


SIPOM NET - Gestão de Obras On-Line - Finanças SIPOM NET  - Gestão de Obras On-Line - Finanças

8.  GESTÃO DESPESAS

  Contas a Pagar ..................................................................................75
  Despesas Fixas .................................................................................76
  Novos Documentos - Cadastro ..........................................................77
  Posição do Fornecedor ......................................................................78
  Baixa de Pagamentos ........................................................................79
  Relatórios do Contas a Pagar ............................................................80
  Emissão de Cheques .........................................................................81
  Novo Cheque - Comando ..................................................................82
  Baixa do Pagamento após emissão do Cheque ................................83
  Apropriação de Custo ........................................................................84
  Novo Custo - Comando .....................................................................85
  Histograma de Consumo de Centro de Custo ...................................86
  Relatórios de Apropriação de Custos ................................................87

9.  GESTÃO RECEITAS

  Emissão de Nova Nota Fiscal ............................................................89
  Faturamento ......................................................................................90
  Contas a Receber ..............................................................................90
  Email de Cobrança ............................................................................90
  Baixa de Duplicata .............................................................................91
  Boleto Bancário .................................................................................92
  Relatórios no Contas a Receber ........................................................93
  Posição do Cliente .............................................................................94
  Confi guração de Fatura .....................................................................94
  Novo Documento - Contas a Pagar ...................................................95
  Extrato Bancário ................................................................................96
  Relatórios - Extrato Bancário .............................................................96
  
10. ANÁLISE DE RESULTADOS

  Custo Real x Custo Orçado ...............................................................97
  Fluxo de Caixa ...................................................................................98
  Posição Financeira da Empresa ........................................................99
  Relatórios - Posição Financeira .......................................................100
  

  Ficha Kardex ......................................................................................73
  Estoque de Materiais .........................................................................68
  Entrada de Nota Fiscal e Baixa do Pedido ........................................66
  Relatórios dos Pedidos de Compras .................................................65
  Pedidos de Compras sem SM ...........................................................62
  Pedidos de Compras com SM ...........................................................60
  Relatórios de Solicitação de Material ................................................59
  Relatório - Impressão de Cotações ...................................................58
  Comparativo de Cotações .................................................................57
  Envio de Cotações para o Fornecedor ..............................................56
  Solicitações de Material - Através dos dados do Planejamento ........55
  Nova Solicitação de Material - Comando ..........................................54

Compras Mensais - Correção informações da SM ............................53  
  Solicitação de Material .......................................................................52

7.  GESTÃO MATERIAIS
  
  Tipos de Cobranças Bancárias ..........................................................51
  Tipos de Lançamentos Bancários ......................................................51
  Cadastro de Bancos ..........................................................................50
  Importação de Fornecedores e Clientes do Excel .............................50
  Endereços de Fornecedores e Clientes ............................................48
  Mensagens ........................................................................................48
  Centro de Custo. ................................................................................47
  Cadastro de Equipamentos ...............................................................47
  Exportar e Importar Insumos para o Excel ........................................46
  Cadastro de Insumos - Através de pesquisa .....................................45
  Cadastro de Insumos - Inserir na janela ............................................44
  Cadastro Setor Atividade ...................................................................43

6.  CADASTROS - ENDEREÇOS
  
  Diário de Obra ...................................................................................41
  Medições da Obra .............................................................................37
  Boletim de Medição ...........................................................................36

5.  MEDIÇÃO E DIÁRIO DA OBRA
  
  Exportação e Importação do Cronograma .........................................34
  Permanência de Pessoal e Equipamentos  .......................................33
  Desembolso .......................................................................................31
  Compras Mensais ..............................................................................30
  Histogramas .......................................................................................30
  . Relatórios - Cronogramas ................................................................29
  Cronograma .......................................................................................25

4.  PLANEJAMENTO DE OBRAS



SIPOM NET - Gestão de Obras On-Line - Finanças SIPOM NET  - Gestão de Obras On-Line - Finanças

ABRINDO O SISTEMA

2. No acesso ao Sipom Net a relação de Obras Cadastradas será exibida.

CENTRAL DO ASSINANTE

  Para visualizar os comandos da janela Central do Assinante, clique no 
ícone Assinante da tela Obras Cadastradas (imagem acima).

1. Aplique um clique no 
ícone Usuários e acres-
cente através do botão 
Inserir Novo Usuário, 
os Dados e Direitos de 
Acesso de pessoas au-
torizadas a operar com 
o Sipom Net.

a. Um clique no botão Grava 
exibirá a tela da imagem 
da próxima página com 
seus dados.

Introdução

Video Aula e instruções de como utilizar o Suporte Técnico para 
esclarecer eventuais dúvidas.

 Esta apostila contem um Exemplo Passo a Passo que 
permitirá conhecer os comandos existentes no sistema.

em execução, são controladas individualmente.

 Como o Sipom Net integra todas as unidades da empre-
sa, inicialmente é necessário o cadastro de cada uma delas. As 

Unidades Fixas  Obras em Execução

Escritório Administrativo Estrada BR-116 - Lote 5
Almoxarifado Conjunto Habitacional A
Ofi cina de Manutenção Ampliação Aeroporto B
Central de Britagem - Pedreira Construção Prédio 1
Usina de Asfalto Saneamento Rua 36
Jazida de Areia Barragem CE   
 
 O controle de despesas, receitas, estoque de materiais, 
movimentações bancárias, etc., é realizado através de um Pla-
no de Contas, desta forma qualquer item relevante é analisado 

alimentação, transporte de pessoal e outros).

 Para atender a estrutura da empresa podem ser criados 
Centros de Custos apropriados no Plano de Contas.

1 2

Nos campos exibidos digite 
seu email, sua senha e 

pressione o botão Entrar.

Quando uma obra é seleciona-
da os ícones na parte superior 

da janela são exibidos, um 
clique em Obras cadastradas 
(1º ícone esquerda) retorna 

para à relação de Obras.

Ative a caixa para receber a senha 
no email cadastrado nesta tela

Inserir Novo 
Usuário

Ícone no canto inferior direito 
da tela Cadastro de Usuários

Digite neste 
exemplo seus 

dados pessoais

Não pode haver 
mais de um 

Supervisor do 
Sistema 
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O nosso software Primasi Sipom_Net Gestão de Obras online 
Acompanha um completo Manual de Referência, 

as finanças O custo e  das diversas obras de construção, 

unidades fi xas são tratadas também, como obras, separadas.

separadamente (exemplo despesas com pessoal, combustíveis, 

Sipom Net1. Informe o endereço do site para ter acesso ao software .
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b. Uma linha com seus dados será acrescentada na tela Cadastro de Usuários;

c. Feche o Sipom Net, verifi que o email enviado para seu 
endereço e volte a entrar no sistema com sua nova senha 
para continuar o exemplo.

2. Na tela Obras Cadastradas clique no ícone Assinante 
para exibir a janela Central do Assinante. Clique no 
ícone Dados para exibir o formulário de cadastro da 
empresa, digite as informações e clique no botão Gravar.

3. O ícone troca de senha ativa a 
janela com os campos em branco 
para digitar uma nova senha.

4. Para controlar o acesso dos usuários do sistema clique no 
ícone utilização. Estatísticas de Utilização do Sistema serão 
relacionadas nas datas solicitadas nos campos Períodos.

5.  Clique no ícone Compacta para liberar mais espaço no sistema. 
Na tela exibida clique no botão OK para confi rmar.

 

 Obras Cadastradas - Comandos

  Na barra de menus da janela Obras Cadastradas os ícones de co-
mando Copia, Exclui, Confi gura e Imprime serão comentados a seguir.

1. Clique no ícone Copia para exibir a janela 
da imagem à direita. Os dados de uma 
obra (origem) podem ser transferidos para  
outra obra existente (destino) ou duplicar 
uma obra (origem) para uma obra nova 
(destino), com outro código.

a. Clique na seta da caixa de listagem à es-
querda do campo Obra Origem para exibir 
a relação de obras cadastradas;

b. Selecione a obra 1-Construção de uma Obra Modelo para duplicar com 
outro nome. Ative todas as opções da janela exibida.

c. No campo Obra destino selecione o a linha Inclui Obra, nova... 

d. Clique no botão Copia para acrescentar a nova obra na relação.

2. Clique no ícone Exclui para visualizar a tela abaixo.

a. Através da seta da caixa de listagem à 
direita do campo Obra para Excluir se-
lecione a Copia da obra criada no item 
anterior. Ative os itens que deseja excluir, 
neste exeplo ative todas as caixas para 
Retirar a Obra do cadastro.

b. Clique no botão Quero Excluir para 
fi nalizar o procedimento.

Clique no botão Voltar para continuar 
a sequência do manual.

Inserir Novo 
Usuário

Editar 
dados do 
Usuário

Eliminar 
Usuário

Usuários e Compacta 
são de uso restrito ao 
Supervisor do Sistema 
Sipom Net.

Nesta janela exibida 
informe os dados de sua 
empresa. Estas informa-
ções serão utilizadas pela 
Primasi para contato com 
seus clientes.

Um clique no 
botão elimina a 
obra do Sistema
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3. Na tela Obras Cadastradas clique no ícone Confi gura 
para exibir a janela abaixo. Os dados informados neste 
formulário são válidos para todos os relatórios criados no 
sistema Sipom Net.

a. No rodapé dos relatórios podem ser digitados textos com até 100 carateres, para 
salvar a informação digitada clique no botão Gravar.

b. Procure o logotipo na pasta de seu computador através do botão Escolher arqui-
vo e clique no botão Up-Load para salvar.

 As extensões aceitas são gif ou jpg, tamanho máximo 30 Kb. Comprimento até 
4,5 cm e altura 1,5 cm.

4. O último ícone da janela Obras Cadastradas emite um 
relatório em PDF das obras existentes no sistema.

 Clique no ícone Imprime para exibir a imagem abaixo.

a. Através do ícone da impressora no canto superior esquerdo da tela, 
selecione a opção de sua preferência para imprimir o relatório acima.

Exemplo Passo a Passo

  No exemplo a seguir será cadastrada uma obra. Nos diversos módulos  
disponíveis no sistema utilizaremos todos os comandos do Sipom Net para 
elaborar um orçamento completo.

Cadastro de uma Obra Nova

1. Clique no ícone Incluir, com sinal 
mais no canto inferior direito da 
janela Obras Cadastradas.

2. Preencha os campos da tela exibida com 
os dados de sua obra, em seguida pres-
sione o botão Gravar para criar a obra.

3. Na janela inicial do Sipom Net (Obras Cadastradas) o novo empreendi-
mento será acrescentado no fi nal da relação.

No Treinamento para ca-
dastrar clientes e obras  
diferentes de outro parti-
cipante do curso, identi-
fi que com suas iniciais no 
fi m de cada campo:

• Nome do Cliente
• Nome da Obra

Nos campos Responsá-
vel, Email e Endereço 
digite seus dados pes-
soais. Cnpj obra altere o 
ultimo número para 21, 
22 ou até 29.

O número das obras, 
na 1ª coluna da janela, 
é defi nido automatica-
mente pelo sistema 
em ordem crescente. 
Uma obra excluída 
mantem o número de 
seu cadastro inicial.
Uma obra nova não 
ut i l iza códigos de 
obras excluídas.

O número da página nos relatórios está posicionado no centro do rodapé. Digite o texto à 
esquerda do centro da folha com até 45 carateres, deixe  um espaço livre de 20 carateres e se 
houver mas texto no rodapé digite até 35 carateres à direita, após o espaço em branco.

Um clique no ícone Incluir com fundo 
verde e sinal  + no centro, abre a jane-

la de cadastro da imagem abaixo. 

DL

DL

altere -20 para: -21 -22 -23 -24 ou até -29
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ORÇAMENTO DA OBRA
Planilha do Orçamento

  Aplique um clique na linha da obra Exemplo Passo a Passo (A obra 
com suas iniciais), em alguns instantes a janela da planilha do orçamento 
será exibida. Observe na barra de título o nome da obra.

para operação do sistema. Na imagem a seguir foram expandidos todos 
os níveis do grupo Orçamento de Obras com um clique no sinal +.

2. As barras de rolamento permitem exibir os itens que estejam na parte su-
perior ou inferior da tela de seu monitor.

3. Na parte superior uma série de ícones de atalho permitem montar a estrutura 
da Planilha do Orçamento da obra ativa.

4. Outra barra na horizontal, sob a barra de menus, é utilizada para pesquisa,  
inclusão de novas linhas numa planilha ou fórmulas para subtotais.

5.  Deslize o cursor sobre os ícones para exibir uma caixa de texto que exibe 
o conteúdo do comando escolhido indicando sua fi nalidade.

Cadastro manual dos itens da Planilha

  O cadastro manual é realizado na janela ativa Planilha de Orçamento, 
como no procedimento a seguir. Uma 2ª opção e via importação pelo Excel 
que será analisada na próxima página.

1. Clique no ícone Inserir no canto inferior direito da tela 
para acrescentar uma linha de cada vez na planilha.

a. Digite nos campos de textos: Item, Descrição, Unid. e nos campos numéricos:  
Quant. e Preço. O sistema calcula a coluna Total;

b. Com um clique com a seta do mouse selecione outro campo da planilha 
ou utilize a tecla <Tab>. Não utilize a tecla <Enter>, ela grava a informa-
ção, mas sairá da linha de edição, para voltar clique no ícone de edição;

c. Terminado o cadastro de cada linha clique no ícone verde para 
salvar a informação (X cancela os campos digitados).

d.  Inclusão de linhas na planilha: Clique no ícone Atualiza 
e na tela exibida na sequência clique no botão Atualiza, 
em seguida inclua um item na planilha entre a linha 2 e 3. 
Procedimento: Clique na opção 2 Linha - d1 e selecione a 
linha 3, ative a caixa Inclui - d2 e pressione o botão Ok - d3 
no fi m da barra;

e. Exclua a linha 3 aplicando um clique no ícone Recortar 
e confi rme Ok na tela de diálogo. Para renumerar as 
linhas, clique no ícone Atualiza e na próxima janela 
exibida clique novamente no botão Atualiza.

d2 d3d1

Barra de rolamento da planilha ativa

Um clique abre uma linha na planilha

2

1 3

4

Um clique no sinal - 
recolhe os níveis

Inserir Linha

Painel de tarefas

li h 3 li d li í

Clique na seta para exibir a 1ª linha da planilha

c

a

A coluna Compos será preechida 
em outra etapa do exemplo.

Ícones de atalho
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1. No painel de tarefas os grupos relacionados contêm diversas opções 
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4. A planilha do Excel é acrescentada aos dados existentes no Sipom Net. 
Exclua as linhas repetidas com o ícone Recortar.

Cadastro de Serviços e Composições

   No item anterior foi importada a planilha da obra e o código das com-
posições de serviços. Na etapa a seguir serão incluidas as descrições e 
conteúdo das CPUs. As pesquisas de CPUs pode ser realizada na Coleção 
Primasi ou Obras da Empresa existentes na base de dados. 

1. Clique no ícone Item Serviço para exibir a janela Procura e copia Item 
de Serviço. A procura é realizada através do campo Dados. Consulte o  
procedimento após a imagem para efetuar a pesquisa.

a. Clique na seta da caixa de listagem do campo Dados, selecione a linha Coleção 
Primasi e clique no botão ok, logo à direita do campo.

b. Clique na seta do campo Busca e selecione a linha 51 - Seinfra - Ce - Jun/09.

c. Clique no botão de comando Busca e a relação de itens será exibida na parte inferior 
da janela, ver imagem acima com as duas 1as linhas (C0001 e C0002).

Obs.: Quando existe composição para um Item da planilha, na coluna CPU será exibida a 
letra S sublinhada, um clique sobre letra S exibe o conteúdo da composição.

Importação dos itens da Planilha

  Uma segunda alternativa para criar uma planilha no Sipom Net é atra-
vés de importação do Excel. Quando existe uma planilha com os dados 
no Excel não há necessidade de digitar as informações no Sipom Net, o 
método de importação é simples e rápido.

EXCEL:

1. Abrir o arquivo Plan Teste no Excel.

2. Para que a importação funcione corretamente, a posição das colunas da 
planilha devem obedecer a sequência da imagem acima, verifi que.

3. O nome da planilha que será exportada para o Sipom Net deve ser obri-
gatoriamente renomeada para Plan1. Após renomear Salvar o arquivo.

 

SIPOM NET:

1. Abra o Sipom Net e verifi que que sua obra Exemplo passo a passo esteja 
ativa, conferir na barra de título.

2. Clique no ícone Importa e localize através do botão Escolher 
arquivo a Pasta/Arquivo PLAN TESTE no computador.

3. Uma vez localizado clique no botão Importa Up-Load.

a

b c

Excluir os itens indicados com a ferramenta Recortar, clique no ícone para eliminar a linha
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I. Após o clique no botão Copiar da janela anterior Procura e Copia Item de Serviços, 
o sistema retorna ao orçamento em elaboração, conferir na barra de título da tela. 
Na parte inferior a linha do item C0101 foi transferido, como vemos na imagem.

5. Procedimento para pesquisa do serviço C0202 Lastro de Concreto.

5.1 Abra a janela Procura e Copia Item de Serviços aplicando 
um clique na linha +Novo Item do painel de tarefas.

a. Clique na seta da caixa de listagem do campo Dados, selecione a linha Coleção 
Primasi e clique no botão ok, logo à direita.

b. Clique na seta da caixa de listagem à direita do campo Busca e selecione a linha 
50-Edifi cações Jun/08.

c. Clique na caixa de listagem com o texto Item e selecione Descrição. Nesta caixa 
existem estas duas opções de procura, a localização através do Item é utilizada 
quando o usuário conhece o código do serviços com antecedência.

d. No campo à direita digite lastro (a procura do serviço pode ser feita por qualquer 
palavra ou cadeia de carateres, minúscula ou maiúscula).

e. Clique no botão de comando Buscar e a relação de serviços com o texto Lastro 
será exibida na parte inferior da janela (ver imagem acima).

2. Clique no sinal mais + à esquerda da linha Orçamento da 
Obra, em seguida expanda o nível de Serviços, clique no 
sinal mais +. Desta forma todas as opções do grupo serão 
exibidas (para recolher o nível clique no sinal menos -).

3. Selecione a linha +Novo Item e a janela exibida à esquerda 
da tela mudará para Procura e Copia Item de Serviço.

4. Procedimento para pesquisa do serviço C0101 Desmatamento...

a. Clique na seta da caixa de listagem do campo Dados, selecione a linha Coleção 
Primasi e clique no botão ok, logo à direita.

b. Clique na seta do campo Busca e selecione a linha 51 - Seinfra - Ce - Jun/09.

c. Clique na caixa de listagem com o texto Item e selecione Descrição.

d. No campo à direita digite desmata (a procura do serviço pode ser feita por qualquer 
palavra ou cadeia de carateres, minúscula ou maiúscula).

e. Clique no botão de comando Buscar e a relação de serviços com o texto desmata 
será exibida na parte inferior da janela.

f.  Para transferir o código da composição para o campo 3 Item escolhido na lista 
Abaixo, clique sobre o código. Neste exemplo clique sobre C3161.

g. No campo Novo Código está sendo exibido o item que foi previamente escolhido 
na planilha original, substitua pelo código correto do orçamento de destino.

 Digite para este exemplo no campo Novo Código, C0101

h. Clique no botão Copiar para realizar a transferência da composição para a planilha do 
Exemplo (aguarde uns segundos e será exibida a tela Serviços e Composições).

a

b
c

d e

f g

h

Comentário:
Conheça a seguir uma 2ª opção para abrir a janela Procura e Copia Item de 
Serviços através dos comandos do painel de tarefas.

a

b
c

d e

f g

h
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f.  Para transferir o código da composição para o campo Item escolhido na lista 
Abaixo, clique sobre o código. Neste exemplo clique sobre o item 02.71.08.61

g. No campo Novo Código está sendo exibido o item que foi previamente escolhido 
na planilha original, substitua pelo código correto do orçamento do exemplo.

 Digite para este exemplo no campo Novo Código, C0202

h. Clique no botão Copiar para realizar a transferência da composição para o exercício 
do exemplo em elaboração.

I. Um clique no botão Copiar da janela anterior Procura e Copia Item de Serviços, 
retorna os dados do orçamento em elaboração, conferir na barra de título da tela. 
Na parte inferior a linha do item C0202 foi transferido, na imagem a seguir os dois 
códigos importados de tabelas da Coleção Primasi estão sendo exibidos.

6. Atualização dos dados da planilha.

a. Clique no ícone Atualiza na janela Serviços e Composições;

b. A janela Atualização Completa será exibida, clique no botão Atu-
aliza na parte inferior da tela e a relação de serviços cadastrados 
no exemplo será visualizada com os custos unitários corrigidos;

7. Correção de textos dos Serviços.

7.1 Para que os textos dos serviços coincidam com os da planilha, edite as 
linhas de cada serviço e digite a descrição existente na planilha para o item 
selecionado.

a. Selecione a linha Planilha do painel de tarefas e observe 
o texto do item C0202, vinculado ao item 01.01.02;

b. Selecione a linha Serviços do painel de tarefas;

c. Na janela Serviços e Composições exibida, clique no ícone de 
edição do código C0202 no extremo direito da linha;

d. No campo descrição digite o texto como exibido na planilha;

e. Uma vez corrigido clique no ícone Gravar (verde no fi nal da linha)

7.2 Utilizar os comandos Copiar, Colar do Windows;

a. Selecione a linha Planilha do painel de tarefas e 
copie o texto do item C0101.

 . Selecione o texto do serviço C0101 vinculado ao item 01.01.01;
 . Clique no botão direito do mouse sobre a faixa selecionada;
 . Escolha a linha Copiar da relação exibida.

b. Selecione a linha Serviços do painel de tarefas e 
cole o texto do item C0101.

 . Clique no ícone de edição do código C0101;
 . Selecione o texto e clique no botão direito do mouse sobre a faixa;
 . Escolha a linha Colar na relação de comandos exibida;
 . Clique no ícone Gravar (verde no fi nal da linha)

O valor do BDI 
é transferido 

das tabelas de 
origem, mais 
adiante será 

atualizado para 
o percentual 

defi nido neste 
exemplo.

Clique na seta para exibir a 1ª linha da planilha
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Alterar Composições

   O conteúdo de uma composição pode ser modifi cado, incluindo  ou 
excluindo insumos, ou alterar os coefi cientes de consumo dos recursos 
cadastrados. A seguir será corrigida no exemplo a CPU C0101.

1. A composição C0101 deverá apresentar o seguinte conteúdo:

2. Clique na linha de comando Serviços e Atualize 
os dados do Exemplo passo a passo.

3. Clique sobre o código C0101, na coluna Item, 
para editar os dados da composição.

a. Remova os três itens existentes na CPU, utilize o ícone Recortar;
b. Clique no ícone Adicionar Novo item (sinal mais +);
c. Clique no ícone Insumo da barra de menus e procure na relação exibida, um 

de cada vez, os códigos de Mão de obra MO90501 e MO90701;

d. Na tela Procura e Inclui Insumo no campo 2 Busca selecione a obra de seu exemplo;
e. Digite o 1º item da composição, o insumo MO90501 no campo à esquerda do botão Buscar;
f. Clique no botão de comando Buscar;
g. O insumo será exibido na 1ª linha da tela, clique no código para transferir à composição;
h. Aplique o procedimento anterior para transferir o insumo MO90701 para a mesma CPU;
i. Altere os coefi cientes dos insumos MO90501 e MO90701 da CPU C0101 (ver próx. pág);

Importação de Composições

   A importação de composições prontas do Excel para o Sipom Net facilita 
a montagem de um orçamento. Para este exemplo existe um arquivo no 
Excel pronto para ser utilizado CPUs TESTE.

1. No Sipom Net selecione a linha Serviços e na janela Serviços 
e Composições, clique no ícone  Importa ou escolha a linha 
Importa do painel de tarefas.

2. Através do botão Escolher arquivo... localize a Pasta CPUs TESTE.

3. Clique no botão de comando Importa Up-Load.

4. As composições foram importadas, exceto o código C0101 que não estava 
na relação de importação e mantem ainda o conteúdo da base Coleção 
Primasi, esta composição será alterada manualmente na próxima página.

Avançar para a última página

Avançar para a página seguinte

d e f

g

Ícone Importa

a

Adicionar
Novo Itemb

Recortar, clique OK

1
2

3

1

cura e Inclui Insumo no campo 2 Busca selecione a ob
Clique sobre o código para transferir o insumo para a CPU C0101
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j. Os insumos foram transferidos para a CPU C0101 do exemplo;

k. Para alterar o coefi ciente do insumo clique no ícone Editar e digite o valor na cél. Coefi c.
l. Para salvar a informação anterior, clique no ícone Gravar;

4. Cadastrar o insumo EQ90003 na obra para incluir na CPU C0101.

a. Selecione a linha Materiais do grupo Cadastros - Endereços na barra de tarefas;
b. Para inserir o insumo clique no ícone Adicionar um novo item;
c. Digite os dados do equipamento EQ90003 na tela Insumos da Obra, como na imagem;
d. Para salvar a informação anterior, clique no ícone Gravar;

5. Clique na linha de comando Serviços.

6. Clique sobre o código C0101, na coluna Item.

a. Clique no ícone Adicionar Novo Item (sinal mais);
b. Clique no ícone Insumo da barra de ferramentas;

c. Na janela Procura e Inclui Insumo digite o código EQ90003 e clique no botão Buscar;
d. O insumo será exibido na 1ª linha, clique sobre o código para transferir para a CPU C0101;
e. Edite a linha e digite o coefi ciente 0,000693 como exibido na imagem do item 6 e Grave.

7. A inclusão de Serviços Auxiliares numa composição 
é similar ao cadastro de insumos. Clique na linha de 
comando Serviços da barra de tarefas.

a. Clique no código C1301 e observe a Auxiliar AUX01 existente na composição.

b. Clique no ícone Auxiliar da janela Composição Unitária e será exibida a tela Inclui 
Item Auxiliar na Composição, procure na relação, o serviço AUX02. Clique sobre 
o código AUX02 e o serviço será transferido para a CPU C1301 de seu exemplo.

c. Edite a linha e digite o coefi ciente 0,0083 para o novo código incluído 
AUX02, em seguida clique no ícone Gravar para salvar a informação.

d. Delete o código AUX01 que foi substituído pelo AUX02. Clique no ícone Recortar 
para excluir a linha. Na imagem a seguir a CPU C1301 após alteração.

e. Observe a composição acima e verifi que o formato dela, o código esta vinculado 
a um fator e o Fator que determina os subtotais no rodapé da fi cha. Todo cálculo é 
feito no instante que são gravadas as alterações.

 • MO - Mão de obra = 9,60 + 6,15 Total R$ 15,75
 • MT - Materiais tem apenas um item 18,40
 • AX - Serviços auxiliares só um item   2,13
 • Encargos Sociais 126%  19,84
 • Custo Direto 56,12

dd

Recortar

b

d

c

Gravar

Editar
k

l

aAdicionar um novo item

Editar
e

Editar

Gravar

O percentual do BDI% 
ainda não foi incluído 
na composição, mais 

adiante será analisada 
a Bonifi cação e Des-

pesas Indiretas.

e
Gravar

Clique no 
código

b

d

a c

Gravar
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Atualização da Planilha

1. Selecione a linha Planilha da barra de tarefas, a seguir 
clique no ícone Atualiza na Planilha de Orçamento. Na 
sequência na janela Atualização Completa exibida aplicar 
um clique no botão Atualiza no rodapé da tela.

2. Os subtotais são importados do Excel sem fórmulas, para corrigir no Sipom 
Net utilizaremos o comando Soma da janela Planilha de Orçamento.

a. Qualquer linha da planilha pode ser colocada no início da janela através da opção 1 
Pesquisa. Selecione a opção Linha e no campo por digite o número 14, em seguida 
clique no botão Busca. Na tela será exibida a linha 14 no início da janela;

b. Para defi nir subtotais utilize a opção 2 Linha, no campo localize a linha 18 e clique 
no número. Ative com um clique a caixa Soma, no 1º campo localize o nº 15 e no 
2º campo localize o nº 17 (soma linha 15 a 17), clique o botão Ok. O subtotal do 
item será atualizado, uma letra S sublinhada será exibida na coluna T (total);

c. Repetir o procedimento para todos os subtotais planilha, em 
seguida clique no ícone Atualiza na Planilha do Orçamento 
e no botão Atualiza da tela Atualização Completa exibida.

2. Na janela de Atualização Completa da planilha são exibidas várias opções 
que quando ativadas são aplicadas no seu orçamento.

a. Encargos Sociais - Neste exemplo a taxa foi incluída no custo horário da 
mão de obra. Clique na caixa à esquerda do texto e no campo % digite o 
valor 0 (zero).

b. O cálculo da Bonifi cação e Despesas Indiretas depende de cada empresa. 
Clique na caixa do BDI e no campo % digite 37,50.

c. A data base é informada pelo órgão ou instituição que solicita a licitação, 
esta pode ser a data atual ou referente a meses anteriores. Clique na caixa 
Data Base e procure através do calendário 01/07/2009.

d. As duas opções do setor Atualiza os campos da Planilha a partir dos Servi-
ços, permitem alterar os textos da Descrição e Unidade da planilha, a partir 
dos dados do módulo Serviços. Numa planilha com vários itens de serviços 
podem existir textos diferentes uns dos outro, no entanto, o serviço pode ter 
uma descrição única, se não tiver certeza não ative a caixa de Descrição 
dos Serviços, quanto à unidade, esta deve ser igual, tanto na planilha, como 
nos Serviços. Ative a caixa Unidade de Serviço para alterar na planilha.

e. No setor Planilha, manter ativadas as duas primeiras caixa para recalcular 
os subtotais e totais e corrigir os números das linhas. Para padronizar sua 
planilhas pode escolher entre alterar os textos, tanto para maiúsculas,, como 
para minúsculas. Clique na opção Padroniza em Maiúsculas.

Dados anteriores

Uma vez feitas 
as escolhas 
nesta janela, 

clique o botão de 
comando Atuali-
za para retornar 

à planilha.

1

2

Valor errado

Valor errado

a

Indica 
Subtotal na 

linha 18

Linha de 
opções 1 e 2b
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Curva ABC de Insumos

 A curva ABC permite avaliar o peso do custo de cada 
insumo com relação ao custo total da obra. O comando pode 
ser ativado através da linha Curva Abc do painel de tarefas 
ou pelo ícone Curva Abc da tela Planilha de Orçamento.

1. Abra a janela Curva ABC, selecione as opções dos campos 
como na imagem abaixo e pressione o botão Atualiza.

a. A relação de insumos está ordenada de maior para menor na coluna Total, e os 
porcentagens de despesas exibem o valor parcial e acumulado de participação.

b. Na coluna Quantidade é informado o total necessário de cada recurso para a exe-
cução dos serviços da planilha.

c. O valor Total da Curva é igual ao valor da planilha, menos o BDI.

d. Nesta janela pode ser alterado o custo unitário de cada insumo pelo clique no ícone 
de edição da linha. Clique no ícone Editar (lápis) do Servente  e altere o valor para 
8,55. Para salvar clique no ícone Gravar (cor verde).

e. Atualize a janela da curva de insumo é observe as alterações no custo 
total do Servente, as porcentagens parciais e acumulados e total da 
planilha da curva ABC.

BDI e Encargos Sociais

   No Sistema Sipom Net pode ser criadas composições detalhadas, tanto 
da taxa do BDI, como dos Encargos Sociais, ou informar o valor já defi ni-
do diretamente na planilha. Neste exemplo as taxas serão informadas no 
cálculo da planilha.

1. Composição do BDI. Clique na linha BDI da barra de 
ferramentas na lateral esquerda da janela.

2. Composição dos Encargos Sociais. Clique na linha 
Encargos Sociais da barra de ferramentas.

Procedimento:

 Os componentes das tabelas são inseridos através do ícone com sinal de 
mais, em seguida devem ser preenchidos os campos Item, Descrição e 
Porcentagem. Para salva clique no ícone Gravar.

 Consulte no manual de Referência da Primasi o modelo completo.

Inserir linhas

Gravar

Editar

Excluir

Cancelar

Ativar se existir Composição do BDI

Ok adota o valor da Composição do BDI na planilha 

Gravar

1
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Cotação de Insumos

   Uma vez defi nida a Curva ABC de insumos, o sistema permite enviar email 
com a relação de itens para os fornecedores, e em anexo uma planilha em 
Excel com os materiais solicitados para a cotação pelos fornecedores.

1. Selecione o comando Curva ABC da 
barra  de tarefas, em seguida clique no 
ícone Cotação, e a relação completa 
de recursos com os campos para pre-
enchimento do email será exibida.

2. No formulário exibido informe o email do fornecedor, ou procure a partir do 
botão Fornecedor, ative a caixa Anexo para enviar os dados numa planilha 
do Excel e fi nalmente clique no ícone Envia e-mail. 

Participação Analítica

 Uma tabela com a participação dos grupos de insu-
mos no custo de cada serviço do orçamento pode ser 
exibida através da linha Analítica na barra de tarefas 
ou pelo ícone Analítica na Planilha de Orçamento.

1. Abra a janela Planilha 
Analítica, clique no ícone 
Atualiza e uma tabela 
com a participação de 
cada grupo de insumos 
será exibida.

2. Gere um gráfi co resumido 
dos grupos com um clique 
no ícone Participação.

Relatórios

  Para imprimir em PDF clique no ícone Relatório da Planilha de 
Orçamento ou na linha Relatórios do grupo Orçamentos da Obra.

1. Com a opção Seleção das composições... ativada podem ser emitidas as 
composições dos itens 5 e 6 na sequência da planilha.

2. A caixa de opção Identifi ca a composição pelo item e descrição da Pla-
nilha desativada, emite o código das composições no cabeçalho. Com 
a opção ativada as composições são emitidas com o item da planilha.

Relatórios Exportados para o Excel

1. Selecione a linha Planilha na barra de tarefas.

2. Clique no ícone Exporta da janela Planilha de Orçamento para exibir a tela 
da imagem abaixo. Clique no botão Exporta para o Excel.

3. Na janela Abrir clique no botão OK 
e a planilha será exibida no Excel.

4. Para os comandos Serviços e Insumos do módulo Orça-
mento da Obra o procedimento de emissão de relatórios 
é igual ao da Planilha (itens 2 e 3 acima).

5. O comando Serviços exporta as composições de serviço com fórmulas.

Na janela da  Curva ABC podem ser fi ltrados os insumos por Fator e por Grupo para 
enviar a cada fornecedor só os materiais que comercializa.

vada podem ser emitidas as

Ative cada uma das opções da janela à 
esquerda e clique no botão Imprime para 
visualizar na tela de seu monitor o formato 
dos relatórios emitidos.
As opções 5 e 6 exibem o mesmo conteúdo. 
Na opção 5 várias CPUs por folha, na op-
ção 6 será impressa uma CPU por folha.

12 1

Um clique no ícone Relatório imprime a tabela de 
participação de insumos nos serviços, em PDF.
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PLANEJAMENTO DA OBRA
Cronograma

  Na barra de tarefas expanda o comando 
Planejamento da Obra e clique sobre a linha 
Cronograma para abrir a janela a seguir.

1. No cadastro já foi defi nida a execução da obra em 12 meses, consequente-
mente o formato do cronograma exibe 12 períodos na janela de trabalho.

2. Não altere as opções exibidas e clique no botão de comando Atualiza.

a. A relação dos itens da planilha são transferidos automaticamente para a tela 
do cronograma. Se posteriormente é decidido alterar texto ou quantidade na 
planilha, clique novamente no botão Atualiza para corrigir o cronograma;

b. Para iniciar a distribuição no tempo dos serviços, clique no ícone de Editar 
no extremo direito do serviço escolhido.

 Neste exemplo clique em Editar da linha do item 01.01.01;

c. Nos campos exibidos digite 50 para o 1º e 2º mês (%), após o preenchimento 
dos campos clique no ícone Gravar (ícone de cor verde);

Períodos de 01/2010 a 12/20101

a
b

3. Para o serviço 01.01.02 utilizaremos o método de distribuição da linha 2 
Opções para o item da barra de ferramentas da janela Cronograma.

a. Clique na seta da caixa de listagem da linha 2 - Opções para o item e selecione o 
item 01.01.02;

b. Ative a caixa Inclui Barra do período e digite 2 e 3, no 1º e 2º campo à direita (o 
serviço será iniciado a partir do 2º mês e concluído no 3º mês);

c. Clique no botão Ok, no extremo direito da barra e o sistema distribuí 50% da exe-
cução para cada mês do serviço 01.01.02.

4. Para o serviço 01.01.03 e 01.01.04 utilize a alternativa 2- Opções para o 
item, informe uma distribuição do 2º ao 5º mês (um serviço de cada vez).

a. Clique na seta da caixa da linha 2 - Opções 
para o item e selecione o  serviço 01.01.03;

b. Ative a caixa Inclui Barra do período e digite 2 e 5, no 1º e 2º campo (o serviço 
será executado a partir do 2º mês e concluído no 5º mês);

c. Clique no botão Ok, à direita da barra e o sistema distribuí 25% da execução para 
cada mês dos serviços 01.01.03. Repita o procedimento para o item 01.01.04.

Para visualizar todos os 
itens clique nas setas

Gravar

a b
c

Execução
2

Editar

Distribuir um item de 
cada vez
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5. A distribuição defi nida pelo sistema pode ser alterada pelo usuário editando 
os dados através do ícone Editar.

a. Edite o item 01.01.04 e altere os valores como na imagem acima, em 
seguida clique no botão Atualiza.

b. Observe que sobre o cronograma uma mensagem do sistema alerta sobre o per-
centagem “Inválido! O item 01.01.04 esta com total de 105% mantenha 100% para 
evitar distorções”.

c. Edite novamente o item 01.01.04 e altere o mês 3/10 de 35 para 30%.

6. Para fi nalizar os dados do cronograma utilize os procedimentos anteriores 
e distribua os itens restantes da seguinte forma:

  a. Itens do grupo 01.02 - do mês 2/10 até 6/10  itens 01.02.01 a 01.02.03
  b. Itens do grupo 02 - do mês 4/10 até 8/10 itens 02.01 a 02.03
  c. Itens do grupo 03 - do mês 7/10 até 8/10 itens 03.01
  d. Itens do grupo 04 - do mês 8/10 até 12/10 itens 04.01 a 04.04

e. Altere a opção 1 - Unidade de Tempo para 2-Periodos, sem data, através da seta 
da caixa de listagem, em seguida pressione o botão Atualiza.

Relatórios

  Finalizado o cronograma podem ser emitidos diversos relatórios pré-
formatados pelo sistema ou exportar para o Excel.

1. Selecione o ícone Relatório da janela Cronograma para exibir 
os três tipos existentes, para diversas fi nalidades.

 Retornar à tela do Cronograma pelo clique no ícone Voltar, 
para imprimir um novo relatório.

2. Para emitir um relatório com a evolução do faturamento da 
obra, clique no ícone Curva S, na janela do cronograma.

a. As despesas em cada período são exibidas em vermelho. A 
Curva S, ou valores acumulados de cada período em verde.

2827

a

b

cc

Editar

e e

Períodos, sem data

Exercício:
Ative cada uma das opções 
da janela à esquerda e 
clique no botão Imprime 
para visualizar na tela de 
seu monitor o formato dos 
relatórios emitidos.

Observe que pode alterar 
a Unidade de Tempo e a 
quantidade de períodos 
para impressão.

Retornar à tela do Cronograma pelo clique no ícone Voltar
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3. Para emitir Gráfi cos dos serviços clique no ícone Histograma 
na janela do cronograma.

a. Selecione o item 
01.01.04 através 
da seta da caixa 
de listagem;

b. Pressione o bo-
tão Busca;

c. O eixo Y indica  
as quantidades 
executadas e o 
eixo X os meses 
da execução dos 
serviços.

4. Para emitir uma relação de insumos previstos para compras 
mensais clique no ícone Compras.

a. No campo Fator Insumo podemos selecionar todos eles, ou um fator específi co. 
Neste exemplo escolha Material.

b. Quando existem subgrupos de materiais defi nidos pode ser utilizada esta opção. 
Neste exemplo manter no campo a opção Todos os Grupos.

c. No campo Mês/Ano selecione o 2º mês da caixa de listagem (fev - 2010).

d. Para emitir uma Solicitação de Material, ative a caixa SM e será gerada uma lista 
no grupo Gestão Materiais que veremos mais adiante.

e. Clique no botão Atualiza para exibir a janela Compras Mensais Previstas como na  
imagem acima.

a b

3029

f.  Conferir a emissão de compra do item d. Selecione a 
linha SM-Sol, Material do grupo Gestão Materiais.

 
 • Escolha no campo Seleção das SM por De-Obra;
 • Clique no botão Busca;
 • Clique no ícone Editar e na tela exibida clique em Grava para exibir o Total.

g. Para retornar à sequência do Exemplo clique na linha 
Compras Mensais do grupo Planejamento da Obra.

5. As compras de recursos podem ser negociadas com o fornecedor, e o prazo 
dos pagamentos, defi nidos entre as partes, permitem elaborar o cronograma 
de Desembolso da empresa.

a. Clique no ícone Desembolso exibido na janela Compras de 
Material e observe que todos os pagamento são A Vista.

b. Altere a condição de Pagamento do material MT00051 para 30 dias.

b1. Selecione a linha Insumos do grupo Orçamento da Obra.

b2. No campo por digite MT00051 e clique no botão Busca.
b3. Edite a linha MT00051 e altere na coluna Pagam para 30 dias.
b4. Salve a informação pelo clique no ícone Gravar (cor verde).

a b c

d

e

Editar

O procedimento para atender esta SM será detalhado na Página 50 na Gestão Materiais.

Editar

Gravar

b2

b3

b4

Retornar à tela do Cronograma 
pelo clique no ícone Voltar
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c. Altere a condições de Pgto. do material MT90034 para 0 e 30 dias.

c1. Selecione a linha Insumos do grupo Orçamento da Obra.

c2. No campo por digite MT90034 e clique no botão Busca.
c3. Edite a linha MT90034 e altere na coluna Pagam para 0 e 30 dias.
c4. Salve a informação pelo clique no ícone Gravar (cor verde).

d. Altere a condições de Pgto. do material MT92202 para 60 dias.

d1. Selecione a linha Insumos do grupo Orçamento da Obra.

d2. No campo por digite MT92202 e clique no botão Busca.
d3. Edite a linha MT92202 e altere na coluna Pagam para 60 dias.
d4. Salve a informação pelo clique no ícone Gravar (cor verde).

e. Confi ra as condições de pgto. Clique na linha Compras 
de Material, do grupo Planejamento da Obra.

 Na tela exibida clique no ícone Desembolso e 
observe as novas datas de Pagamento.

e1. O mês e ano das compras refere-se a fevereiro de 2010, 2º mês da obra.
e2. Na tabela no mês de fev-2010 pgto. de 50% de Brita e 100% Areia.
e3. No mês de mar-2010 pgto. do Tubo 100% e 50% da Brita.
e4. O cimento foi negociado com pgto. a 60 dias, ou seja em Abril-2010.

Permanência de Pessoal e Equipamentos

  No módulo Cronograma é defi na a permanência de pessoal e equipamen-
tos. O período de chuvas ou disponibilidade de recursos para os serviços 
são fatores que alteram os turnos nos meses de execução da obra.

1. Selecione a linha Cronograma e na janela 
exibida clique no ícone Permanência ou clique 
na linha Permanência da barra de tarefas.

a. Inserir e o fator Mão de Obra.
a1. Clique no ícone Inserir no extremo direito da barra Atualiza;
a2. Selecione na coluna Fator o grupo M. Obra, defi na um turno de 200 H/Mês;
a3. Salve a linha com um clique no ícone Grava (cor verde).

b. Clique no ícone de Editar, aumente as atividades no mês de Ago para dois turnos 400 hs., 
reduza nos meses Set. a Nov. para 100 hs. e em Dez. para 150 hs. Clique no ícone Grava;

c. Os meses com valores 0,00 não devem ser modifi cados, o sistema atribui automaticamente 
o valor H/Mês indicado na primeira célula, 200 H/Mês deste exemplo.

d. Na coluna Fator e Período selecione Mão de Obra e Período 1 a 12;
e. Clique no botão Atualiza e o relatório com a quantidade de pessoal por 

categoria e necessidade por mês será exibida, ver imagem acima.
f. Na janela ativa clique no ícone Histograma.

No campo de pesquisa localize o insu-
mo SERVENTE, em seguida Clique no 
botão Busca para gerar o Histograma.

Para imprimir o relatório de 
utilização de mão de obra, 

clique no ícone Relatório da 
janela Permanência de Pessoal 

e Equipamento

Editar

Editar

EdiEdiEdiEdiEdiEditarttttartttaar

c3
Gravar

c4

d3
Gravar

d4

e1

c2

Editar

d2

a2

a3

Editar

Inserir grupoa1

b
d

ce
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2. Ainda na janela de Permanência de Pessoal e Equipamentos, 
a seguir será emitido o relatório de utilização de Equipamentos.

a. Inserir e o fator Equipamentos.
a1. Clique no ícone Inserir no extremo direito da barra Atualiza;
a2. Selecione na coluna Fator o grupo Equipamento, defi na um turno de 120 H/Mês;
a3. Salve a linha com um clique no ícone Grava (cor verde).

b. Clique no ícone de Editar, aumente as atividades no mês de Ago para dois turnos 150 hs., 
reduza nos meses Set. a Nov. para 60 hs. e em Dez. para 75 hs. Clique no ícone Grava;

c. Os meses com valores 0,00 não devem ser modifi cados, o sistema atribui automaticamente 
o valor H/Mês indicado na primeira célula, 120 H/Mês deste exemplo.

d. Na coluna Fator e Período selecione Equipamento e Período 1 a 12;
e. Clique no botão Atualiza e o relatório com a quantidade de equipamentos 

e necessidade por mês será exibida, ver imagem acima.
f. Na janela ativa clique no ícone Histograma.

Para imprimir o rela-
tório de utilização de 
equipamentos, clique 
no ícone Relatório.

Exportação e Importação do Cronograma

  O cronograma elaborado no Sipom Net pode ser exportado para o Excel,  
alterar e importar para o Sipom Net com as novas modifi cações.

1. Selecione a linha Exporta do comando Cronograma 
no grupo Planejamento da Obra.

a. Clique no botão Exporta para o Excel;

b. O nome do arquivo é informado pelo 
sistema Sipom Net. Na janela exibida se-
lecione a opção Abrir e clique em OK;

c. Modifi que as percentagens dos subitens 04.01 a 04.04 
dos meses 08 ao 12:

 Mês 8= 15%, mês 9= 19%, mês 10= 23%, mês 11= 30% 
e mês 12= 13%  e Salve o arquivo modifi cado no Excel.

Editar

Inserir grupoa1

b
d

ce

a2

a3

No campo de pesquisa 
localize Total - Equi-

pamento, em seguida 
Clique no botão Busca 
para gerar o Histograma 

de todos os equipa-
mentos utilizados na 

execução dos serviços.

O grupo Materiais também 
pode ser emitido na janela de 

Permanência. Para obter o 
quantitativo mês a mês informe 
na célula H/Mês a quantidade 

1,00 (um). O nome do arquivo pode 
ser alterado e a localização 
da pasta no computador e 
uma escolha do usuário. 

Neste exemplo o nome será 
mantido.
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2. Retorne ao Sipom Net e selecione a linha Importa 
do grupo Planejamento de Obra.

a. Clique no botão Escolher arquivo e localize o arquivo alterado crono2exc..;

b. Uma vez localizado o caminho clique no botão Importa Up-Load;

c. Os percentuais alterados no Excel dos itens do grupo 04 substituíram os valores 
anteriores do cronograma do Sipom Net.

d. Para corrigir os dados no Sipom Net, clique no botão Atualiza;

e. Os seguintes comandos estão disponíveis no grupo Planejamento da Obra:

MEDIÇÃO E DIÁRIO OBRA
Boletim de Medição

  Através do comando Boletim Medição do grupo Medições e Diário Obra, 
podemos abrir a tela de cadastro das medições, diário da obra e boletins.

1. Clique na linha Boletim de Medição para exibir  a 
imagem a janela de Medição.

a. Clique no ícone Atualiza para exibir a janela Atualização Medição - Medição 1;

b. Com as opções da ima-
gem à esquerda ativadas, 
clique no botão de coman-
do Atualiza e os dados 
da planilha do orçamento 
serão transferidos para a 
1ª medição;

c. Digite 5% no campo Caução em uso e pressione Ok.

a

Caução: valor depositado como 
garantia de realização da Obra.

A opção Diário de Obra deve ser ativada se houver quantitativo 
acumulado no período. Este comando será analisado nas próximas 

páginas (item 8).

b

a b
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2. A coluna destacada Med. com fundo na mesma cor é utilizada para informar 
os valores reais executados dos serviços de cada medição da obra.

a. Para exibir a janela Medições da Obra cli-
que no ícone Medições ou selecione a linha 
Medições da barra de tarefas.

b. Para gerar as doze medições da Obra clique no botão Inclui;

c. Clique no ícone Volta para a Medição;

d. Clique na Caixa de Listagem do campo Medição para exibir cada uma 
das medições até o fi m da obra (no exemplo em elaboração 01 até 12);

e. Selecione a 1ª medição e clique no botão ok no extremo direito da barra de 
medições para exibir a planilha de dados da medição selecionada na opção 1 - 
Medição.

Caixa de 
listagem com 
as medições 
existentes na 

obra

 3. Com a 1ª medição ativa no campo 1 - Medição, edite os itens 01.01.01 e 
01.01.02 para informar os quantitativos reais executados no mês.

a. Digite no item 01.01.01 a quantidade de 2250 m2 e no item 01.01.02 a quantidade 
50 m3. Clique no ícone Gravar (cor verde) para salvar;

b. Clique no ícone Atualiza da janela Boletim de Medição e no 
botão Atualiza na tela exibida na sequência para calcular 
a 1ª medição. Na imagem a seguir o resultado.

4. Selecione a 2ª medição e clique no botão OK. Edite cada 
item de 01.01.01 até 01.02.03 e digite as quantidades da 
imagem abaixo, em seguida clique no ícone Atualiza e bo-
tão Atualiza para calcular os valores desta 2ª medição.

Editar

Gravar

b
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5. Informe as quantidades executadas a partir da 3ª medição com os dados da 
tabela a seguir. Consulte o procedimento na parte inferior desta página:

a. Clique na caixa de listagem Medição  e escolha a 3ª medição;

b. Clique no botão Ok para exibir a planilha da medição escolhida.

c. Clique no ícone Editar na linha do serviço que será atualizado, para exibir a célula 
Med (medição);

d. Digite na célula exibida na coluna Med a quantidade medida no mês e clique no  
ícone Gravar.

e. No fi m do cadastro de todos os itens da medição, clique 
no ícone Atualiza. Na tela seguinte clique no botão 
Atualiza e os valores da medição serão calculados.

6. O resumo das medições pode ser consultado através do 
ícone Medições na janela de Boletins de Medição.

a. Clique no ícone Medições;

b. A relação exibe os valores de cada medição descontada a Caução;

c. O sinal + serve para acrescentar uma medição ou um aditivo de contrato. Para 
utilizar este recurso é necessário aumentar o prazo da obra;

d. Clique no ícone Obras cadastradas, abre para exibir a re-
lação existente, selecione a obra Exemplo Passo a Passo 
e altere a data de término e prazo como na imagem:

e. Ative a obra do exemplo e clique na linha Boletim Medição.

f. Na tela exibida clique no ícone Medições e inclua no 13º mês o 
aditivo de R$ 80.000,00 após um clique no ícone com sinal +:

7. O ícone Inclui Item na tela Boletins de Medições permite 
acrescentar um novo serviço na medição, desde que esse 
serviço seja cadastrado inicialmente na planilha, em seguida 
através do ícone Inclui Item a medição pode ser atualizada.

Neste exemplo não aplicaremos 
este recurso.

Gravar
d

Cadastre um serviço na Planilha para 
posteriormente acrescentar na Medição.

Editar

a
b

c

Edite a obra e altere os dados

Ícone com 
sinal +
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8. Selecione a 1ª Medição e clique no ícone 
Diário de Obra ou selecione a linha Diário 
Obra da barra de tarefas para registrar 
diversas informações neste módulo.

a. Os registros de atividades podem ser diárias. Inicialmente digite no campo 2 Data: 
o dia 04/01/2010, pode procurar através do calendário ou digitar. Ative a caixa + 
Inclui Data e clique no botão Grava;

b. Insira as duas fotos permitidas por dia, localize o caminho pelo botão Escolher 
arquivo e clique no comando Up-Load (tamanho máx. 60 Kb);

c. Em Comentários digite um texto referente ao andamento da obra e para salvar a 
informação digitada clique no botão Grava;

d. O avanço da execução de serviços pode ser realizado através do 
Diário da Obra. Clique no ícone Inclui Serviço da barra de ferra-
mentas para ter acesso a relação de Itens da planilha do orçamento, 
será exibida a janela Inclui Item de Planilha no Diário de Obra.

d1 Localize o serviço 01.01.01, clique 
sobre o código e a linha será trans-
ferida para o  Diário da obra no dia 
selecionado;

d2 Edite a linha e informe a quantidade executada no dia de 40 m2. Grave 
a informação (clique no ícone verde);

e. Para ter um histórico de pessoal na obra clique no ícone Inclui Efetivo 
da barra de ferramentas para exibir a janela da imagem a seguir.

e1 Localize o insumo MO90604, clique sobre o código e a linha será transferida para 
o  Diário da obra no dia selecionado;

e2 Edite a linha e informe o número de pedrei-
ros na obra no dia, digite 1 (um). Grave a 
informação (clique no ícone verde);

e3 Repita o procedimento para o código MOI2543, Servente 3 (três).

f. Clique no ícone Volta, a 1ª Medição será exibida , clique no 
ícone Atualiza e na tela exibida clique no botão Atualiza;

g. No retorno à 1ª Medição o item 01.01.01 é atualizado na coluna Med. para 40 m2;

h. No Diário de Obra podem ser incluídas as quantidades executadas de todos os 
serviços no mês, dia a dia, e no fi nal do período será feita a atualização (item f);

i.  Neste exemplo no Diário de Obra edite 
a linha do item 01.01.01 e digite o valor  
anterior 2.250,00, em seguida volte para a medição 1 e Atualize a planilha.

As três opções da Medição 1 
devem ser ativadas para corrigir 
a quantidade do Boletim da 1ª 

Medição, em seguida pressione 
o botão Atualiza.

4241

a

c

b

d
Editar

Gravar

Arraste o ícone para 
aumentar a janela 

de texto

Página:           de  100Página:          de  100Manual Passo a Passo                        www.primasi.com.br             Manual Passo a Passo                       www.primasi.com.br 



SIPOM NET - Gestão de Obras On-Line - Finanças SIPOM NET  - Gestão de Obras On-Line - Finanças

6. Cadastre os Grupos de Insumos ou Setores de Atividades a seguir.

Cadastro de Insumos

  Clique na linha de comando Materiais para 
cadastrar os códigos de insumos no sistema.

1. Cadastro na janela Insumos da Obra.

a. Selecione no campo Fator, a linha Mão de Obra, e clique no botão Busca, em 
seguida a relação dos códigos deste fator serão exibidos;

b. Clique no ícone de Cadastro no canto inferior direito da tela (sinal +), digite os dados 
do Vigia da imagem acima e clique no ícone Gravar;

c. Para associar o pessoal ao grupo Mão de Obra, que 
não existe no sistema, clique no ícone Grupos e 
cadastre o grupo 50-MÃO DE OBRA, em seguida 
retorne para o comando Materiais;

d. Edite o código do Vigia e vincule para este insumo, na coluna Grupo, o nº 50.

4443

CADASTROS - ENDEREÇOS

  Todas as unidades fi xas da empresa e obras em execução tem uma base 
de dados comum no Sipom Net para cadastro de fornecedores, clientes, 
materiais, atividades, etc.

  Este cadastro pode ser atualizado no dia do contato com o cliente/forne-
cedor, ou com antecedência se existir uma relação com as informações  na 
empresa. Neste exemplo serão cadastrados diversos dados nos comandos  
da imagem abaixo, na sequência mais apropriada. Após a inclusão deste 
cadastro os módulos de Gestão e Análise do sistema serão comentados.

Cadastro Setor Atividade

  Os insumos ou serviços podem ser divididos em setores ou grupos. A 
seguir cadastre os setores de atividade de fornecedores e clientes.

 
1. Selecione a linha de comando Setor Atividade;

2. Clique no ícone Novo Grupo, com sinal + e digite o código com até 2 ca-
rateres e o texto do grupo, como na imagem a seguir.

3. Para salvar clique no ícone Gravar (cor verde);

4. O ícone X vermelho elimina os dados antes de Gravar;

5. Um clique no ícone Imprime da janela do Setor Atividade, 
emite um relatório em PDF na tela.

a

1

d

Cadastro
b

Gravar

c

Quando o código já está cadastrado, o sistema exibe um aviso no topo da janela.

Gravar

Novo Grupo
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2. Cadastro de insumos através de pesquisa utilizando 
o comando Materiais. Clique na linha Materiais.

a. Na janela Insumos da Obra clique no ícone Insumo 
Procura e Copia insumos a partir das obras;

b. Na janela Procura e Copia Insumo selecione no campo Dados, através da 
seta, a linha Coleção Primasi e pressione o botão  OK;

c. No campo Busca selecione a linha 51-Seinfra - Ce - Jun/09, no campo com 
o texto Insumo escolha, através da seta, a opção Descrição e digite cal no 
campo em branco à direita;

d. Clique no botão Buscar e uma relação de insumos com o texto será exibido 
na tela, a palavra pode estar em qualquer posição da cadeia de carateres;

e. Clique sobre o código MTI0441, os campos Item escolhido e Novo Código 
são preenchidos, você pode trocar o Novo Código o manter o exibido;

f. Neste exemplo não altere o código e clique no botão Copiar para transferir 
o insumo ao cadastro do grupo Materiais da obra em elaboração;

g. Na tela Insumos da Obra altere os campos Fator, para Material e Pesquise 
na Coluna, para Descrição. Digite no campo por o texto CAL e clique no 
botão Busca. Edite a linha do item MTI0441, vincule com o grupo 51- Agre-
gados e Aglomerantes e clique no ícone Gravar (fi nal da linha).

3. Exportar e Importar insumos para o Excel.
 Clique na linha Materiais.

a. Na janela Insumos da Obra, clique no ícone Exporta 
insumos para o Excel;

b. A tela exibida mostra as opções de exportação, clique no botão Exporta 
para o Excel e abra o arquivo;

c. Altere para Maiúsculas os dois primeiros itens de mão de obra, inclusive a 
unidade, acrescente o código 50-MÃO DE OBRA no Grupo. Elimine linhas 
da planilha não utilizadas e inclua o Vidro Triplo. A planilha deve conter só  
os itens da imagem abaixo. Quando pronta Salvar o arquivo.

d. No Sipom Net clique na linha de comando Materiais 
para exibir a janela Insumos da Obra;

e. Clique no ícone Importa
 Importa Insumos do Excel;

f. Localize o arquivo através do botão Escolher arquivo e clique no botão 
Importa Up-Load. Os três itens da planilha serão importados com os dados 
alterados no Excel, o novo insumo é acrescentado na relação existente no 
cadastro do exemplo.

b
c

d

e

f

g

Editar

Gravar
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Cadastro de Equipamentos

  Na Gestão Despesas o comando Apropriação de Custos analisaremos as 
despesas dos equipamentos, nesta etapa efetue o cadastro dos prefi xos.

1. Selecione a linha Equipamento, clique no ícone Novo 
Item e cadastre o prefi xo da imagem a seguir;

2. Clique no ícone Imprime para exibir o cadastro existente.

Centro de Custo

  Criar um Plano de Contas para Despesas Indiretas e  Custo Direto.

1. Clique em Centro de Custo e cadastre os itens abaixo.

Mensagens

  As mensagens são utilizadas na emissão de boletos bancários, os textos 
devem ser cadastrados através deste comando.

1. Clique na linha Mensagens e digite os dados da 
imagem a seguir:

Endereços de Fornecedores e Clientes

  As informações digitadas neste modulo serão utilizadas em diversos 
documentos emitidos pela empresa, como pedidos de compra, faturas, 
cobranças, contratos, etc.

1. Clique na linha Endereços e serão exibidos os itens exis-
tentes. Na próxima página incluiremos novos contatos.

a. Para Pesquisa na coluna selecione Cnpj/Cpf ou Nome, no campo por informe o 
Nº ou nome completo procurado e clique no botão Busca;

b. Outra forma de pesquisa e ordenar as colunas em ordem alfabéti-
ca ou numérica, de maior para menor ou menor para maior. Clique 
nas setas à esquerda ou direita do nome de cada coluna;

c. Utilize o ícone Relatório para imprimir os itens cadastrados.

Procedimento:

a. Clique no ícone 
inserir Fator;

b. Digite os códigos  e tex-
tos dos itens da relação 
à esquerda;

c. Grave os dados, 
clique no ícone 
Salvar;

d. Para alterar 
dados utilize o 
ícone de edição;

e. Para eliminar uma 
linha completa 
aplique o ícone 
recortar.

Comentário:
A menor fração de atividade de uma empresa é o Centro de Custo. O 
código de uma conta (Centro de Custo) no Sipom Net pode ser formado 
por carateres numéricos, alfabéticos ou alfanuméricos.

Plano de Contas - As despesas com o 
Custo Direto podem ser Apropriadas 
utilizando uma das alternativas do Pla-
no de Contas do exemplo, nos itens:

a. GERAL:
 01.00 CUSTO DIRETO, cadastre 

todo insumo utilizado na execução 
dos serviços da obra neste grupo 
global.

b. GRUPOS:
 01.51 AGREGADOS, pode acompa-

nhar as despesas por grupos de in-
sumos, como agregados incluindo, 
britas, areias, cimento, cal, etc.

t t

Novo Item

Clique no 
ícone para 
criar uma 

Mensagem

c

SETAS
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2. Clique na linha +Novo Endereço e cadastre um fornecedor e um cliente:

Procedimento para cadastro:

a. Ative as opções que correspondam ao cadastro e digite os dados nos campos;

b. Clique nos botões Ok para gravar os endereços para Correspondências e NF;

c. Na caixa de texto registre todas os dados de relacionamento com o fornecedor ou 
cliente e clique no botão Gravar para salvar as informações.

3. Clique na linha Relatórios, para exibir tela de opções.

a. Escolha o relatório de sua preferência, ative uma das opções de Seleção e clique 
no botão Imprime, no monitor serão exibidos os dados em PDF.

4. O comando Importa Excel permite a transferência de todos os dados de 
Fornecedores e Clientes digitados no Excel.

 Clique na linha Importa Excel e atenda as instru-
ções na janela exibida.

a. Os dados das colunas devem ser digitados nas letras indicadas;

b. Grave a planilha do Excel e retorne à linha Importa Excel do Sipom Net;

c. Após localizar o arquivo e clique no botão de comando Importa Up-Load.

Cadastro de Bancos

  Os Bancos e Contas Correntes da empresa devem ser cadastrados 
através do comando Banco/Conta da barra de tarefas.

1. Clique na linha Banco/Conta para exibir a 
janela de cadastro.

a. Selecione a guia superior 1 - Bancos e cadastre os códigos e respectivos 
nomes dos banco descritos acima.

Comentário:

Cadastre um For-
necedor (Madeiras 
e Compensados) e 
um Cliente (Depto. 
de Obras).

No Endereço de 
Correspondência e 
Nota Fiscal digite 
os mesmos dados.

A caixa de texto 
pode ser atualizada 
quando for neces-
sário.

Após digitação dos 
dados clique no 
botão Gravar.

Clique no 
ícone para 
incluir um 

novo Banco
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2. Selecione a guia superior 2 - Contas e cadastre os dados a seguir.

Tipos de Lançamentos Bancários

  Através deste comando cadastre os tipos de lançamentos bancários 
utilizados na sua empresa.

1. Clique na linha Tipo Lançamento e na janela 
exibida inclua os itens da imagem a seguir.

Tipos de Cobranças Bancárias

  O cadastro dos tipos de cobranças bancárias utilizados na sua empresa 
é realizado pelo comando Tipo Cobrança.

1. Clique na linha Tipo Cobrança e na janela 
exibida inclua os itens a imagem abaixo.

GESTÃO MATERIAIS

existentes neste módulo. Cada comando da relação a seguir será incluído 
no Exemplo Passo a Passo na sequência apropriada. 

Solicitações de Material

  O pedido de materiais por uma obra pode ser realizado através do mó-
dulo Planejamento da obra, comando Compras Mensais pela emissão de 
uma SM como veremos nos itens 1 e 2 a seguir, ou pelo comando Nova SM 
desde que os insumos solicitados estejam cadastrado na obra de origem 
(ver procedimento a partir da página nº 54, item 3).

1. Clique na linha do comando SM-Sol. Material.

a. Na tela exibida observamos que existe uma SM emitida por uma Obra através do 
comando Compras Mensais (Planejamento de Obras, item 4 - pág. 29).

b. O número da SM é interno defi nido na ordem crescente pelo sistema, e sua origem 
(obra solicitante) está defi nida na coluna De-Obra;

c. O campo Para-Compras não esta especifi cado e refere-se ao setor responsável 
pelas Compras, neste exemplo Administração, (O nome do setor de compras que 
concentra os pedidos de todas as obras da empresa é defi nido pelo usuário).

d. A SM deve especifi car todos os campos. Editar o documento para correção das 
informações e posterior envio ao Setor de Compras da empresa.

b a
c

e

Um clique sobre o número ativa a guia

Ícone de cadastro

Inserir novas linhas para 
cadastro pelo clique no 

ícone  Novo Lançamento

Clique no ícone 
para inserir novas 

linhas

Editar
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3. Novas Solicitações de Material podem ser  cadastradas diretamente neste 
módulo, desde que o insumo exista na base de dados da Obra de origem 
(ver o procedimento para cadastro de insumos na página 44).

 Clique na linha +Nova SM para exibir a janela de ca-
dastro. Antes de iniciar a inclusão dos itens clique no 
botão Grava para atualizar a data e número da SM;

 

a. No campo Para selecione a linha 2-Administração e clique OK para exibir o email 
do setor de Compras;

b. Clique no ícone Material e selecione, um a um, os itens da imagem. Veja no exemplo 
a seguir a procura do Asfalto, um clique no código transfere a linha para a SM;

c. Editar cada um dos três itens da SM e informe a quantidade do pedido;

d. O preço Total é calculado pelo Sistema;

e. Clique no botão Grava para atualizar as informações da SM;

f. Terminado o procedimento de cadastro, clique no ícone Envie e-mail e a SM será 
encaminhada para o Setor de Compras com uma copia para a obra solicitante.

5453

2. Correção das informações da SM enviada via Compras Mensais.

a. Selecione no campo Para a linha 
2 - Administração;

b. Clique no botão OK para exibir o email 
do setor de compras;

c. Salve as informações pelo clique no botão Grava;

d. Clique no ícone Voltar, e observe que os campos Para-Compras e 
Total R$ da SM foram atualizados.

 
e. Aplique um clique no ícone Editar para exibir o conteúdo da SM;

f. O email pode ser cadastrado nos dados da obra ou unidade fi xa e um clique no botão 
Ok preenche o campo, ou se preferir pode ser digitado no campo um outro endereço 
de email, nesta opção como o email está cadastrado clique no botão OK.

g. Para encaminhar a Solicitação de Material ao setor de compras 2-Administração, 
clique no ícone Envia e-mail (para conferir o recebimento abra o email).

f g

a b

c

e
Editar

a

c

d

e

f
b

Clique no código

Editar
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4. Novas Solicitações de Materiais utilizando os dados do Pla-
nejamento podem ser emitidas pelo comando Orçamento 
na barra de tarefas ou na janela SM-Sol.Material.

a. Selecione a relação de Materiais para Compras do mês 01/04/2010;

b. Marque a caixa SM + Inclui na Gestão de Materiais uma nova...;

c. Clique no botão Atualiza;

d. Volte a selecionar o comando SM-Sol.Material;

e. Uma terceira SM foi incluída na relação. Para exibir os valores da coluna Total R$ 
clique no ícone Editar da última SM cadastrada, neste exemplo Nº 28;

f. Selecione no campo Para a unidade fi xa 2-Administração, clique no botão OK para 
exibir o email e clique no botão Grava;

g. Clique no ícone Volta para as SM e observe que o valor Total R$ 
agora está sendo exibido na janela;

Envio de Cotações para o Fornecedor

 O processo de cotação continua 
com o envio de emails para os forne-
cedores com a relação de insumos.

 Como os dados se encontram  no Setor de Compras clique no ícone Obras 
Cadastradas e selecione a unidade 2-Administração.

1. Clique na linha SM-Sol.Material para abrir a janela 
da imagem a seguir.

a. Além das SMs da obra do Exemplo outras solicitações de diversas obras são exibidas 
na janela do setor de compras, para conhecer o procedimento de envio de dados 
para os fornecedores utilizaremos a SM 26 da apostila com valor R$ 1.374,00.

b. Clique no ícone Cotação e selecione na tela a SM de seu exemplo;

a

b

c

Comentário:
O sistema defi ne o número da SM. No 
seu exemplo o número será diferente, 
localize a SM pelo valor de R$ 1.374,00

Editare

c
Clique no comando

f

am no Setor de Comp
Ícone Obras Cadastradas

a

b
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c. Clique no botão Fornecedor para exibir o email cadastrado. Nos campos De - Para e 
Copia troque para seus emails pessoais e confi ra neles o recebimento dos dados.

d. Verifi cados os dados da janela acima clique no ícone Envia e-mail.

Comparativo de Cotações

  No retorno das cotações enviadas por email aos fornecedores, ou con-
sultas pelo telefone o recurso 2 - Cotações do Sipom Net permite comparar 
os preços de cada produto de uma solicitação com até três fornecedores.

1. Clique no ícone editar da SM com o número de seu 
exemplo. A SM usada neste procedimento é Nº 26.

2. Clique no ícone da guia 2 - Cotação e o material 
Asfalto, 1º da relação, será editado MT92052.

a. Editar o material MT92052;

b. Através do botão Procura sele-
cione cada um dos três fornece-
dores da imagem à esquerda;

c. Informe o prazo de entrega e 
preço dos fornecedores;

d. Clique no fornecedor escolhido 
para compra do Asfalto;

e. Clique no botão Gravar;

f. A janela SM será exibida, Edite 
a linha do exemplo e repita o 
procedimento para os outros 
dois materias (próx. página).

3. Edite a linha do material MT92413 e informe os dados da imagem.
 Utilize o procedimento da página anterior para os itens 3 e 4.

4. Edite o material MTI9999 e informe os dados da imagem a seguir.

5. Clique no ícone Imprime para exibir um relatório da pesquisa.  

Ícone Editar

salvar
dados

a

f. 

aa
Editar

b c

d e

b

d

a

EDITAR

b c

d e

Um clique em Fornecedor exibe a relação de empresas do 
cadastro, selecione um fornecedor e enviei um email.

SM com o número de se
Selecione o comando SM-Sol.Material

b

d

salvar
dados

a

Editar

c

e

26
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Relatórios de SM

  Além do relatório exibido na página anterior, outros modelos podem ser 
emitidos através do comando Relatórios.

1. Clique no comando Relatórios de SM-Sol.Material

a. Selecione 1- SM com todos os dados e clique Imprime;

 

b. Selecione a opção 3, escolha a opção Para-Compra, informe o período de: 
01/01/2009 até 31/12/2009 e clique Imprime.

Comentário:

Na imagem a SM 26 
que foi enviada para 
o setor de Compras 
(2-Administração), 
da Obra 14-Exemplo 
Passo a Passo estão 
sendo exibidos o con-
teúdo dos materiais 
solicitados informan-
do as quantidades e 
preços orçados.

mprime;

Comentário:

As opções 1 e 2 exibem os dados da SM 
selecionada através da seta da caixa de 
listagem à direita do campo SM para.

O modelo da opção 2 também está dispo-
nível no ícone Imprime da janela SM-Sol.
Material (ver item 5 da pág. anterior).

Na opção 3 indique o período desejado para 
pesquisa, como na imagem à esquerda.

Pedidos de Compras - Com SM ou Sem SM

  A Solicitação de Materiais pelas obras ao setor de Compras antecede 
o Pedido, mas se necessário, a etapa de SM pode ser dispensada. A obra 
pode solicitar ao setor de Compras que realize o Pedido sem as cotações 
prévias. Nesta análise faremos pedidos das duas formas.

Pedidos de Compra Com SM

1. Clique na linha +Novo Pedido para enviar emails aos 
fornecedores.

a. Clique no botão Grava para atualizar o número do pedido;

b. Procure através do botão Fornecedor o Nº 16. Na tela exibida clique no CNPJ para 
transferir os dados para a tela Pedido de Compra com E-mail. O sistema preenche 
o campo Para com o email cadastrado, neste exemplo digite um email pessoal;

c. Selecione a obra para Entrega e clique OK e digite um email pessoal no campo;

d. Selecione o ícone SM para exibir a relação de SM cadastradas na tela a seguir;

e. Localize a SM de seu exemplo e aplique um clique sobre o número e o Asfalto do 
fornecedor Nº 16 será transferido para a tela Pedido de Compra com E-mail, como 
vemos na imagem do item 1 acima. Para este procedimento utilizaremos a SM 26;

f. Clique no botão Grava para salvar as informações do Pedido de Compras;

b

d

  a - f

Relatórios de SM Sol Material
A obra selecionada deve ser 2 - Administração

26

A obra selecionada deve ser 2 - Administração

d

c Digite um email pessoal

g
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g. Clique no ícone Enviar e-mail e o pedido 13 será relacionado na janela Pedidos 
de Compra indicando o fornecedor Afonso Material de Construção, e a entrega 
programada para ser na obra 14 - Exemplo Passo a Passo;

2. Repetiremos o procedimento até completar todo o 
pedido da SM 26. Clique no ícone +Novo Pedido e 
um outro e-mail será preparado.

a. Clique inicialmente no botão Grava para defi nir o número do pedido;

b. Procure através do botão Fornecedor o Nº 3. Na tela exibida clique no CNPJ para 
transferir os dados para a tela Pedido de Compra com E-mail. O sistema preenche 
o campo Para com o email cadastrado, neste exemplo digite um email pessoal;

c. Selecione a obra para Entrega, clique OK e digite um email pessoal no campo;

d. Selecione o ícone SM para exibir a relação de SM 
cadastradas na tela a seguir;

e. Localize a SM de seu exemplo e aplique um clique sobre o número. Os materiais 
do fornecedor Nº 3 serão transferidos para a tela Pedido de Compra com E-mail 
(ver na imagem do item 2 acima). Para este procedimento utilizaremos a SM 26;

f. Clique no botão Grava para salvar as informações;

g. Clique no ícone Enviar e-mail e o pedido 14 estará relacionado na janela Pedidos 
de Compra indicando o fornecedor Depósito de Materiais Ltda., e a entrega progra-
mada para ser na obra 14 - Exemplo Passo a Passo;

Pedidos de Compra Sem SM

  Os pedidos podem ser diretos, uma obra solicita materiais sem enviar SM 
e o setor de Compras monta o formulário de pedido utilizando os comandos 
da janela Pedido de Compras.

1. Clique na linha Pedido Compras.

a. Clique no ícone para inclusão de novos pedidos, no canto inferior direito da 
tela Pedidos de Compra (imagem acima) e a janela a seguir será exibida;

b1. Selecione a obra 14-Exemplo Passo a Passo no campo Entrega, e clique OK;
b2.Clique no botão Fornecedor e selecione o de número 8 da relação;
b3.Clique no botão Grava para salvar e defi nir o número do pedido;

Comentário:
A escolha do fornecedor depende dos produtos solicitados no pedido. Neste exemplo selecione o de Nº 8.
Os endereços de emails podem ser substituídos. Digite seus emails pessoais neste exemplo. 

a

b1

b2

b3

Consulte o número do pe-
dido de seu exemplo que 
é diferente da apostila.

b

  a      f

e

c Digite um email pessoal

Consulte o número do pe-
dido de seu exemplo que 
é diferente da apostila.

g

A obra selecionada deve 
ser 2 - Administração
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f1. No retorno à janela do pedido Editar o material MT92319, digite a 
quantidade de 80 kg e salve os dados clicando no ícone Gravar;

f2. Verifi que no campo Entrega o número de sua obra. Neste exemplo 14;
f3. Clique no botão Grava para salvar as informações;

g. Clique no ícone Material, localize e clique no código MT92320;

g1. No retorno à janela do pedido Editar o material MT92320, digite a 
quantidade de 30 kg e salve os dados clicando no ícone Gravar;

h. O pedido 15 está completo, os valores Totais são calculados pelo sistema;
i. Clique no botão Grava para salvar as informações, em seguida com um clique  no 

ícone Envia e-mail para repassar os dados ao fornecedor e setores da empresa.

c. Clique no ícone Material da barra de Ferramentas e serão exibidos na 
janela Procura e Copia Insumo no Pedido os materiais cadastrados 
da obra 14-Exemplo Passo a Passo;

d. Na janela localize o Tubo de Concreto Simples. Clique sobre o código MT00051. O 
material será transferido para a janela Pedido de Compra com E-mail;

e1. Editar a linha, digite 300 na quantidade e clique no ícone Gravar;

e2. Selecione no campo Entrega a obra 14 e pressione OK;
e3. Clique no botão Grava para salvar as informações;

f. Clique no ícone Material e na tela exibida localize e clique no código MT92319;

ge2 e3

f

f1

f3f2

h

I

g1

e1

Nos campos de email altere para os que você tiver acesso para conferir o envio

d

EDITAR

EDITAR
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Relatórios dos Pedidos de Compras

  Na unidade fi xa 2-Administração, defi nida como o Setor de Compras 
neste exemplo, podem ser emitidos os relatórios com os Pedidos de Compra 
das obras da empresa.

1. Clique no comando Relatórios.

a. A opção 1 - Pedido permite selecionar 
através da seta da caixa de listagem 
do campo Pedido de, as solicitações 
detalhadas das obras da empresa 
pelo número do pedido;

b. Selecione o Pedido 14 e clique no bo-
tão Imprime para exibir o relatório da 
imagem a seguir em seu monitor;

c. Para imprimir um novo relatório clique em Voltar e selecione a linha Relatórios;

d. A opção 2 - Relação de Pedidos cadastrados imprime os documentos do período 
inicial ao fi nal informados nos campos Data (pedidos em aberto ou pedidos com 
baixa, opção Todos desta obra). Informe os dados da imagem no item 1 acima, 
clique na opção 2, e pressione o botão Imprime.

Entrada de Nota Fiscal e Baixa do Pedido

  Os produtos são recebidos na Obra e a NF é cadastrada no sistema.
  A seguir será emitida uma NF referente ao exemplo, antes de continuar 

localize o número de seu pedido no valor de R$ 3.865,80 no Setor de 
Compras, obra 2 - Administração. Clique na linha e consulte o Nº

1. Selecione a obra 14-Exemplo Passo a Passo (a obra 
de seu exemplo)  e clique na linha +Nova NF;

- A nota fi scal deve ser emitida no local da entrega dos produtos (selecionar a obra para emissão NF).
- O setor de compras defi ne os pedidos e direciona as entregas às diversas obras da empresa;
- O custo, o estoque e a receita dos serviços são apropriados na Obra; 
- Os Centros de Custos são válidos para toda a empresa;
- O custo de um produto é apropriado na Obra (nos serviços), e no Plano de Contas da empresa (CC).

ou centro de custo Geral
01.00 Custo Direto
sem especifi car grupo

ou cenou cent dtttro deddddtro de tcustotttt custo GGeralGGGGGGerral Gerallrrara Geral
01.00 1.001 000000000000000000000000.00 000000.00 .0..000000000000000.00.00.0000000 Custo CCCustoCCustCuuuustostostosstotoCustooCCusCusCCCCuustss ooCCCuCuuCusCC tooCCCCC sto ssstttoooooC DiretoDiretDiDDiDDiretoiiDireDirettttDiretDireDDirDDiretoeDirettttoooDDirDDDireiirei eeettttoooDiretoDDiriireireeeDireettDiretoDiretoDiretoetttoooeetotetoeeettoeeDDirei e
semsemseme espeespeespecificificificarcarcar gr pgrupgrupooo

Utilize o procedimento após a imagem para cadastrar os dados desta NF em sua obra.
O número do pedido de seu exemplo deve conter os mesmos itens desta relação.

Clique para 
exibir os 

pedidos de 
compra.

Com as datas em branco serão 
relacionados todos os pedidos.

No campo Sele-
ção de Pedidos 

a segunda opção 
Entrega - obra, 
exibe os pedidos 

da obra ativa.

Análise dos campos da Entrada de Nota Fiscal e baixa do Pedido. O procedimento do manual é com o pedido nº 15:
a. Entrada Nº: O sistema defi ne um código imediatamente superior ao último cadastrado;
b. Data: O sistema copia a data selecionada pelo usuário no campo Dt: no setor 2 Custo;
c. Entrega: Obra defi nida no processo de envio do pedido ao fornecedor para o setor de compras;
d. Para Contas a Pagar: O usuário deve escolher se o pagamento será na obra ou local diferente. Selecione seu Exemplo;
e.  NF (1): Campo de texto, digite o Nº da nota fi scal enviada pelo fornecedor, digite um número de 3 ou mais dígitos;
f.  Com Pedido: No exemplo existe um pedido pendente, selecione o Fornecedor 8 e digite o número do pedido de sua obra;
g. Ou sem pedido do: Clique no botão Fornecedor e cadastre insumos pelo ícone Material na tela +Nova NF (ir próx. item);
h. Confi rma: Clique no botão de comando Confi rma para que o sistema preencha a relação de itens existentes no pedido;
i. Custo (2)/Estoque (3): Clique no código do material e o texto do Insumo e sua Qtd. será exibido no campo azul Insumo;
j. Obra: Selecione a obra onde o produto descrito no campo Insumo: (fundo azul), será utilizado e pressione OK;
k. Serviço: Campo não obrigatório, se souver selecione o serviço onde o recurso será utilizado. Agora selecione Sem item...;
l. Dt: Informe a data de recebimento dos produtos;
m. +Inclui: Clique no botão para exibir no setor inferior o Nº da obra e Qtd. do insumo descrito no campo com fundo azul;
n. Obra (nome da coluna): Número informado pelo sistema, referente ao número da obra ativa;
o. Serviço: Se no campo da linha acima foi defi nido o serviços onde será utilizado o insumo este campo será preenchido;
p. C.Custo: Editar a linha para escolher o Centro de Custo para apropriação do insumo no cadastro geral da empresa; 
q. Salvar: Clique no ícone Gravar exibido no fi nal da linha do insumo em análise;
 Repetir a sequência dos itens i até q para todos os materiais relacionados na Nota Fiscal.
r. Pagar (4): No primeiro campo indique o número de parcelas defi nidas nas condições de pagamento com o fornecedor;
s. Banco: Escolha no segundo campo o Banco que efetuará o pagamento da nota fi scal;
v. +Atual: Clique neste botão para atualizar os campos Documento, Vencimento, Valor R$ abaixo do item 4 Pagar;
w. Ícones Edição: Ícone na forma de lápis permitem a troca de Vencimentos ou Quant. nas linhas selecionadas;
x. Confere e Sai: Comando grava as informações, transfere os dados para a janela Entrada NF e Contas a Pagar (pág. 75).

semsem espeespepp cificifi carcar grupgrupg pg poo
Clique no ícone Editar para informar o C. Custo de cada item

EDITAR
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2. Terminado o preenchimento da Nota Fiscal, o resumo 
será exibido na janela Entrada NF.

a. Clique no ícone Relatório e na janela exibida serão relacionados os relatórios dis-
poníveis de Notas Fiscais.

b. Ative a opção 1 e clique no botão Imprime e o relatório impresso da Nota Fiscal de 
entrada do Pedido de Compra 15 será emitido.

c. Na relação dos Pedidos  2-Administração  a coluna Baixa muda para a letra S. Na 
obra com o mesmo comando altere o campo Seleção para Entrega - obra.

Comentário:

Os relatórios de núme-
ros 2 a 4 podem ser 
emitidos por períodos 
informando a Data 
Inicial e Data Final nos 
respectivos campos.

Deixar os campos do 
Período em branco para 
imprimir todos os docu-
mentos cadastrados

   Estoque de Materiais

  Através deste módulo podemos movimentar ma-
teriais no almoxarifado. As entradas no estoque de uma 
obra são através de compra, transferência ou devolução 
por sobra na execução dos serviços. As saídas podem ser 
para aplicação, remessas para outras obras ou perdas.

1. Clique na linha de comando  Estoque  para exibir a tela inicial do módulo e 
observe que não existem materiais no Almoxarifado da Obra 14.

2. Clique no ícone Movimentação da janela Estoque.

 Quando é recebido um pedido, o produto pode ser aplicado na obra ou 
encaminhado para o Almoxarifado (2.1). O estoque também pode ser 
atualizado através do ícone Entrada (2.2) da janela acima. Nos subitens 
2.1 e 2.2 a seguir analisaremos os dois métodos.

2.1 Entrada através de um Pedido de Compra: No Exemplo existem dois 
pedidos pendentes, através da emissão de NF enviaremos os insumos do 
pedido para estoque da obra 14 (localize seu Nº pelo valor R$ 820,50).

a. Antes de iniciar a emissão da nota fi scal clique em Pedido de 
Compra, escolha no campo Seleção Entrega - obra e verifi que 
os números dos pedidos pendentes.

a

Ícone Obras Cadastradas

pendente

pendente
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b. Clique no comando +Nova NF para baixar o pedido 14 que con-
têm os itens Gastalho e Vidro. Através do ícone + Material novos 

insumos podem ser acrescentados na Nota Fiscal;

b.1 Digite o nº NF, selecione o Fornecedor 3, digite o número de seu pedido pendente  
no campo com Pedido (Nº 14 deste exemplo) e clique no botão Confi rma;

b2. Para incluir um novo produto na NF clique no 
ícone Material, procure na relação exibida 
o insumo MT92408, clique no código e au-
tomaticamente será transferido para a NF.

b3. Editar o material MT92408, digite 1000 no campo Quant NF e clique no ícone Gravar 
para salvar a informação;

b4. Na NF selecione o material MT92408, escolha a opção Estoque (3), clique no botão 
OK e para incluir a quantidade no almoxarifado clique no ícone +Inclui;

b5. Selecione o código MT92413, escolha a opção Estoque e clique no botão OK, em 
seguida para acrescentar a quantidade no almoxarifado clique no ícone +Inclui;

b6. Selecione o código MTI9999, escolha a opção Estoque e clique no botão OK, em 
seguida para acrescentar a quantidade no almoxarifado clique no ícone +Inclui;

b7. No setor 4 Pagar, clique no botão +Atual, para atualizar o valor da Nota Fiscal;

b8. Clique no botão Confere e Saí para registrar a Nota Fiscal. Este comando também  
transfere o valor para o módulo Contas a Pagar  (análise na página 75).

c. Na janela Entrada NF observe a inclusão do pedido 14;

d. No Estoque da obra os materiais foram incluídos:
 Na obra de seu exemplo o número é diferente.

2.2 Entrada através de MM: Uma segunda alternativa de 
entrada de materiais no estoque é através do comando 
MM-Mov.Mat, clique na linha.

a. Nesta tela são relacionados todos os insumos existentes no Almoxarifado;

b. Clique no ícone Entrada e na tela exibida esco-
lha operação 21-Entrada Estorno Aplicação;

b.1 Complete os campos, ver dados da imagem;
 Material não utilizado na obra volta p/estoque.

b.2 Clique no botão Grava MM e este novo insumo 
será incluído na janela a seguir:

b

EDITAR

GRAVAR

b.2

Selecione o 
Insumo e clique 

ok para preencher 
automaticamente a 

Descrição
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c. Na janela MM-Mov. Mat, clique no ícone Entrada e escolha operação 
51 referente a acertos de estoques (correções);

c.1 Selecione a operação 51, escolha 
o Insumo, digite a Quantidade e 
clique no botão ok;

c.2 Clique no botão Grava MM para 
salvar as informações na janela de 
Mov. de Materiais exibida a seguir; 

 

d. Confi ra no resumo acima: Três MMs foram entradas através de pedido de compras 
com código de operação 31, uma  MM 52 foi entrada por estorno de aplicação e 
seu código é 21, e a última MM refere-se a entrada de acerto dos quantitativos do 
estoque e o código da operação é 51.

3. Clique no ícone Saída de estoque na tela MM (ver imagem acima), este co-
mando permite apropriar recursos para aplicação ou acerto de estoque.

3.1 Selecione a operação 12 - Saída para Aplicação.

a. Escolha o Insumo, digite a Quan-
tidade e clique o botão OK;

b. No Setor Apropriação do Custo, 
clique no botão OK para confi rmar 
a Obra exibida e ativar o campo 
Serviço, selecione o item 02.02 
(Aplicação do material) e 01.61 
Centro de Custo (Apropriação);

c. Clique no botão Grava MM, e o 
insumo será relacionado na janela 
MM-Mov. Mat.

3

d. Na janela MM - Movimentações de Materiais a operação 12 com saída de 250 kg 
de Aço foi incluída no cadastro.

3.2 Clique no ícone Saída e escolha a operação 15 - Saída para Acerto.

a. Escolha o Insumo, digite a Quantidade e 
clique o botão OK;

b. Clique no botão Grava MM e observe a 
inclusão da operação na janela MM - Mo-
vimentações de Materiais;

d. Na janela MM acima exibe Todas as Operações na obra do exemplo, 
entradas e saídas de materiais do estoque.

e. Clique no ícone Relatório para exibir 
a tela de opções à direita;

f. Informe o Período da imagem;

g. O relatório em PDF será exibido com 
um clique no botão Imprime e tem as 
mesmas informações da janela MM - 
Movimentação de Material.

3333333

3.2

e

Após a escolha do insumo 
informe  a quantidade, cli-

que no botão ok e todos os 
campos serão preenchidos 

automaticamente.

3

O período com os campos em branco emite um relató-
rio incluindo todos os itens cadastrados.
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4. Clique na linha de comando Estoque.

4.1 Clique no ícone Procura Material e será exibida a janela para 
procura de materiais em todos os Almoxarifados da empresa.

a. No campo por digite areia, clique no botão Busca e serão relacionadas todas as 
obras onde tiver este material no estoque;

b. Clique no ícone Relatório para exibir os mesmos dados em PDF para impressão.

Ficha Kardex

 A fi cha Kardex contem os dados de cada material existente no almoxarifado,  
custo médio, quantidade no estoque e inclusão de lotes de reposição;

1. Selecione a linha de comando Estoque.

 Para exibir a fi cha Kardex de qualquer material da relação exibida pelo 
comando Estoque, clique no ícone de Editar no fi nal da linha (lápis).

1.1 Clique no ícone Editar do Aço CA-50 MT90104 para exibir a fi cha Kardex 
deste material;

a. No setor inferior da janela o movimento do material no estoque pode ser 
conferido, o número da MM a data do movimento, o tipo de operação rea-
lizada a quantidade movimentada e o preço unitário cadastrado na hora;

b. Na linha do rodapé o valor Total Movimentado do material pode ser con-
sultado, além da Quantidade de MM emitidas para este insumo;

c. Os campos Ponto de Pedido e Lote de Reposição podem ser alterados 
para defi nir a necessidade do produto durante o andamento da obra;

c1. Digite no campo Ponto de Pedido 500 kg, signifi ca que quando o estoque 
fi car nesse patamar é necessário realizar um novo pedido.

c2. Digite no campo Lote de Reposição 1000, signifi ca que quando o ponto de 
pedido chegar a 500 kg, a reposição deve ser de 1000 kg.

d. Os campos de Almoxarifado até Total R$ são informativos e não podem ser 
alterados através desta janela devido que referem-se a valores calculados 
em função das MM de entrada e saída no estoque.

e. Clique no botão Grava para salvar as informações da fi cha Kardex do ma-
terial MT90104 Aço CA-50.

EDITAR

A relação de insumos 
exibidos nesta janela 
referem-se ao esto-
que no almoxarifado 

da obra ativa.

e

Página:           de  100Página:          de  100Manual Passo a Passo                                                  www.primasi.com.br             7473 Manual Passo a Passo                        www.primasi.com.br 



SIPOM NET - Gestão de Obras On-Line - Finanças SIPOM NET  - Gestão de Obras On-Line - Finanças

GESTÃO DESPESAS

  Neste módulo são cadastradas as despesas das unidades fi xas e obras da 
empresa. Defi na o acesso as informações na pág. 2 (Direitos de Acesso).

Contas a Pagar

presa. A seguir, cada opção será analisada na sequência mais apropriada 
para conhecer os procedimentos. A obra de seu exemplo deve estar ativa.

Exemplo Passo a Passo, o sistema enviou um documento para este módulo 
(pág. 66 e 69). Clique na linha de comando Contas a Pagar.

a. Como foi defi nido na emissão da nota fi scal com o comando +Nova NF na gestão 
Materiais o pedido 15 (pág. 66) foi dividido em 3 parcelas e o pedido 14 (pág. 69)
foi emitido com pagamento após 30 dias da entrega do produto.

b. Os campos acima, como Vencimento permitem a procura de documentos nos inter-
valos solicitados, por fornecedor, em toda a empresa ou numa obra específi ca. O 
acesso do usuário pode ser somente para a obra ativa ou todas as obras da empresa. 
O  Direito de Acesso é defi nido no cadastro do usuário no sistema (página 2). 

2. Informe as despesas mensais da Obra ou unidade, como as-
sinaturas, manutenção ou suporte técnico e o sistema  gera 
automaticamente no Contas a pagar estas Despesas Fixas. 

 Clique no ícone  Despesas Fixas  da tela Contas a Pagar 
ou na linha de comando Fixas da barra de tarefas.

a. Clique no ícone Inclui. Informe o Dia previsto para efetuar o pagamento de cada 
Fornecedor, a Descrição sucinta do serviço, o Valor R$ mensal (pode ser corrigido 
posteriormente) e o Banco que fará o pagamento. Grave os dados;

b. Na sequência informe a partir de que mês e ano o pagamento deve ser iniciado 
(01/10), em seguida clique no botão +Inclui no Contas a Pagar;

c. Um clique no ícone Relatório exibe os dados das Despesas Fixas da obra;

d. Para consultar os pagamentos da obra no monitor, inclusive 
os fi xos, clique na linha de comando Contas a Pagar;

Inclui

b

a

c

GRAVAR

Cadastre os três itens da imagem no seu 
exemplo. O procedimento está descrito 

subitem abaixo.

previsto para efetuar o pagamento de cada

No cadastro de endereços a empresa deve ser defi nida como 
Fornecedor ou Ambos para visualizar na relação.
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3. Novos documentos podem ser emitidos no Contas 
a Pagar, sem o processo de inclusão da nota fi scal. 
Clique na linha de comando +Novo Docum;

a. A guia 1-Pagar deve estar selecionada, 
preencha os campos como na imagem;

b. O número do documento e a identifi cação 
da obras será informado pelo sistema após 
pressionar o botão Grava;

c. O novo documento pode ser visualizado 
com clique no comando 
Contas a Pagar;

d. Uma despesa pode ser apropriada num centro de custo específi co do 
Plano de Contras e ainda ser rateado em várias obras da empresa, edite 
o documento 70 ou equivalente de seu exemplo. Clique no ícone Editar;

e. Na janela exibida selecione na guia 2-Custo Rateio. A distribuição da despesa será 
para Todas as Obras... No campo CC, localize o item 03.03 Água, Esgoto, Energia 
e clique no botão +Inclui para aplicar o rateio;

f. Através do ícone de Editar altere o valor da obra do exemplo para 
R$ 1.875,00, as demais para R$ 625,00 e elimine as obras não 
relacionadas na imagem apontada com a seta (o valor total é o mesmo 
R$ 5.000,00). Clique no ícone Voltar e a correção será realizada.

 Posição do Fornecedor

  A consulta sobre a posição fi nanceira dos fornecedores cadastrados 
na empresa pode ser verifi cada através do comando Fornecedor.

1. Na janela Contas a Pagar do módulo Gestão de 
Despesas clique no ícone Fornecedor, ou sele-
cione o linha Fornecedor da barra de tarefas.

a. Na janela Posição do Fornecedor exibida, selecione no campo Fornecedor a 
empresa procurada, neste exemplo a de Nº 8, indique no campo A Partir a data de 
início da pesquisa  e clique no botão Busca;

b. Informe o Percentual Mensal de Encargos sobre Atraso nos pagamentos. O valor 
será calculado proporcionalmente utilizando a data de Referência para documentos 
Vencidos e a Vencer;

c. No rodapé do relatório é descrito um resumo com a posição do pagamento ao 
fornecedor selecionado; 

d. Um clique no ícone Relatório da janela Posição do Fornecedor 
exibe o documento em PDF no  monitor.

Ícone Editar Ícone Recortar

a

b

EDITAR

a
b

c

Com a data em branco serão relacionados todos 
os documentos existentes no cadastro.
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 Baixa de Pagamentos

  Uma forma simples para efetuar a baixa de um pagamento é através 
do comando Contas a Pagar da Gestão de Despesas. 

1. Clique na linha de comando Contas a Pagar.

a. A 1ª parcela do fornecedor 8 com valor de R$ 1.288,60 será baixado a seguir;

b. Clique no número da coluna Banco 1 e será exibida a janela a seguir;

b1 Os campos das linhas Valor Pago e Multa/Juros devem ser digitados, os cálcu-
los podem ser consultados através da posição do fornecedor (ver página anterior);

b2 Selecione a Conta Corrente que será utilizada para efetuar o pagamento;

b3 Ative a opção Inclui lançamento no extrato bancário;

b4 Clique no botão Grava para salvar as informações;

c. No retorno à janela Contas a Pagar a coluna Pg exibe a letra S referente à baixa.

Relatórios

  Os relatórios do Contas a Pagar permitem consultar as datas de paga-
mentos aos fornecedores, de uma obra ou de toda a empresa.

1. Selecione na janela Contas a Pagar o ícone 
Relatório, ou clique na linha de comando 
Relatórios da barra de tarefas.

a. Na imagem à esquerda  a Previsão de Pagamento (1) para a Obra do exem-
plo, de todos os fornecedores e todos os bancos durante o ano 2009;

b. Na imagem à direita só foi alterada a opção para Todas as Obras...;

c. Clique Imprime nesta última opção para visualizar o relatório em PDF;

 Data de emissão do relatório

Para exibir um histórico de pgtos., selecione a opção 2.

a b

b1

b2

b3
b4

Esta opção da janela fi ca 
disponível após a inclusão 
de um lançamento.

Após gravar os dados do 
exemplo, abra novamente 
esta janela e verifi que

histórico
 pgtos.
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Cheques

  Na imagem a relação de comandos disponíveis 
para utilização de cheques na Gestão Despesas.

1. Selecione a linha de comando Cheque.

a. Altere o Período de Emissão para 01/01/2007 a 31/12/2009 para todas as obras e 
todas as contas correntes. Clique o botão Busca;

b. Na janela Emissão de Cheques, após o comando Busca acionado são exibidos 
os dados dos documentos emitidos no período indicado no item a;

c. Para consultar os detalhes das despesas clique no ícone Editar. Para este exemplo 
edite o documento no valor de R$ 1.837,36 da relação exibida;

d. Para emitir um relatório em PDF clique o ícone Relatório, ou 
na linha de comando e selecione a opção 1.

 

Novo Cheque

  Podemos emitir cheques através deste comando para pagamentos do 
Contas a Pagar.

1. Clique na linha de comando +Novo Cheque.

a. No Contas a Pagar o documento no valor de R$ 3.660,50 da obra do Exemplo Passo 
a Passo, vence em 25/09/09 e será pago com a emissão do cheque acima;

b. Selecione a Conta e digite o número do cheque, no exemplo 150, informe o campo 
Local São Paulo;

c. Digite o valor do cheque R$ 3.660,50, em seguida clique no botão Busca para que 
o sistema preencha o valor por extenso;

d. Complete dos demais campos com as informações e clique no botão Grava;

f. Clique no ícone Volta para exibir a janela Emissão de Cheques

e. O resumo do cheque será exibido na janela como vemos na imagem acima.

Detalhe das 
despesas 

referentes ao 
cheque 108.

OPÇÕES:
1 - Cheques Emitidos no período.
2 - Cheques Pré-Datados no período.
3 - Copias de Cheques c/doc.baixados

a

b

c

d

EDITAR
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Baixa do Pagamento após emissão do Cheque

  Uma vez realizado o pagamento com cheque de R$ 3.660,50, devemos 
dar baixa no Contas a pagar, o cheque emitido não vincula esta ação.

1. Selecione a linha de comando Contas a Pagar.

a. Observe que o cheque foi emitido, mas a baixa não foi ainda efetuada, a coluna Pg 
não tem uma letra S indicando que o pagamento não foi realizado.

b. Um clique no número do Banco 1 abre a janela da imagem abaixo;

c. Digite o Valor Pago R$ 3.660,50;

d. Selecione a Conta 
Corrente;

e. Digite o número do 
cheque;

f. Clique no botão Gra-
va.

g. Clique no botão Volta 
e na janela Contas a 
Pagar  na coluna Pg 
do documento a letra 
S está sendo exibida.

Apropriação de Custo

 Quando um pedido é recebido na obra acompanhado 
com a nota fi scal, é realizada a Apropriação de Custo no Cen-
tro de Custo do Plano de Contas (ver pág. 66). Os relatórios 
e novos comandos da Gestão de Despesas permitem uma 
análise completa do Plano de Contas da empresa, além de 
disponibilizar outras opções (ver na imagem à direita).

 Abrir a obra 1- Construção de uma Obra Modelo 
para exibir a distribuição das despesas em diversos CC, 
em seguida voltaremos para o exemplo deste manual.

1. Selecione a linha de comando Apropriação Custo.

a. Nesta obra modelo da Primasi existem vários itens cadastrados em diversos centros 
de custo. Veja a quantidade de itens e total no rodapé da janela;

b. Digite o Período indicado na imagem da janela Apropriação de Custo;

c. Clique no ícone da barra de ferramentas Pesos CC;

 

  

A letra S na coluna Pg indica
 pagamento efetuado.

Comentário:
No gráfi co de Pizza o custo 
indireto está desmembrado 
em CC defi nidos, em quanto 
que o custo direto não foi 
dividido.
Se houver necessidade de 
controlar grupos de serviços, 
crie Centros de Custos para 
cada um deles no Plano de 
contas, como Agregados, Ma-
deiras, Esquadrias, etc. 

A participação de Centros de Custo será exi-
bida para cada obra. Não existe uma partici-

pação geral de toda a empresa.

c

a

b

Página:           de  100Página:          de  100Manual Passo a Passo                                                  www.primasi.com.br             8483 Manual Passo a Passo                       www.primasi.com.br 



SIPOM NET - Gestão de Obras On-Line - Finanças SIPOM NET  - Gestão de Obras On-Line - Finanças

Apropriação de Custo na Obra do Exemplo

 Abrir a obra do Exemplo para continuar a análise 
dos comandos existentes na Apropriação de Custo. No 
procedimento do item 1 a seguir, nos meses de Janeiro a 
Março o material Brita Comercial será apropriado.

1. Selecione a linha +Novo Custo na Gestão Despesas.

a1. Localize o insumo MT90034;

a2. Digite a Quant. 200, o Preço R$ 35,00 e 
clique no botão Ok para que os sistema 
preencha a Descrição e Unidade;

a3. Corrigir o campo Data do Custo para o dia 29/01/2010 e o Preço que foi substituído 
pelo valor existente no cadastro, para R$ 35,00 referente ao valor atualizado.

a4. Selecione o Centro de Custo 01.51 e o Serviço onde o material será utilizado 02.03. 
Quando o insumo é distribuído para vários serviços, escolher o texto Serviços...

a5. Clique no botão Grava para salvar as informações e na sequência  o material será 
exibido na janela Apropriação de Custo.

b. Apropriação de Brita em Fev/2010.

b1. Selecione a linha +Novo Custo na Gestão Despesas.

b2. Localize o insumo MT90034 e selecione;

b3. Digite a Quant. 500, o Preço R$ 37,00 e clique 
no botão Ok para que os sistema preencha a 
Descrição e Unidade;

b4. Corrigir o campo Data do Custo para o dia 
20/02/2010 e o Preço que foi substituído pelo 
valor existente no cadastro, para R$ 37,00 referente ao valor atualizado.

b5. Selecione o CC 01.51 e o Serviço onde o material será utilizado 02.03. 

b6. Clique no botão Grava para salvar as informações e na sequência  o material será 
exibido na janela Apropriação de Custo (ver imagem na próxima página).

c. Apropriação de Brita em Mar/2010.

c1. Selecione a linha +Novo Custo na Gestão Despesas.

c2. Localize o insumo MT90034 e selecione;

c3. Digite a Quant. 700, o Preço R$ 40,00 e clique 
no botão Ok para que os sistema preencha a 
Descrição e Unidade;

c4. Corrigir o campo Data do Custo para o dia 
20/03/2010 e o Preço que foi substituído pelo 
valor existente no cadastro, para R$ 40,00 
referente ao valor atualizado.

c5. Selecione o CC 01.51 e o Serviço onde o material será utilizado 02.03. 

c6. Clique no botão Grava para salvar as informações e na sequência  o material será 
exibido na janela Apropriação de Custo.

d. Clique no ícone Consumo CC e localize o código 01.51 Agregados e Aglomerantes. 
No campo data informe o último mês da obra 31/12/2010, clique no botão Busca e 
no gráfi co serão exibidos os 12 meses anteriores de distribuição de consumos.

a. Apropriação de Brita em Jan/2010.
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f. Clique no ícone Relatórios da janela de Apropriação, 
ou selecione a linha Relatórios da barra de tarefas.

f1. A opção 1 emite um relatório em PDF como a 
relação de itens apropriados no período indi-
cado nos campos data. Com os campos das 
datas em branco todos os materias apropria-
dos em qualquer período serão impressos.

f2. Após informar os dados da imagem, clique o 
botão Imprime.

f3. A opção 3 emite um resumo de cada Centro de Custo com apropriação no período 
informado na janela Relatórios (imagem no início desta página).

g. Na opção 2 do custo por Equipamentos a seleção dos itens cadastrados é através 
da seta de listagem. Como no exemplo não há cadastro ainda, importe insumos de 
uma base de dados da Coleção Primasi, em seguida apropriar os itens no caminhão 
BRF 1245 como indicado no procedimento a seguir.

g1. Copiar os insumos Óleo Diesel e Motorista da Coleção 51- Seinfra, no exemplo.

• Selecione a linha Materiais do módulo Cadastro - Endereços;

• Na tela Insumos da Obra exibida clique no ícone +Insumo;

• No campo 1 Dados escolha a opção Coleção Primasi;
• No campo 2 Busca selecione 51-Seinfra - Ce - Jun/09;
• Escolha no campo à direita do campo Busca, Descrição;
• Digite óleo no campo de procura, à esquerda do botão Buscar;
• Clique no botão Buscar e a relação de insumos será exibida na tela;
• Clique sobre o código procurado MT2706 e os campos da linha 3 serão preenchidos;
• Clique no botão Copiar e o insumo será transferido para a tela Insumos da Obra do exemplo.
 
 Obs.: Aplicar o procedi-

mento acima para o insumo 
MOI2380 Motorista.

g2. Através do módulo Gestão de Despesas apropriar os insumos no 
equipamento BRF 1245. Clique no comando +Novo Custo;

g3. Emita o relatório da opção 2 e observe o resumo em PDF na tela.
Não defi nido, datas em branco

Não defi nido, datas em branco

f3

f1

g

Após um clique no 
ícone + Insumo a 
janela Procura e 

Copia Insumos será 
exibida. 
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GESTÃO RECEITAS

  Os ingressos de uma  empresa podem ser através de execução de Obras 
ou venda de produtos, como brita, areia, asfalto, etc. Em cada obra / unidade 
cadastre as Receitas de vendas à vista ou contratos de longo prazo.

  No módulo de Planejamento, na obra do exemplo, foram emitidas 13 
medições, o Sipom Net envia estes dados para a Gestão Receitas para 
emissão de Notas Fiscais de cada medição, uma vez a Nota emitida seu 
conteúdo, que pode conter até 3 duplicatas será enviada para o Contas a 
Pagar. Todo o procedimento evita a re-digitação de documentos.

1. Clique na linha de comando +Nova NF da obra do exemplo.

a. Localize através do botão Cliente o número 22 e clique sobre o CNPJ;
b. No campo Medições selecione com clique a 2ª medição;
c. Ative a caixa à esquerda de Inclui item;
d. Informe a Data Emissão da 2ª medição do exemplo 01/03/2010;
e. Selecione o modelo da Nota NFS;
f. Clique no botão Grava para exibir a medição selecionada ao fi nal da janela;
g. Selecione o Banco e tipo de Cobrança exibidos na imagem acima;
h. A 1ª duplicata exibe o valor da Nota, para dividir em três digite nos campos Dupl. A/B/C, Ven-

cimento e Valor R$ os dados da imagem acima. A soma das parcelas será igual ao da Nota.
i. Clique no botão Grava para salvar os dados e transferir o resumo para a tela Faturamento.

2. Clique na linha de comando Faturamento para exibir 
o resumo da nota fi scal emitida no item anterior.

a. Um clique no ícone Relatório imprime as Notas em PDF emitidas no período 
indicado na janela de diálogo exibida.

3. Clique na linha Contas a Receber, o relatório 
inclui todas as parcelas da 2ª medição.

4. Para comunicar ao cliente da cobrança enviei um email. Clique no ícone 
Email Cobrança na barra de ferramentas da Janela Contas a Receber;

a. Informe somente o número da 
duplicata e pressione o botão 
OK, os dados serão inseridos 
nas células pelo sistema;

b. Se for necessário o texto pode 
ser modificado (neste aviso 
acrescente Bco, Agência e 
Conta Corrente);

c. Clique no ícone Envia e-mail.

CONTRA APRESENTAÇÃO
Pagamento do valor do documento, a multa e/ou juros virá no próximo boleto. Mas 
existe data limite de recebimento, normalmente 10 dias após o vencimento.
QUITADA
Além do documento, todas as taxas multas e/ou juros devem ser pagas no ato.

C
P
ex
Q
A

COBRANÇA 
O tipo de cobrança mais utilizado é 
900-CARTEIRA, os recebimentos são 
realizados através de depósitos, doc, 
transferência bancária ou cheques.

4

a c
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Boleto Bancário

  Na janela Contas a Receber a opção de cobrança através de boleto 
Bancário enviado ao cliente esta disponível para os bancos Itaú e HSBC.

1. Clique no ícone Boleto na barra de ferramentas;

a. Informe o intervalo das três duplicatas do exemplo, digite os códigos;
b. Selecione a conta corrente para pagamento;
c. Digite o valor da Taxa Mensal de Atraso 5 %;
d. Selecione uma Mensagem para ser impressa no boleto;
e. Clique no botão Imprime.
f. Os três boletos bancários serão exibidos em PDF para impressão, veja  a seguir o 

boleto da primeira parcela:

g. O boleto pode ser enviado por email para o cliente com o aviso de cobrança, como 
veremos no próximo item.

5. Uma vez o pagamento efetuado, proceder a baixa da duplicata;

a. Clique no código 900 da coluna Cobrança da duplicata 1502A;

a1 Informe a Data do Pagamento 05/03/2010;

a2 Digite os campos Multa/Juros ou Desconto se houver;

a3 Digite o Valor Pago R$ 11.882,89;

a4 Selecione a Conta Corrente do Diretor Financeiro;

a5 Ative a opção Inclui lançamento no extrato bancário;

a6 Clique no botão Grava para salvar e dar baixa ao documento.

b. Clique no código 900 da coluna Cobrança das duplicatas 1502B e 1502C para repetir 
o procedimento do item a1 até a6 nestas duas cobranças;

c. Se houver na janela resumo do Contas a Rece-
ber uma informação errada, volte a clicar sobre o 
código da coluna Cobrança 900 e na tela exibida 
ative a opção Exclui este Recebimento / Baixa;

Um clique no código de 
Cobrança 900 exibe a janela 
Recebimento - Baixa.

Na coluna Pg a letra S indica pagamento efetuado - Baixa

1

Neste exemplo a CC é do Bco do Brasil, 
mas o procedimento é o mesmo para 

qualquer banco.
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2. Clique no ícone Email Cobrança da Janela Contas a Receber.

a. Informe somente o número da 
Duplicata e pressione o botão 
OK, os dados serão inseridos nas 
células pelo sistema;

b. Se for necessário o texto pode 
ser modifi cado;

c. Se o Boleto Bancário for anexado 
ative a opção Anexo;

d. Clique no ícone Envia e-mail.

Relatórios no Contas a Receber

  Os relatórios são emitidos após um clique no ícone 
Relatório na janela Contas a Receber ou através da 
linha Relatórios da barra de tarefas.

a. Na opção 1 todas as medições das 
obras em andamento são relacionadas, 
é uma Previsão de Ingressos;

b. Na opção 2 os pagamentos efetuados 
no período informado nos campos 
Data, de um cliente ou todos são im-
presso em PDF no monitor;

c. Ative a opção 1 e pressione o botão Imprime a previsão de recebimentos no período 
digitado será impresso em PDF.

Posição do Cliente

  Clique no ícone Cliente, na janela Contas a Receber.

  Na tela exibida selecione o Depto. de Obras - 22, A partir da data 01/01/2007 
e clique no botão Busca para relacionar todos os dados referente ao cliente.

 Ou após selecionar o Cliente clique no ícone 
Relatório para imprimir em PDF.

Confi guração de Fatura

 Na janela Faturamento Edite uma NF emitida e na janela 
exibida clique no ícone Confi gura.

a. O usuário pode confi -
gurar a tabulação de 
cada informação da NF 
para imprimir no docu-
mento pré-impresso da 
empresa;

2

a d

c
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 Na emissão de uma NF os documentos a receber 
são cadastrados automaticamente no faturamento, mas 
também podem ser cadastrados no contas a receber atra-
vés do comando +Novo Docum ou na própria janela do 
Contas a Receber no ícone Inclui Novo Documento (+).

1. Selecione uma das opções aci-
ma, preencha os dados da ja-
nela com os textos da imagem 
à direita e Grave.

2. A janela Contas a Receber será 
exibida, observe a inclusão do 
novo documento na relação.

3. Clique no ícone Cliente e o valor será exibido na coluna A Vencer.

 Todo movimento bancário na obra pode ser acompanhado através do co-
mando Extrato, na Gestão Receita.

1. Clique na linha de comando Extrato.

a. Selecione a Conta Corrente, informe a data no campo A Partir Data e 
clique no botão Atualiza;

b. Novos lançamentos podem ser incluídos através do ícone Inserir + no canto infe-
rior direito da janela, como itens do extrato bancário para conciliar o relatório.

c. Através do ícone Relatório na janela 
Extrato Bancário ou pela linha Relató-
rios na barra de tarefas, a janela exi-
bida permite a impressão relatórios 
com duas opções das diversas contas 
correntes da empresa e no período 
desejado.

d. Ative a opção 1 
e clique no botão 
Imprime para vi-
sualizar o relató-
rio à direita.

3

2

1

1

c

a

b

d

c
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Analise de Resultados

 Os três comandos exibidos na imagem à direita permi-
tem analisar o movimento fi nanceiro da empresa.

Custo Real X Custo Orçado

 Selecione o comando CR x CO para exibir a janela de dados abaixo:

1. Cada insumo utilizado na execução dos serviços na obra é relacionado na plani-
lha com as quantidades e preços Orçados e Reais.

2. As duas últimas colunas contem os Saldos de quantidades e valores, com rela-
ção ao valor orçado.

3. No rodapé um resumo incluindo todos os insumos da planilha ativa exibe os 
totais de todo o grupo.

4. No campo Fator Insumo podem ser selecionadas os grupos individualmente ou 
Todos os fatores utilizados na obra.

5. Dentro de cada fator podem existir grupos, no campo Grupo estes podem ser 
selecionados.

6. No campo Mês/Acumulado escolha a opção para sua análise.

7. Atualize a planilha de dados ao exibir a janela, ou quando fi zer as escolhas nos 
respectivos campos.

8. Um clique no ícone Relatório imprime os dados em PDF.

Fluxo de Caixa

 Este comando serve, tanto para analisar uma obra, como todas as obras 
da empresa.

 A janela será exibida após um clique na linha de 
comando Fluxo de Caixa.

1. No campo Obra selecione uma obra específi ca ou todas as obras cadastradas no 
sistema.

2. Informe as datas inicial e fi nal para análise nos campos Período de.

3. Do lado esquerdo uma relação de documento é exibida indicando a data, o conte-
údo, o valor. A coluna P signifi ca pagar, e a coluna R receber.

4. No setor Conta Corrente, todas as contas utilizadas serão relacionadas infor-
mando o saldo no início da data da pesquisa. Destacado aparece o Saldo Ante-
rior ao Fluxo.

5. Na parte inferior, destacadas em azul as datas de cada dia do período analisado, 
um clique na data sublinhada, abre todos os documentos existentes do lado es-
querdo da tela. Num determinado dia vários documentos são processados o valor 
total será exibido no setor do lado direito e o detalhe no setor do lado esquerdo.

6. Atualize a planilha de dados ao exibir a janela, ou quando fi zer as escolhas nos 
respectivos campos.

7. Um clique no ícone Relatório imprime os dados em PDF.

Página:           de  100Página:          de  10Manual Passo a Passo                                                    www.primasi.com.br             9897 Manual Passo a Passo                                  www.primasi.com.br 



SIPOM NET - Gestão de Obras On-Line - Finanças SIPOM NET  - Gestão de Obras On-Line - Finanças

Posição Financeira da Empresa

 Um clique na linha Posição Financeira exibe a 
janela de opções disponíveis para análise de cada 
obra, ou todas as obras da empresa.

 .

1. Selecione da relação exibida no campo Obra, um obra específi ca ou todas as 
obras da empresa.

2. Informe a Data Inicial e Data Final de pesquisa, nos campos Período venc/pag.

3. No relatório pode incluir os Pedidos de Compra em aberto, ative a caixa.

4. As Medições não faturadas são as geradas na Gestão Planejamento pelo co-
mando Cronograma, é uma previsão de recebimento até o fi nal da obras. Ative a 
caixa Inclui as Medições..., para visualizar no relatório.

5. Clique no botão Imprime para exibir o relatório em PDF. 

6. Observe o relatório com os dados parciais na imagem a seguir:
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