ventilação
cruzada.

O
Município/Estado
deve executar /
03/10/2017
corrigir conforme
o projeto e
exigências legais.

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Aguardando
Providência

NÃO

http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaRestricao&acao=O

Data
do
Último
Tramite

15/16

08/09/2017
Ação

Providência

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
ID
Item

Item

291958 Restrição

Fase

Tipo

Execução Diligência

Data da
Inclusão

Descrição

Em decorrência do
monitoramento
realizado por meio
do Sistema
Integrado de
Monitoramento,
Execução e
Controle do
Ministério da
Educação (Simec)
e de supervisão
realizada por
empresa contratada
03/09/2017 pelo FNDE,
verificamos que
existe uma grande
divergência entre o
percentual de
execução da obra
informado em
vistoria pelo fiscal
do estado
responsável pela
obra (100,00%) e o
da empresa de
supervisão
(85,27%).

Providência

Previsão da
Providência

1. Solicitamos o
fiscal reveja os
percentuais
informados dos
serviços
executados,
corrigindo-os se
for o caso, ou
que insira nova
vistoria, com
fotos atualizadas
da obra, que
comprovem o
percentual de
execução
informado. 2.
Solicitamos, no
prazo máximo de
15 dias, que o
cumprimento das
providências
18/09/2017
requeridas seja
informado a esta
Autarquia, por
meio do Sistema
Integrado de
Monitoramento,
Execução e
Controle do
Ministério da
Educação
(Simec). O não
atendimento das
providências
solicitadas
causará a
suspensão do
repasse de
recursos dessa
obra até a sua
resolução.

Criado Por

Superação

DERVISH
ENGENHARIA
&
Não
CONSULTORIA
LTDA.

Situação
Atual

Aguardando
Providência

Superado Ressalva Último
Por
Tramite

Data
do
Último
Tramite

NÃO

Total de Registros: 41

http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaRestricao&acao=O
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