
CUMPRIMENTO DO OBJETO  
SIMEC - Obras 2.0 



Juntamente com a aba “Execução Financeira”, a aba “Cumprimento do 
Objeto” possibilita a Prestação de Contas de obras pactuadas com o 
FNDE no SIMEC – Módulo Obras 2.0. 

A CGEST – Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional – realiza a 
Análise Técnica de obras Concluídas, Inacabadas e Canceladas 

Prestação de Contas Técnica 

Cumprimento do Objeto 



Além da aba Cumprimento do Objeto, é necessário preencher a aba 
Execução Financeira e clicar em “Enviar Prestação de Contas”. 

Cumprimento do Objeto 

Aba Execução Financeira 

Prestação de Contas Financeira 

O não envio pode tornar o ente inadimplente, conforme Resolução 
n.º 12, de 06 de junho de 2018. 

Os manuais para preenchimento de ambas as abas podem ser obtidos no 
site https://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/areas-para-gestores/manuais    
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Notificação na tela inicial - começa-se a contar o prazo de 60 dias.  

O sistema envia aos e-mails cadastrados uma notificação de abertura da 
aba. 

Cumprimento do Objeto 



Cumprimento do Objeto 

A aba dá acesso a quatro sub abas, das quais o ente preenche somente 
duas, “Documentação”, e em seguida, “Questionário”; 

Abaixo desse contador, há um quadro com algumas instruções. 

Se o quadro está na cor verde, é porque ainda está no prazo de 
preenchimento da aba. Se estiver em vermelho, é porque o prazo já 
expirou. 



Cumprimento do Objeto 

Quadro Documentos da Obra 



Coluna “Questão”: exibe a descrição dos documentos a serem 
apresentados. Ao passar o mouse sobre o ponto de interrogação amarelo 
ao fim da pergunta, o sistema exibe a explicação sobre o que é o 
documento. 

Cumprimento do Objeto 

Obs.:  Os arquivos inseridos devem ser arquivos legíveis, completos e no 
formato .PDF. 

Cumprimento do Objeto 

Quadro Documentos da Obra 



Termo de Recebimento da Obra e Relatório de Cumprimento do Objeto 
– Modelos:  

 

 

 

 

 

 

 

Devolução de Recursos na GRU - Modelo de Declaração Negativa de 
Devolução de GRU: 

Cumprimento do Objeto 

Quadro Documentos da Obra – Modelos de documentos 



Questão “9) Houve devolução de recursos na GRU?”: 

a) Deve-se inserir a Guia de Recolhimento da União juntamente com 
seu comprovante de pagamento. No site 
https://www.gov.br/fnde/pt-br/consultas-online/gru-devolucao-
de-saldos-e-debitos-apurados  há explicação sobre preenchimento e 
emissão; 

b) Deve-se digitar o valor total devolvido via GRU, no campo “Valor 
dos recursos devolvidos ao FNDE:”, e em seguida clicar em “Salvar”. 

 

 

 

 

 

Cumprimento do Objeto 

Quadro Documentos da Obra - GRU 



Na questão “8) O COMPROVANTE DE DOMINIALIDADE DEFINITIVO está 
inserido?”, deve-se apresentar Certidão de Registro de Imóveis, recente e 
atualizada – tempo máximo de expedição de 1 ano (casos excepcionais - 
Portaria Interministerial n.º 424, de 30 de dezembro de 2016).  

 

 
Declaração de Dominialidade (apresentada na pactuação) – NÃO ATENDE 
aos requisitos da Procuradoria Federal. 

Cumprimento do Objeto 

Quadro Documentos da Obra – Documento de Propriedade 



Cumprimento do Objeto 

Quadro Documentos da construtora 

Nesse quadro, inserem-se os documentos da construtora executora do 
objeto. O seu funcionamento é idêntico ao do quadro “Documentos da 
Obra”. 



Planilha de Medição: descrever cada um dos itens medidos em cada 
medição, conforme exemplo abaixo: 

 

Cumprimento do Objeto 

Quadro Documentos da construtora 



Cumprimento do Objeto 

Construtora não cadastrada 

Caso tenha havido mais de uma construtora, e pelo menos uma delas 
ainda não esteja cadastrada (não tenha sido criada Obra Vinculada), 
na pergunta “Deseja incluir mais uma construtora?” pode-se clicar em 
“Sim” para inseri-la. 

Nesse caso, irá se abrir uma janela para inserção dos dados da 
construtora. 



Cumprimento do Objeto 

Aba Questionário 

A cada resposta, deve-se clicar em “Salvar Próximo”; ou então, em 
“Salvar”, e em seguida, em “Próximo”. 

Obs.: Somente devem-se inserir arquivos legíveis, completos e no formato 
.PDF. 

 

 

 

 

Destaque para a pergunta “1) Houve alterações no Projeto Pactuado?”. 
Em caso positivo, é necessário anexar novo Projeto, ART/RRT, Planilha 
Orçamentária e Planilha Comparativa de Custos.  

 



Cumprimento do Objeto 

Aba Questionário 



Cumprimento do Objeto 

Finalização e envio para análise 

Após o completo preenchimento das abas 

“Documentação” e “Questionário”, deve-se clicar no 

botão “Enviar para Validação FNDE”, no quadro de 

Ações ao lado direito da tela. Se a aba estiver com o 

Estado Atual “Diligenciado”, o nome do botão será 

“Enviar para Análise do FNDE”. 

 

 

 

Outra opção é clicar em “Clique aqui para enviar para Validação do 
FNDE”, que fica imediatamente acima do quadro “Documentos da 
Obra”: 



Cumprimento do Objeto 

Aba Diligência 

Aba somente para consulta, permite baixar o Parecer Técnico de Execução 
Física de Objeto Financiado, ao clicar no documento inserido na coluna 
“Arquivo”. 

 

 

Esse Parecer Técnico apura informações sobre o objeto pactuado, como 
dados da obra, documentação, execução, etc. 

 

 



Cumprimento do Objeto 

Prorrogação de prazo 

É possível solicitar prorrogação de prazo para preenchimento da aba 
Cumprimento do Objeto pelo botão “Lista de Opções”. Pode-se conceder, 
por uma única vez, até 30 dias de prazo.  

 

 

 



Cumprimento do Objeto 

Aba Resultado da Análise 

Aba somente para consulta, exibe a conclusão da análise técnica de prestação 

de contas: 

 “Valor a Devolver ao Erário Público”: Exibe o valor a ser devolvido para cada 

uma das obras pactuadas no processo. 

A conclusão para cada uma das obras pactuadas no processo: 

a) “Aprovado 100% - Objetivo Cumprido” 

b) “Reprovado 100% - Objetivo Não Cumprido” 

c) “Aprovado parcial - Objetivo Cumprido” (porém, há valores a devolver 

ao erário)  



Obrigado! 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP 
Coordenação-Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST 

 
https://www.fnde.gov.br/parfaleconosco/index.php/ 

 


