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•  Os dados de ART, Alvará, responsáveis técnicos tem que ser preenchidos em todas as vistorias. 
Mudam com pouca frequência. Poderiam ser cadastrados no campo inicial “dados da vistoria” como é 
o vistoriador e o estágio da obra, e só ir sendo selecionado, para que não tenha que ser digitado em 
toda a nova inserção. 



•  A inserção de fotos é confusa, pois é separado da legenda, você carrega primeiro, só vê as fotos depois, 
quando vai inserir a legenda.  Você precisa também carregar arquivo por arquivo, não podendo 
selecionar vários de uma mesma pasta. Poderia ser Desenvolvida uma ferramenta mais dinâmica, com 
seleção múltipla, e que o vistoriador pudesse ir vendo o que está fazendo. 



•  Depois de gravar as observações nas fotos, elas não ficam visíveis. Isso dificulta a percepção de 
eventuais erros que poderíamos corrigir na hora. A legenda aparecendo embaixo ou quando passamos o 
mouse sobre a foto. 

•  A “hierarquia” dos botões também podia se melhor trabalhada, em termos de design, nesse exemplo, o 
“Salvar” e o “Salvar Fotos” Estão muito perto, mas é preciso primeiro salvar as fotos  antes de salvar a 
vistoria, é comum clicar em “salvar” antes de “salvar fotos” , e acabar perdendo trechos da vistoria. 



•  Na aba de execução Orçamentária, o “incluir dados na lista” é muito discreto. Muitas vezes, nas 
primeiras vistorias, passamos para o botão “salvar” direto. Não é uma interface muito didática e deve 
causar erros nas primeiras vistorias. 

•  Também poderia ser criada uma inserção separada entre empenho e liquidação, nunca são no mesmo 
dia, e a tabela fica com inúmeras linhas escrito “0,00” , a princípio sem muito sentido. 



•  Na aba DOCUMENTOS, precisa ficar mais claro que documentos são importantes inserir, acredito que 
deva-se criar um check list de obrigatórios. Também há algumas classificações confusas como “planta 
baixa” e também “planta”; sendo que há item para projeto arquitetônico. Muitos desenhos se enquadram 
nas 3 categorias. 



•  Na aba vistoria, deveriam ser criadas colunas que permitissem a inserção dos valores em reais medidos, 
e o próprio sistema calcularia o percentual por medição e teria uma coluna que apresentasse a soma das 
medições em percentual. O modo atual de inserir as medições, tendo-se que calcular o percentual por 
medição e somar ao valor existente, gera frequentemente erros tanto nos arredondamentos como nas 
somatórias. 



•  Na aba cronograma, em relação aos tipos de serviços predefinidos, sugerimos que além destes possam 
ser criados novos, pois nem sempre os cronogramas das obras têm os mesmos tipos de serviços ou que 
possam ser enquadrados nestes predefinidos. Esta flexibilização contribuirá para que os cronogramas 
das obras possam ser acompanhados de forma mais clara e evitará erros nas inserções das medições, 
pois atualmente temos que compatibilizar e ou juntar serviços dos nossos cronogramas para adequar ao 
cronograma do Simec. 



•  Quando são inseridos aditivos de serviços/valores, o sistema exige que se faça as alterações nos itens 
do cronograma que sofreram alteração, onde modificam-se os valores totais dos itens, mas o sistema 
não corrige de forma automática os percentuais das medições já inseridos, provocando divergências e 
possíveis erros, pois para todos os itens que tiveram aditivo de valor, os percentuais já inseridos têm que 
ser recalculados com base nos novos valores totais resultantes por item. 


