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INTRODUÇÃO 
 
 

Este manual apresenta o Sistema Integrado de Orçamento e Gestão da Informação - SIOGI, 
detalhando suas regras de negócio, telas e relatórios produzidos.  
 
1. DEFINIÇÃO E OBJETIVO DO SISTEMA 
 
 

O SIOGI, sistema em questão, tem o objetivo de analisar os diversos processos licitatórios 
enviados pelos jurisdicionados.  

Com a entrada em produção do Módulo de Licitações e Contratos do SAGRES (LICON) em 
maio/2011, os orçamentos de obras e/ou serviços de engenharia passaram a ser cadastrados pelas 
Unidades Gestoras (UG’s) e as equipes de engenharia precisavam consultá-los e analisá-los 
manualmente. O que se observava era que, na grande maioria das vezes, essas informações valiosas 
eram desperdiçadas, seja pelo envolvimento das equipes com outras tarefas, seja pela impossibilidade 
prática de análise manual de um grande volume de orçamentos. 

O SIOGI propicia às equipes de engenharia, subsídios para que não só tenham percepção do que 
está sendo planejado/executado pelas UG’s subordinadas ao segmento administrativo do qual fazem 
parte, mas também de uma avaliação inicial de como está se dando essa contratação em termos de 
custo. 

Dessa forma, as equipes de engenharia, juntamente com sua gerência imediata, podem avaliar se 
o planejamento de auditoria feito está adequado ou se precisa de alterações para abarcar situações até 
então desconhecidas. 

Também como produto dessa iniciativa, pode-se traçar um perfil histórico de cada UG em termos 
de contratação de obras/serviços de engenharia, sendo possível analisar como esta se comporta em termos de volume de recursos investidos e identificando onde sua gestão pode ter sido considerada anti-
econômica. 

Dentre as várias funcionalidades do SIOGI, destacam-se: 
- Análise prévia dos orçamentos estimativos e contratados, enviados ao Tribunal pelos seus 

jurisdicionados (órgãos da administração pública do Estado e dos Municípios), verificando-se a 
adequabilidade dos seus preços em relação ao mercado, através do denominado Robô SIOGI, com 
envio de e-mails automáticos de alerta para as equipes técnicas contendo os resultados das análises; 

Através do módulo AUDITORIA, disponível para todas as equipes de engenharia da Sede e 
Inspetorias, também é possível fazer análises prévias de orçamentos de interesse. Assim, o usuário 



poderá importar um orçamento, fazendo com que o SIOGI verifique automaticamente seus preços com 
rapidez e confiabilidade nas verificações de preços realizadas. 

- Análise da consistência das informações enviadas ao Tribunal relativas às licitações e 
contratações realizadas pelos seus jurisdicionados (órgãos da administração pública do Estado e dos 
Municípios), com envio de e-mails automáticos de alerta para os seus responsáveis, nos casos de 
detecção de inconsistências, indicando inclusive as medidas corretivas a serem adotadas; 

 
- Verificação quanto ao envio tempestivo ao Tribunal, pelos órgãos da administração pública 

do Estado e dos Municípios, das informações relativas às suas licitações e contratos, através de 
varredura nos Diários Oficiais eletrônicos existentes no nosso estado, comparando as publicações 
neles existentes com o banco de dados do Tribunal. Caso sejam detectadas publicações de editais de 
licitação ou contratos em qualquer dos Diários Oficiais existentes, cujas informações não tenham sido 
enviadas eletronicamente ao Tribunal, através do Sistema SAGRES/LICON, os responsáveis (Gestores, 
Gerenciadores do LICON e Chefes dos Controles Internos) receberão e-mails automáticos de alerta 
informando-os sobre a irregularidade cometida e sobres as sanções as quais eles estão sujeitos, e 
solicitando o imediato envio das informações. 

- Análise de preços praticados no mercado, baseado nos orçamentos cadastrados no Banco de 
Dados. Este módulo extrai e exporta informações para a ferramenta de análise estatística dos preços, 
através de filtros selecionados pelo usuário. Uma vez realizado o tratamento estatístico nessa massa de 
dados, a ferramenta de análise estatística dos preços envia o resultado sobre os preços praticados no 
mercado para o Banco de Preços de Referência, em formato de tabela. 
  



2. SISTEMAS QUE ATUAM EM CONJUNTO COM O SIOGI 
 
 
LICON: 
 Sistema responsável por capturar informações sobre os processos licitatórios, dispensas e 
inexigibilidades efetuados pelas unidades jurisdicionadas no âmbito do TCE-PE. 
 
PETCE: 
 Sistema responsável pelo protocolo de documentos que transitam no TCE-PE, seja de origem 
interna ou externa. 
 
 
 
 
  



3. FLUXO DO PROCESSO 
3.1 SISTEMA LICON 

O jurisdicionado acessa o sistema LICON, onde alimenta todas as informações necessárias relativas aos processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades. Ao serem enviados ao TCE, estes dados 
são formalizados e armazenados (ver Processo 1). 

Processo 1 - LICON 

 
3.2 SISTEMA SIOGI 

 
Processo 2 - SIOGI 
Processo 2.1 - MÓDULO CADASTRO: Publicações do DO 
 



 



Processo 2.2 - MÓDULO CADASTRO: Ofícios 

 
4. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 
 
 

Para acessar o sistema é necessário que o usuário esteja conectado à rede do TCE/PE. Só as 
pessoas autorizadas via AD (constantes na lista SIOGI do Active Directory) poderão utilizá-lo.  
 

A programação atual está escrita em Visual Basic 6 e executada em ambiente Windows (10), 
sendo a camada de persistência baseada em MS SQL SERVER. Faz-se uso de dll´s escritas em VB6 
onde residem as regras de negócios, assim como as regras legais pertinentes.  
 
 O sistema é, basicamente, composto por 04 módulos: 

● CADASTRO; 
● AUDITORIA; 
● ROBÔ; 
● GERENCIADOR (Manutenção de tabelas de domínio); 

 
A seguir, explicita-se a descrição de cada um destes módulos com suas respectivas telas e 

funcionamentos. 
 



  



4.1 MÓDULO CADASTRO 
 
4.1.1 MENU PRINCIPAL 

 
O menu principal é composto por 04 botões, descritos a seguir. 
 
4.1.1.1 BOTÃO 1: Cadastro 
Em desuso, após a integração do SIOGI à base de dados do LICON/SAGRES. 
 
4.1.1.2 BOTÃO 2: Publicações 
Permite ao usuário selecionar e visualizar publicações de editais feitas nos diversos diários oficiais existentes no estado, bem como cadastrar essas informações  no BD de forma estruturada. 
Ao escolher essa opção, o usuário terá à sua disposição 03 abas (ver figura TELA CAD_PUB_01) : 
TELA CAD_PUB_01  



 
 
 
 
 
- Aba <<Diário Oficial>> (ver figura TELA CAD_PUB_01) 

Nesta aba é possível escolher qual fonte e data de publicação o usuário deseja visualizar. 
Fonte da Publicação: Contêiner com botões de escolha de qual fonte se deseja visualizar 
Data da Publicação: Permite selecionar a data de publicação da fonte que se deseja visualizar. 
Abrir: Permite exibir o documento selecionado. São passados 02 parâmetros (Ano e Data), obtidos da data da publicação escolhida, para compor o endereço URL: 
        Endereço = "http://200.238.105.211/cadernos/" & Ano & "/" & Data & "/1-PoderExecutivo/PoderExecutivo(" & Data & ").pdf" 
Ao clicar no botão Abrir, será exibido o documento escolhido, conforme TELA CAD_PUB_01. 
O usuário deverá, então, selecionar o texto de um edital de interesse por vez e copiá-lo para a área de transferência (Clipboard). 



 
 
- Aba <<Cadastro de Editais>> (ver figura TELA CAD_PUB_02) 
TELA CAD_PUB_02  

 
 
A aba <<Cadastro de Editais>> é dividida em 03 áreas, além de 03 botões na parte inferior da tela: 

 Uma área à esquerda para inserir texto 
 Uma área central com 09 botões 
 Uma área à direita para preenchimento de campos de interesse 
 03 botões para inserção dos dados (novo, salvar e cancelar) 

Campo Texto : Espaço destinado para o usuário colar o conteúdo da área de transferência capturado na aba anterior. 
Os 09 botões no centro da tela  só ficam acessíveis após o usuário clicar no botão Novo (na parte inferior da tela): 
Botão UG: Executa a busca da UG. Para isso, o usuário deverá primeiramente selecionar o texto correspondente à UG no objeto Campo Texto. Ao clicar no botão, o sistema substituirá eventuais caracteres não imprimíveis, pontos ou espaços em branco por caracteres coringa (%). Feito isso, deverá ser exibido para seleção do usuário uma lista com as UG´s que atendam ao texto selecionado. 



 Consulta SQL:   
SELECT  UG.*,ug.segmentoadminresponsavel AS 'Segmento'  FROM  tcesql.dbo.UnidadeGestora UG, tcesql.dbo.AUDIN_PessoaJuridicaPublica pj  WHERE  UG.codigopkaudin = pj.codigo  AND DataExtincao is null  AND Nomecompleto LIKE "%Prefeitura%Municipal%de%Garanhuns%"  ORDER BY  nomecompleto ASC, DataExtincao ASC, DataCriacao DESC, CodigoAudin ASC 

 
Tipo da Publicação: Em função do tipo do edital, o usuário deverá selecionar uma das seguintes opções dentro da lista fechada:  

1-Aviso de Licitação 2-Habilitação 3-Classificação 4-Homologação/Adjudicação 5-Extrato de Contrato 6-Errata 7-Republicação 8-Aditivo 9-Adiamento 10-Recurso 11-Revogação 12-Anulação 13-Aviso de Dispensa 14-Aviso de Inexigibilidade 15-Aviso de Suspensão 16-Registro de Preços  17-Adesão à Ata de Reg. Preços  
 
 
Gênero do Objeto: Em função do objeto do edital, o usuário deverá selecionar uma das seguintes opções dentro da lista fechada:  

1-Engenharia 2-Compras 3-Informática 4-Outros 5-Concessões  



Botão Comissão: O usuário deverá primeiramente selecionar o texto correspondente ao nome da comissão no objeto Campo Texto. Ao clicar no botão, o sistema excluirá eventuais caracteres não imprimíveis ou espaços indesejados em branco por vazio ('') e exibirá no campo comissão o texto selecionado devidamente tratado. 
Botão Processo: O usuário deverá primeiramente selecionar o texto correspondente ao  nº e ano do processo no objeto Campo Texto. Ao clicar no botão, o sistema excluirá eventuais caracteres não imprimíveis ou espaços indesejados em branco por vazio ('') e exibirá no campo processo o texto selecionado devidamente tratado.  Por fim, separa o nº e o ano do processo em campos distintos. 
Botão Modalidade: O usuário deverá primeiramente selecionar o texto correspondente à modalidade no objeto Campo Texto. Ao clicar no botão, o sistema excluirá eventuais caracteres não imprimíveis ou espaços indesejados em branco por vazio ('') e exibirá no campo modalidade o texto selecionado devidamente tratado.  Por fim, identifica o código da modalidade e o insere em campo próprio. 
Botão Nº e Ano: O usuário deverá primeiramente selecionar o texto correspondente ao  nº e ano da modalidade no objeto Campo Texto. Ao clicar no botão, o sistema excluirá eventuais caracteres não imprimíveis ou espaços indesejados em branco por vazio ('') e exibirá no campo Nº e Ano o texto selecionado devidamente tratado.  Por fim, separa o nº e o ano da modalidade em campos distintos. 
Botão Objeto: O usuário deverá primeiramente selecionar o texto correspondente à descrição do objeto do certame no objeto Campo Texto. Ao clicar no botão, o sistema excluirá eventuais caracteres não imprimíveis ou espaços indesejados em branco por vazio ('') e exibirá no campo Objeto o texto selecionado devidamente tratado. 
Botão Data da Sessão: O usuário deverá primeiramente selecionar o texto correspondente à data da sessão do certame no objeto Campo Texto. Ao clicar no botão, o sistema excluirá eventuais caracteres não imprimíveis ou espaços indesejados em branco por vazio ('') e exibirá no campo Objeto o texto selecionado devidamente tratado. Deverá aceitar datas em diversos formatos, como por exemplo: 07/06/2016, 07 de junho de 2016, 07/jun/16, 07.06.2016, 07-06-2016, etc. 
Botão Valor: O usuário deverá primeiramente selecionar o texto correspondente ao valor máximo admitido pela UG para o objeto do certame no objeto Campo Texto. Ao clicar no botão, o sistema excluirá eventuais caracteres não imprimíveis ou espaços indesejados em branco por vazio ('') e exibirá no campo Valor o texto selecionado devidamente tratado. 
Botão CNPJ: O usuário deverá primeiramente selecionar o texto correspondente ao CNPJ da empresa selecionada para a execução do objeto do certame, se houver, no objeto Campo Texto. Ao clicar no botão, o sistema excluirá eventuais caracteres não imprimíveis ou espaços indesejados em branco por vazio ('') e exibirá no campo CNPJ o texto selecionado devidamente tratado. Feito isso, deverá ser exibido para seleção do usuário uma lista com as empresas que atendam ao texto selecionado. Deverá permitir também localizar o CNPJ através da busca pelo nome da empresa. 
OBS: Os campos Data da Publicação e Fonte são preenchidos automaticamente, de acordo com a escolha do usuário feita na Aba <<Diário Oficial>>. 
Botão Novo: Libera o acesso aos 09 botões centrais e limpa os campos da área à direita, permitindo a inclusão de novos dados. 
Botão Salvar: Realiza as seguintes verificações antes de salvar os dados: 



 Se os campos obrigatórios foram preenchidos (UG, Tipo da Publicação, Gênero do Objeto, Modalidade, Nº e Ano, 
Objeto, Data, Data Public e Fonte) 

 Para os casos de aviso de licitação, se a data da sessão é maior que a data da publicação do edital, emitindo um aviso ao usuário em caso contrário. 
 Se o edital já foi cadastrado anteriormente, caso em que deverá ser emitido um aviso 
 Se os dados da empresa não existirem na base de dados, deverão ser incluídos para estarem disponíveis em nova consulta 
  e salva os novos dados. Tabela(s) afetada(s): 

 siogi.dbo.tblPublicLicit (ver ANEXOS - TBL_01) 
 OBS: Campos DataCadastro, DataUltAtualiz e Usuário preenchidos com variáveis do sistema (Now e matrícula do usuário logado). 

Botão Cancelar: Cancela a operação de inserção dos dados. 
 
 
- Aba <<Consulta Editais>> (ver figura TELA CAD_PUB_03) 
TELA CAD_PUB_03  

 
 

 
 



A aba <<Consulta Editais>> é dividida em 02 contêineres e um grupo de botões na parte inferior: 
 Um contêiner superior, onde são escolhidos os parâmetros para a realização dos filtros de interesse e exibidos os registros retornados em uma grade (à direita), além dos botões Filtrar (para executar a consulta) e Exportar dados filtrados para Excel (para exportar os dados exibidos na grade) 
 Um contêiner inferior, onde são exibidos os dados do edital selecionado na grade do contêiner anterior 
 04 botões para alteração dos dados (excluir, editar, salvar alteração e cancelar) 

No contêiner superior, existem 08 filtros que podem ser escolhidos em conjunto ou isoladamente: 
Por UG : O usuário poderá escrever nesse campo, parte do nome ou o código da UG de interesse. Ao digitar, é exibida uma grade com as UG´s que atendem ao texto ou código digitado, onde o usuário deverá selecionar a UG de interesse, conforme tela TELA CAD_PUB_03 .1. 

 Consulta SQL:   
SELECT  UG.*,ug.segmentoadminresponsavel AS 'Segmento'  FROM  tcesql.dbo.UnidadeGestora UG, tcesql.dbo.AUDIN_PessoaJuridicaPublica pj  WHERE  UG.codigopkaudin = pj.codigo AND DataExtincao is null  ORDER BY  nomecompleto ASC, DataExtincao ASC, DataCriacao DESC, CodigoAudin ASC 

  
 
TELA CAD_PUB_03 .1 

 
Por Segmento Resp. : o usuário poderá selecionar uma das opções dentro de uma lista fechada, contendo os segmentos administrativos do TCE na qual deverá ser realizada a busca. 

 Consulta SQL p/ preenchimento da lista fechada:  SELECT distinct segmentoadminresponsavel FROM 
tcesql.dbo.unidadegestora WHERE segmentoadminresponsavel is not null ORDER BY segmentoadminresponsavel 

Por Tipo da Publicação : o usuário poderá selecionar uma das opções dentro de uma lista fechada, contendo os tipos de publicação na qual deverá ser realizada a busca. 
 Consulta SQL p/ preenchimento da lista fechada:  SELECT * FROM siogi.dbo.tblTipoPublicacao ORDER 

BY codigo 



Por Gênero do Objeto : o usuário poderá selecionar uma das opções dentro de uma lista fechada, na qual deverá ser realizada a busca. 
 Consulta SQL p/ preenchimento da lista fechada:  SELECT * FROM siogi.dbo.tblGeneroObjeto ORDER BY 

codigo 
Por Fonte da Publicação : o usuário poderá selecionar uma das opções dentro de uma lista fechada, na qual deverá ser realizada a busca. 

 <<vazio>> 
 DOE 
 PCR 
 AMUPE 
 PMJG 
 TJ 
 MPPE 

Por Data da Publicação: Permite selecionar o intervalo de datas de publicação que se deseja visualizar. 
Por Data de Cadastro: Permite selecionar o intervalo de datas de cadastro dos editais que se deseja visualizar. 
Por Objeto que contenha a(s) palavra(s): Permite digitar palavra(s)-chave para busca no campo <<objeto>>  dos editais que se deseja visualizar. Os espaços digitados são substituídos pelo caractere coringa "%". 
Botão Filtrar: Executa a consulta, baseada nos filtros informados pelo usuário. 

 Consulta SQL:   
SELECT  pl.ord,g.generoobjeto as Natureza, pl.tipopublic, tp.tipopublicacao, pl.fontepublic, pl.segmento, pl.ug,ug.nomecompleto, pl.numprocesso, pl.anoprocesso, m.codigo as 'modalidade', m.nome as 'nomemodalidade', pl.nummodalidade, pl.anomodalidade, pl.datapublicacao, pl.datasessaoabertura, pl.objeto, pl.valor, pl.cnpj, pl.razaosocial, pl.datacadastro, pl.dataultatualiz, pl.comissao, pl.usuário, u.usuário as 'nome', pl.esfera  FROM  siogi.dbo.tblpubliclicit pl, siogi.dbo.usuários u,tcesql.dbo.unidadegestora ug,tcesql.dbo.audin_modalidadelicitacao m, siogi.dbo.tbltipopublicacao tp, siogi.dbo.tblgeneroobjeto g  WHERE  pl.UG=ug.codigopkaudin AND pl.modalidade=m.codigo AND  pl.tipopublic=tp.codigo AND pl.natureza=g.codigo AND pl.usuário=u.mat AND ug.codigopkaudin =471  AND pl.fontepublic like '%' AND pl.tipopublic like '%' AND pl.natureza like '1%' AND pl.segmento like '%' AND pl.datapublicacao >= '2016-06-01' AND pl.datapublicacao <= '2016-06-30' AND pl.datacadastro >= '1980-01-01' AND pl.datacadastro <= '2018-06-30 23:59:59' AND pl.objeto like '%%'  ORDER BY  pl.datacadastro DESC,ug.nomecompleto  

 Após a execução da consulta, os dados retornados são exibidos na grade à direita.  
DICA: O usuário poderá mudar a ordenação dos dados exibidos, bastando clicar no cabeçalho da coluna que deseja fazer a ordenação. A ordenação muda de ascendente para descendente a cada clique dado no cabeçalho da coluna. 
Botão Exportar dados filtrados para Excel: Exporta os dados filtrados (exibidos na grade) para o Excel. 
 



No contêiner inferior, são exibidos os dados do edital selecionado na grade do contêiner anterior, permitindo também que o usuário faça exclusão ou alteração dos dados: 
TELA CAD_PUB_03 .2

 
Botão Excluir: Executa a exclusão do registro, baseado na seleção feita pelo usuário na grade anterior. 

 Consulta SQL:  DELETE FROM siogi.dbo.tblPublicLicit WHERE ord=123 
Botão Editar: Altera o contêiner para o modo de edição, permitindo a modificação dos dados exibidos nele. 
Botão Salvar Alteração: Realiza as seguintes verificações antes de salvar os dados: 

 Se os campos obrigatórios foram preenchidos 
 Para os casos de aviso de licitação, se a data da sessão é maior que a data da publicação do edital, emitindo um aviso ao usuário em caso contrário. 
 Se o edital já foi cadastrado anteriormente, caso em que deverá ser emitido um aviso 
 Se os dados da empresa não existirem na base de dados, deverão ser incluídos para estarem disponíveis em nova consulta 
  e salva os novos dados. Tabela(s) afetada(s): 

 siogi.dbo.tblPublicLicit (ver ANEXOS - TBL_01) 
 OBS: Campos DataUltAtualiz e Usuário preenchidos com variáveis do sistema (Now e matrícula do usuário logado). 

Botão Cancelar: Cancela a operação de alteração dos dados. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4.1.1.3 BOTÃO 3: Ofícios 
Permite ao usuário selecionar e visualizar ofícios gerados pelo ROBÔ SIOGI, bem como cadastrar informações adicionais no BD. 
TELA OFICIOS_01  

 
A tela é dividida em 02 contêineres e um grupo de botões na parte inferior: 

 Um contêiner superior, onde são escolhidos os parâmetros para a realização dos filtros de interesse e exibidos os registros retornados em uma grade (à direita), além dos botões Filtrar (para executar a consulta) e Exportar dados filtrados para Excel (para exportar os dados exibidos na grade) 
 Um contêiner inferior, onde são exibidos, em 02 abas, os dados do ofício selecionado na grade do contêiner anterior e as estatísticas de interesse relativas à UG ora visualizada. 
 04 botões para alteração dos dados (editar, salvar, cancelar e Visualizar Ofício) 

No contêiner superior, existem 05 filtros que podem ser escolhidos em conjunto ou isoladamente: 
Por UG : O usuário poderá escrever nesse campo, parte do nome ou o código da UG de interesse. Ao digitar, é exibida uma lista abaixo com as UG´s que atendem ao texto ou código digitado, onde o usuário deverá selecionar a UG de interesse, conforme tela TELA OFICIOS_01. 



Por Nº do PETCE :  Permite digitar o nº e ano do PETCE que se deseja visualizar. 
Por Nº do Ofício Gerado :  Permite digitar o nº e ano do ofício que se deseja visualizar. 
Por Status: o usuário poderá selecionar uma das opções dentro de uma lista fechada, na qual deverá ser realizada a busca: 

 <<vazio>> 
 01-Em notificação 
 02-Notificado 

Por Situação: o usuário poderá selecionar uma das opções dentro de uma lista fechada, na qual deverá ser realizada a busca: 
 <<vazio>> 
 01-Não formalizado no LICON 
 02- Formalizado no LICON 

Botão Filtrar: Executa a consulta, baseada nos filtros informados pelo usuário. 
 Consulta SQL:   

SELECT  c.petce AS 'PETCE',c.numero AS 'NumOfício',c.ano,c.ug,p.nomeUG,c.segmento,c.data,c.dataresposta,c.status, p.modalidade,p.nummodalidade,p.anomodalidade,p.objeto,p.datapublicacao,p.numprocesso,p.anoprocesso,p.fontepublic,c.caminhoarquivo,c.usuario,c.dataultatualiz,c.situacao,c.segmentoorigem,c.datanotificacao,c.dataformalizacao,c.obs  FROM  siogi.dbo.tblcontroleoficios c  INNER JOIN siogi.dbo. tblpubliclicit p ON c.codigopublicacao=p.ord  WHERE  p.nomeUG LIKE '%Prefeitura Municipal de Garanhuns%' AND (c.petce LIKE '%' OR c.petce is null) AND c.numero >0 AND c.ano >0 AND c.status LIKE '%' AND c.situacao ='02-Formalizado no LICON'  
 Após a execução da consulta, os dados retornados são exibidos na grade à direita.  

DICA: O usuário poderá mudar a ordenação dos dados exibidos, bastando clicar no cabeçalho da coluna que deseja fazer a ordenação. A ordenação muda de ascendente para descendente a cada clique dado no cabeçalho da coluna. 
 
Botão Exportar dados filtrados para Excel: Exporta os dados filtrados (exibidos na grade) para o Excel. 
 
No contêiner inferior, existem 03 abas: 
 
- Aba <<Informações>> 
Nesta aba são exibidos os dados do ofício selecionado na grade do contêiner anterior e 04 botões (Editar, Salvar, Cancelar e Visualizar Ofício), permitindo também que o usuário faça alteração dos dados. 



TELA OFICIOS_01.1  

  
Botão Editar: Altera o contêiner para o modo de edição, permitindo a modificação somente dos dados relativos aos campos exibidos à direita do contêiner, ou seja: 

 Data Resposta 
 Status (lista fechada, conforme lista exibida no filtro de mesmo nome no contêiner superior) 
 Data Notificação 
 Observação, onde é oferecida uma lista aberta,  podendo o usuário digitar a observação ou escolher uma das seguintes sugestões: 01-Publicação é de outra UG 02-Pedido de prorrogação 03-Não Notificado (recusa) 04-Não Notificado (endereço insuficiente) 05-Não Notificado (mudou-se) 06-Problemas no acesso ao LICON 07-Erro no Nº/ano/modalidade do certame 

Botão Salvar: Realiza as seguintes verificações antes de salvar os dados: 
 No caso do campo Status ter sido alterado para 02-Notificado, o campo Data Notificação deverá ser preenchido com uma data válida,  emitindo um aviso ao usuário em caso contrário. 
 No caso do campo Status ter sido alterado para 01-Em Notificação, o campo Data Notificação não deverá ser preenchido,  emitindo um aviso ao usuário em caso contrário. 
 Salva os novos dados. Tabela(s) afetada(s): 

 siogi.dbo.tblControleOficios (ver ANEXOS - TBL_02) 
 Consulta SQL:   

UPDATE  siogi.dbo. [tblControleOficios]  SET  [USUARIO]= '0749', [DATAULTATUALIZ]= '2016-07-04 12:49:44', [DATARESPOSTA]= '2016-05-22 12:13:58', [STATUS]= '02-Notificado', [DATANOTIFICACAO]= '2016-05-07 00:00:00'  WHERE  [NUMERO]=36 AND [ANO]=2016 
 OBS: Campos DataUltAtualiz e Usuário preenchidos com variáveis do sistema (Now e matrícula do usuário logado). 



Botão Cancelar: Cancela a operação de alteração dos dados. 
Botão Visualizar Ofício: Permite visualizar o ofício (gerado em arquivo WORD pelo ROBÔ SIOGI) ora selecionado pelo usuário. (OBS: É gerado apenas um arquivo WORD com todos os ofícios a serem enviados às UG´s, sendo necessário utilizar a ferramenta Localizar via VBA para exibir o ofício correspondente). 
- Aba <<Estatísticas>> 
Nesta aba são exibidas às estatísticas referentes à UG selecionada na grade do contêiner anterior e 01 botão (Calcular), além de 02 filtros que devem ser escolhidos em conjunto: 

TELA OFICIOS_01.2  

  
Editais publicados entre: Permite selecionar o intervalo de datas de cadastro dos editais que se deseja calcular as estatísticas de adimplência, tempestividade e recursos envolvidos. 
Botão Calcular: Calcula as estatísticas de adimplência, tempestividade e recursos envolvidos no período escolhido. 

 Consulta SQL:   
SELECT DISTINCT  P.ord,P.segmento,P.Natureza, P.UG, P.Esfera, CAST(P.Objeto as varchar(900)) AS 'Objeto',P.Modalidade, P.NUMMODALIDADE, P.ANOMODALIDADE, P.DATAPUBLICACAO, P.DATASESSAOABERTURA,P.FontePublic, P.DATACADASTRO,P.DATAULTATUALIZ,pl.estagiolicitacao,PL.CODIGO,FPL.estagiolicitacao,FPL.dataformalizacao,CONVERT(DATETIME, FLOOR(CONVERT(FLOAT(24), FPL.dataformalizacao)))  AS 'Formalizacaosemhora',CASE WHEN fpl.estagiolicitacao>=3 THEN 1 ELSE 0 END AS 'EditalFormalizado',CASE WHEN ((CONVERT(DATETIME, FLOOR(CONVERT(FLOAT(24), FPL.dataformalizacao))) <= CONVERT(DATETIME,P.DATAPUBLICACAO) AND pl.estagiolicitacao>=3) OR (P.MODALIDADE IN (10,11) AND CONVERT(DATETIME, FLOOR(CONVERT(FLOAT(24), FPL.dataformalizacao))) <= DATEADD(DAY,7,CONVERT(DATETIME,P.DATAPUBLICACAO)) AND pl.estagiolicitacao>=3)) THEN 1 ELSE 0 END AS 'Tempestivo', CASE WHEN sum(O.precounitario)>0 THEN sum(O.precounitario) ELSE 0 END AS 'Valor_Estimado'  FROM  siogi.dbo.tblpubliclicit P  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_processolicitatorio PL ON (P.UG=PL.unidadegestora and p.modalidade=pl.modalidadelicitacao and p.nummodalidade=pl.numeromodalidade and p.anomodalidade=pl.anomodalidade)  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_formalizacaoprocessolicitatorio FPL ON PL.codigo = FPL.processolicitatorio AND FPL.estagiolicitacao=3 AND (FPL.DATAFORMALIZACAO<= '2016-06-25 23:59:59')  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_edital E ON E.processolicitatorio=PL.codigo  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_orcamentoestimativo OE ON E.orcamentoestimativo=OE.codigo  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_orcamentoobjetolote O ON o.orcamentoestimativo=e.orcamentoestimativo WHERE  



P.dataPUBLICACAO >= '2015-01-01 00:00:00' and P.dataPUBLICACAO <= '2016-06-25 23:59:59' AND P.esfera IN ('M','E') and P.tipopublic in (1,13,14,16) AND P.UG=247  GROUP BY  P.ord,P.segmento,P.Natureza, P.UG, P.Esfera, CAST(P.Objeto as varchar(900)), P.Modalidade, P.NUMMODALIDADE, P.ANOMODALIDADE, P.DATAPUBLICACAO, P.DATASESSAOABERTURA, P.FontePublic, P.DATACADASTRO,P.DATAULTATUALIZ, PL.codigo, pl.estagiolicitacao,FPL.estagiolicitacao,FPL.dataformalizacao ORDER BY  P.DATAPUBLICACAO DESC, P.DATACADASTRO Desc  
 Após a execução da consulta, os dados retornados são exibidos na grade à direita.  

DICA: O usuário poderá mudar a ordenação dos dados exibidos, bastando clicar no cabeçalho da coluna que deseja fazer a ordenação. A ordenação muda de ascendente para descendente a cada clique dado no cabeçalho da coluna. 
 
 
- Aba <<Tab2>> 
Aba para expansão de outras funcionalidades. 
 

4.1.1.4 BOTÃO 4: Sair 
Sai do módulo CADASTRO, fechando a tela e cancelando todas as conexões pendentes com o BD. 



  



4.2 MÓDULO AUDITORIA 
 
4.2.1 MENU PRINCIPAL 
 

 
O menu principal é composto por 13 botões, descritos a seguir. 
 
4.2.1.1 BOTÃO 1: LICON 
Permite ao usuário selecionar e visualizar licitações cadastradas pelas UG's na base de dados do LICON. 
Ao escolher essa opção, o usuário terá à sua disposição 05 abas (ver figura TELA AUD_LIC_01) . 
- Aba <<Busca de Processos Cadastrados>> (ver figura TELA AUD_LIC_01) 
TELA AUD_LIC_01 

 
A aba << Busca de Processos Cadastrados >> é dividida em 02 contêineres: 

 Um contêiner superior, onde são escolhidos os parâmetros para a realização dos filtros de interesse, além do botão Filtrar (para executar a consulta)  



 Um contêiner inferior, onde são exibidos os registros retornados em uma grade, o nº de registros retornados, além dos botões Exportar p/ LibreOffice e Exportar p/ Excel (para exportar os dados exibidos na grade) 
No contêiner superior, existem 05 filtros que podem ser escolhidos em conjunto ou isoladamente: 
Por UG : O usuário poderá escrever nesse campo, parte do nome ou o código da UG de interesse. Ao digitar, é exibida uma grade com as UG´s que atendem ao texto ou código digitado, onde o usuário deverá selecionar a UG de interesse, conforme tela TELA AUD_LIC_01.1. Caso o usuário marque a caixa de seleção <<Livre>>, este filtro será desconsiderado. 

 Consulta SQL:   
SELECT  UG.*,ug.segmentoadminresponsavel AS 'Segmento'  FROM  tcesql.dbo.UnidadeGestora UG, tcesql.dbo.AUDIN_PessoaJuridicaPublica pj  WHERE  UG.codigopkaudin = pj.codigo AND DataExtincao is null  ORDER BY  nomecompleto ASC, DataExtincao ASC, DataCriacao DESC, CodigoAudin ASC 

 TELA AUD_LIC_01.1 

 
Por Data de Cadastro: Permite selecionar ou digitar a partir de que data de cadastro dos editais se deseja visualizar. Caso o usuário marque a caixa de seleção <<Livre>>, este filtro será desconsiderado. 
Por Natureza do Objeto : o usuário poderá selecionar uma das opções dentro de uma lista fechada, na qual deverá ser realizada a busca. 

1-Engenharia 2-Outros  
Por Ano da Licitação: Permite selecionar ou digitar qual ano da licitaçãose deseja visualizar. Caso o usuário marque a caixa de seleção <<Livre>>, este filtro será desconsiderado. 
Por Licitante: Permite digitar palavra(s)-chave ou CNPJ para busca dos editais que contenham os argumentos que se deseja visualizar. Os espaços digitados são substituídos pelo caractere coringa "%". 
Botão Filtrar: Executa a consulta, baseada nos filtros informados pelo usuário. 

 Consulta SQL:   



SELECT DISTINCT  p.codigo,p.unidadegestora as 'CodUG',pj.nome as 'Unidade Gestora', u.segmentoadminresponsavel as 'Segmento',p.Numero as 'Processo',p.ano as 'Ano',p.modalidadelicitacao,m.nome as 'Modalidade', p.numeromodalidade, p.anomodalidade, o.codigo as 'Lote', oe.enderecoobraserveng as 'Objeto', o.descricao as 'ObjetoLote', o.precounitario as 'Valor Estimado', p.EstagioLicitacao, el.Nome as 'Estágio',e.dataemissao, f.dataformalizacao, e.datasessaoabertura,p.datapublicacaodivulgacaohabilitacao,sl.nome as 'Situação',n.Nome as 'Natureza',e.criteriojulgamento,r.nome as 'Regime',e.orcamentoestimativo,'bdiadotado'=CASE WHEN o.bdiadotado>0 THEN o.bdiadotado ELSE AVG(oi.bdiadotado) END,'bdimaximopermitido'=CASE WHEN o.bdimaximopermitido>0 THEN o.bdimaximopermitido ELSE AVG(oi.bdiadotado) END  FROM  AUDIN_ProcessoLicitatorio p LEFT JOIN UnidadeGestora u ON p.unidadegestora=u.codigopkaudin LEFT JOIN AUDIN_ModalidadeLicitacao m ON p.modalidadelicitacao=m.codigo LEFT JOIN AUDIN_Edital e ON p.codigo=e.processolicitatorio LEFT JOIN AUDIN_regimeexecucao r ON e.regimeexecucao=r.codigo LEFT JOIN AUDIN_PessoaJuridicaPublica pj ON p.UnidadeGestora = pj.codigo LEFT JOIN AUDIN_EstagioLicitacao el ON p.EstagioLicitacao = el.Codigo LEFT JOIN AUDIN_SituacaoLicitacao sl ON p.SituacaoLicitacao = sl.Codigo LEFT JOIN AUDIN_NaturezaObjeto n ON p.NaturezaObjeto = n.Codigo LEFT JOIN AUDIN_orcamentoestimativo oe ON oe.codigo=e.orcamentoestimativo LEFT JOIN AUDIN_orcamentoobjetolote o ON o.orcamentoestimativo=e.orcamentoestimativo LEFT JOIN AUDIN_orcamentoitem oi ON oi.objetolote=o.codigo LEFT JOIN AUDIN_FormalizacaoProcessoLicitatorio f ON (p.codigo=f.processolicitatorio AND p.EstagioLicitacao = F.ESTAGIOLICITACAO) LEFT JOIN AUDIN_processolicitatoriolicitantes pll ON e.ProcessoLicitatorio = pll.processolicitatorio LEFT JOIN AUDIN_propostapreco pp ON (pp.codigo=o.codigo AND p.EstagioLicitacao = F.ESTAGIOLICITACAO) LEFT JOIN AUDIN_licitante lic ON pll.licitante=lic.codigo  WHERE  p.unidadegestora =247  AND f.DataFormalizacao >= '2016-07-01 00:00:00' AND (p.numeromodalidade LIKE '%' OR p.numeromodalidade IS NULL) AND (p.anomodalidade =2016 OR p.anomodalidade IS NULL) AND (p.modalidadelicitacao >0  OR p.modalidadelicitacao IS NULL) AND p.NaturezaObjeto  LIKE '%'  AND (lic.numerodocumentoajustado  like '%'  OR lic.numerodocumentoajustado IS NULL)  GROUP BY  p.codigo,pj.esfera,p.unidadegestora,pj.nome,u.segmentoadminresponsavel,p.Numero,p.ano,m.nome,p.modalidadelicitacao,p.EstagioLicitacao,p.numeromodalidade,p.anomodalidade,oe.enderecoobraserveng,o.codigo,o.descricao,o.precounitario, el.Nome,e.dataemissao, f.dataformalizacao, e.datasessaoabertura,p.datapublicacaodivulgacaohabilitacao,n.Nome,f.EstagioLicitacao,p.situacaolicitacao,e.criteriojulgamento,r.nome,e.orcamentoestimativo,o.bdiadotado,o.bdimaximopermitido,sl.nome  HAVING  f.EstagioLicitacao=max(p.EstagioLicitacao)  ORDER BY  f.dataformalizacao DESC,e.datasessaoabertura DESC,p.unidadegestora ASC,p.numero DESC,p.codigo DESC  
 Após a execução da consulta, os dados retornados são exibidos na grade inferior.  

DICA: O usuário poderá mudar a ordenação dos dados exibidos, bastando clicar no cabeçalho da coluna que deseja fazer a ordenação. A ordenação muda de ascendente para descendente a cada clique dado no cabeçalho da coluna. 
- Aba <<Detalhes do Processo>> (ver figura TELA AUD_LIC_01.2) 

Nesta aba são exibidos os dados do processo selecionado na grade da aba << Busca de Processos Cadastrados >>, permitindo que o usuário visualize os dados referentes à tramitação do processo dentro do LICON, conforme TELA AUD_LIC_01.2 . 
TELA AUD_LIC_01.2 



 
- Aba <<Orçamento>> (ver figura TELA AUD_LIC_01.3) 

Nesta aba são exibidos os dados dos orçamentos estimativo e vencedor (se já houver), relativos ao processo selecionado na grade da aba << Busca de Processos Cadastrados >>, permitindo que o usuário visualize os dados, exporte o orçamento para uma planilha Excel ou LibreOffice, além de poder também fazer uma pré-análise dos preços, conforme TELA AUD_LIC_01.3 . 
TELA AUD_LIC_01.3 



 
 

Botão Exportar Orçamento p/ Excel: Exporta os dados filtrados (exibidos na grade) para o Excel. 
Botão Exportar p/ LibreOffice: Exporta os dados filtrados (exibidos na grade) para o Libre Office. 
Botão Pré-análise de Preços: Executa a pré-análise de preços, baseada no orçamento selecionado pelo usuário e exibido na grade acima. 

 Ver diagrama 1 em anexo 
 Após a execução da pré-análise, os dados retornados são exibidos na grade inferior.  

DICA: O usuário poderá mudar a ordenação dos dados exibidos, bastando clicar no cabeçalho da coluna que deseja fazer a ordenação. A ordenação muda de ascendente para descendente a cada clique dado no cabeçalho da coluna. 
Botão dados filtrados p/ Excel: Exporta os dados da pré-análise realizada (exibidos na grade) para o Excel. 

 
- Aba <<Valores Empenhados>> (ver figura TELA AUD_LIC_01.4) 

Nesta aba são exibidos os dados dos empenhos emitidos (se houver),relacionados ao processo selecionado na grade da aba << Busca de Processos Cadastrados >>, conforme TELA AUD_LIC_01.4 . 
TELA AUD_LIC_01.4 



 
 Consulta SQL:   

SELECT  ug.NOME, u.DESCRICAO, o.NUMERO_UNIDADE_ORCAMENTARIA, o.DESCRICAO,e.NUMERO_EMPENHO,e.ID_TIPO_EMPENHO,t.DESCRICAO AS 'TipoEmpenho', e.DATA_EMPENHO, e.NUMERO_LICITATORIO_PROCEDIMENTO, f.CPF_CNPJ , f.Nome as 'Favorecido', e.VALOR_EMPENHO, e.HISTORICO, e.ID_TIPO_MODALIDADE_LICITACAO  FROM  sagres2016.dbo.PCM_EMPENHO e, sagres2016.dbo.PCM_UNIDADE_GESTORA_ADM u, sagres2016.dbo.PCM_UNIDADE_ORCAMENTARIA o, sagres2016.dbo.PCM_DOTACAO d, sagres2016.dbo.PCM_FORNECEDOR f, sagres2016.dbo.PCM_UNIDADE_GESTORA UG,sagres2016.dbo.PCM_TIPO_EMPENHO t  WHERE  u.ID_UNIDADE_GESTORA_ADM = o.ID_UNIDADE_GESTORA_ADM AND d.ID_UNIDADE_ORCAMENTARIA = o.ID_UNIDADE_ORCAMENTARIA and d.ID_DOTACAO = e.ID_DOTACAO and e.ID_FORNECEDOR = f.ID_FORNECEDOR and ug.ID_UNIDADE_GESTORA = o.ID_UNIDADE_GESTORA and e.ID_TIPO_EMPENHO = t.ID_TIPO_EMPENHO AND e.DATA_EMPENHO>='2010-01-01' AND ug.ID_UNIDADE_GESTORA = 576 AND e.NUMERO_LICITATORIO_PROCEDIMENTO = '000052016' AND e.ID_TIPO_MODALIDADE_LICITACAO LIKE '%'  ORDER BY  ug.NOME, u.DESCRICAO, o.NUMERO_UNIDADE_ORCAMENTARIA, o.DESCRICAO, e.NUMERO_EMPENHO 
 
- Aba <<Alertas e Análises Emitidas>> (ver figura TELA AUD_LIC_01.5) 

Nesta aba são exibidos os dados dos alertas e das análises emitidas (se houver),relacionados ao processo selecionado na grade da aba << Busca de Processos Cadastrados >>, conforme TELA AUD_LIC_01.5. 
TELA AUD_LIC_01.5 



 
 Consulta SQL (Alertas):   

SELECT  I.codug,I.estágio,I.inconsistencia,TI.descrição,I.dataultatualiz,I.sanada,PB.*  FROM  SIOGI.dbo.tblinconsistencias I  LEFT JOIN SIOGI.dbo.tblTipoInconsistencias TI ON TI.código=I.inconsistencia  LEFT JOIN SIOGI.dbo.tblpubliclicit PB ON PB.ord=I.codigopublicacao  WHERE  I.inconsistencia<>0 AND I.Código= 128338 OR (PB.UG= 576 AND PB.modalidade= 1 AND PB.anomodalidade= 2016 AND PB.nummodalidade= 2)  ORDER BY  I.dataultatualiz DESC  
 Consulta SQL (Análises Emitidas):   

SELECT  V.Codigo,V.OrcEstim,V.Lote,V.Estagio,V.DataAnalise,V.OE_VALOR as 'Valor Estimado',V.OV_VALOR as 'Valor Adjudicado',V.BDI, V.TAB1 as 'TabRef1',V.VALOR1,V.PERCCONFORM1 as '%Conform1',V.TAB2 as 'TabRef2',V.VALOR2,V.PERCCONFORM2 as '%Conform2',V.TAB3 as 'TabRef3',V.VALOR3,V.PERCCONFORM3 as '%Conform3',V.TAB4 as 'TabRef4',V.VALOR4,V.PERCCONFORM4 as '%Conform4',V.CNPJ,V.EMAIL1,V.EMAIL2  FROM  SIOGI.dbo.tblVerificações V  WHERE  V.Lote= 519658  ORDER BY  V.dataanálise DESC  



 
4.2.1.2 BOTÃO 2: Publicações DO 
Permite ao usuário selecionar e visualizar publicações de editais feitas nos diversos diários oficiais existentes no estado (ver figura TELA AUD_PUB_01). 
Ao escolher essa opção, o usuário terá à sua disposição 03 abas (ver figura TELA AUD_PUB_01) : 
TELA AUD_PUB_01 

 
A tela é dividida em 02 contêineres e um grupo de botões na parte inferior: 

 Um contêiner superior, onde são escolhidos os parâmetros para a realização dos filtros de interesse e exibidos os registros retornados em uma grade (à direita), além dos botões Filtrar (para executar a consulta) e Exportar dados filtrados para Excel  e Exportar p/ LibreOffice (para exportar os dados exibidos na grade) 
 Um contêiner inferior, onde são exibidos, à esquerda, os dados da publicação selecionada na grade do contêiner anterior e, à direita, em 04 abas, as informações relativas ao cadastro dessa publicação no LICON, se houver. 
 01 botão para exclusão dos dados (excluir), disponível apenas para usuários do grupo 2 (Gerenciadores do SIOGI) 

No contêiner superior (TELA AUD_PUB_02 .1), existem 10 filtros que podem ser escolhidos em conjunto ou isoladamente: 



Por UG : O usuário poderá escrever nesse campo, parte(s) do nome ou o código da UG de interesse. Ao digitar, é exibida uma grade com as UG´s que atendem ao texto ou código digitado, onde o usuário deverá selecionar a UG de interesse, conforme tela TELA AUD_PUB_02 .1. 
 
TELA AUD_PUB_02 .1 

 
 Consulta SQL:   

Select  UG.*,ug.segmentoadminresponsavel AS 'Segmento'  FROM  UnidadeGestora UG,AUDIN_PessoaJuridicaPublica pj  WHERE  UG.codigopkaudin = pj.codigo AND (UG.nome like '%sec%casa%' OR UG.nomecompleto like '%sec%casa%' OR UG.codigopkaudin like '%sec%casa%')  ORDER BY  DataExtincao ASC, DataCriacao DESC, CodigoAudin ASC 
 
Por Segmento Resp. : o usuário poderá selecionar uma das opções dentro de uma lista fechada, contendo os segmentos administrativos do TCE na qual deverá ser realizada a busca. 

 Consulta SQL p/ preenchimento da lista fechada:  SELECT distinct segmentoadminresponsavel FROM 
tcesql.dbo.unidadegestora WHERE segmentoadminresponsavel is not null ORDER BY segmentoadminresponsavel 

Por Tipo da Publicação : o usuário poderá selecionar uma das opções dentro de uma lista fechada, contendo os tipos de publicação na qual deverá ser realizada a busca. 
 Consulta SQL p/ preenchimento da lista fechada:  SELECT * FROM siogi.dbo.tblTipoPublicacao ORDER 

BY codigo 
Por Gênero do Objeto : o usuário poderá selecionar uma das opções dentro de uma lista fechada, na qual deverá ser realizada a busca. 

 Consulta SQL p/ preenchimento da lista fechada:  SELECT * FROM siogi.dbo.tblGeneroObjeto ORDER BY 
codigo 

Por Fonte da Publicação : o usuário poderá selecionar uma das opções dentro de uma lista fechada, na qual deverá ser realizada a busca. 



 <<vazio>> 
 DOE 
 PCR 
 AMUPE 
 PMJG 
 TJ 
 MPPE 

Por Data da Publicação: Permite selecionar o intervalo de datas de publicação que se deseja visualizar. 
Por Data de Cadastro: Permite selecionar o intervalo de datas de cadastro dos editais que se deseja visualizar. 
Por Objeto que contenha a(s) palavra(s): Permite digitar palavra(s)-chave para busca no campo <<objeto>>  dos editais que se deseja visualizar. Os espaços digitados são substituídos pelo caractere coringa "%". 
Formalizado no LICON?:  o usuário poderá escolher entre sim - para filtrar apenas editais que já foram formalizados no LICON pelo menos até a aba Edital - ou não, caso contrário. 
Notificado?: o usuário poderá escolher entre sim - para filtrar apenas editais que já foram objeto de notificação pelo TCE - ou não, caso contrário. 
 
Botão Filtrar: Executa a consulta, baseada nos filtros informados pelo usuário. 

 Consulta SQL:   
SELECT  P.ord,g.generoobjeto as Natureza, tp.tipopublicacao, P.FontePublic, P.segmento, P.Natureza, P.UG, ug.nomecompleto, p.numprocesso, p.anoprocesso, m.nome as 'modalidade',p.comissao, P.Esfera, CAST(P.Objeto as varchar(900)) AS 'Objeto', OE.enderecoobraserveng AS 'Objeto1', o.codigo as 'Lote', o.descricao as 'ObjetoLote', e.orcamentoestimativo, P.Modalidade, P.NUMMODALIDADE, P.ANOMODALIDADE, P.DATAPUBLICACAO, P.DATASESSAOABERTURA, p.valor, p.cnpj, p.razaosocial, P.DATAULTATUALIZ, PL.codigo, pl.estagiolicitacao, el.Nome as 'Estágio', sl.nome as 'Situação',(SELECT min(FPL1.dataformalizacao) FROM tcesql.dbo.AUDIN_formalizacaoprocessolicitatorio FPL1 WHERE PL.codigo=FPL1.processolicitatorio AND FPL1.estagiolicitacao=3) AS 'DataFormalizacao',(SELECT CONVERT(DATETIME, FLOOR(CONVERT(FLOAT(24), min(FPL1.dataformalizacao)))) FROM tcesql.dbo.AUDIN_formalizacaoprocessolicitatorio FPL1 WHERE PL.codigo=FPL1.processolicitatorio AND FPL1.estagiolicitacao=3) AS 'Formalizacaosemhora',CASE WHEN (pl.estagiolicitacao>=3 OR pl.situacaolicitacao<=4) THEN 'Sim' ELSE 'Não' END AS 'EditalFormalizado',CASE WHEN  (SELECT CONVERT(DATETIME, FLOOR(CONVERT(FLOAT(24), min(FPL1.dataformalizacao)))) FROM tcesql.dbo.AUDIN_formalizacaoprocessolicitatorio FPL1 WHERE PL.codigo=FPL1.processolicitatorio AND FPL1.estagiolicitacao=3) <= P.DATAPUBLICACAO AND pl.estagiolicitacao>=3 THEN 'Sim' ELSE 'Não' END AS 'Tempestivo',max(I.oficio) as 'Ofício Gerado',CASE WHEN DATEADD(DAY,-30,CONVERT(DATETIME,P.DATAPUBLICACAO)) > (SELECT min(FPL1.dataformalizacao) FROM tcesql.dbo.AUDIN_formalizacaoprocessolicitatorio FPL1 WHERE PL.codigo=FPL1.processolicitatorio AND FPL1.estagiolicitacao=3) THEN 'Verificar se o objeto cadastrado no LICON é o mesmo da publicação, pois pode ocorrer de se ter o mesmo nº do processo, porém oriundo de comissões de licitação distintas' ELSE '' END AS 'OBS', P.usuário, sum(O.precounitario) as 'ValorLicon'  FROM  tblpubliclicit P  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_processolicitatorio PL ON (P.UG=PL.unidadegestora and p.modalidade=pl.modalidadelicitacao and p.nummodalidade=pl.numeromodalidade and p.anomodalidade=pl.anomodalidade)  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_edital E ON E.processolicitatorio=PL.codigo  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_orcamentoestimativo OE ON E.orcamentoestimativo=OE.codigo  



LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_orcamentoobjetolote O ON o.orcamentoestimativo=e.orcamentoestimativo  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_formalizacaoprocessolicitatorio FPL ON PL.codigo=FPL.processolicitatorio AND pl.estagiolicitacao=fpl.estagiolicitacao  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_EstagioLicitacao el ON PL.EstagioLicitacao = el.Codigo  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_SituacaoLicitacao sl ON PL.SituacaoLicitacao = sl.Codigo  LEFT JOIN tcesql.dbo.unidadegestora ug ON P.UG=ug.codigopkaudin  LEFT JOIN tblgeneroobjeto g ON p.natureza=g.codigo  LEFT JOIN tbltipopublicacao tp ON p.tipopublic=tp.codigo  LEFT JOIN tcesql.dbo.audin_modalidadelicitacao m ON p.modalidade=m.codigo  LEFT JOIN SIOGI.dbo.tblinconsistencias I ON P.ord=I.codigopublicacao  WHERE  (pl.estagiolicitacao>=1 or pl.estagiolicitacao is null) AND ug.codigopkaudin =992  AND p.fontepublic like '%' AND p.tipopublic like '%' AND p.natureza like '%' AND p.segmento like '%' AND p.datapublicacao >= '2016-07-01' AND p.datapublicacao <= '2016-07-27' AND (P.datacadastro >= '1980-01-01' OR P.dataultatualiz >= '1980-01-01') AND (P.datacadastro <= '2018-07-27 23:59:59' OR P.dataultatualiz <= '2018-07-27 23:59:59') AND CAST(P.Objeto as varchar(900)) like '%%'  GROUP BY  P.ord,g.generoobjeto,P.segmento,P.Natureza,tp.tipopublicacao, P.UG, ug.nomecompleto, p.numprocesso, p.anoprocesso, m.nome, p.comissao, P.Esfera, CAST(P.Objeto as varchar(900)), OE.enderecoobraserveng,o.codigo, o.descricao, e.orcamentoestimativo,P.Modalidade, P.NUMMODALIDADE, P.ANOMODALIDADE, P.DATAPUBLICACAO, P.DATASESSAOABERTURA, P.FontePublic, p.valor, p.cnpj, p.razaosocial, P.DATAULTATUALIZ, PL.codigo, pl.estagiolicitacao,pl.situacaolicitacao,el.Nome,sl.nome, FPL.dataformalizacao, P.usuário, O.precounitario  HAVING  (pl.estagiolicitacao>=3 OR pl.situacaolicitacao<=4)  ORDER BY  P.dataultatualiz Desc  
 Após a execução da consulta, os dados retornados são exibidos na grade à direita.  

DICA: O usuário poderá mudar a ordenação dos dados exibidos, bastando clicar no cabeçalho da coluna que deseja fazer a ordenação. A ordenação muda de ascendente para descendente a cada clique dado no cabeçalho da coluna. 
Botão Exportar dados filtrados para Excel: Exporta os dados filtrados (exibidos na grade) para o Excel. 
Botão Exportar p/ LibreOffice: Exporta os dados filtrados (exibidos na grade) para o LibreOffice. 
 
No contêiner inferior (TELA AUD_PUB_02 .2), são exibidos os dados do edital selecionado na grade do contêiner anterior, além das informações cadastradas no LICON, caso a UG já as tenha realizada. Permite também que o usuário faça exclusão dos dados do edital  (somente para usuários do grupo 02 - Gerenciadores do SIOGI).: 



TELA AUD_PUB_02 .2 

 
Botão Excluir: Executa a exclusão do registro, baseado na seleção feita pelo usuário na grade anterior. 

 Consulta SQL:  DELETE FROM siogi.dbo.tblPublicLicit WHERE ord=123 
 

4.2.1.3 BOTÃO 3: Índices 
Permite ao usuário selecionar e visualizar índices de preços mais utilizados na engenharia e sua variação no período escolhido. 
TELA AUD_IND_01 

 
 
Botão Consultar: O usuário deverá escolher duas datas para obter os respectivos índices e sua variação (ver figura TELA AUD_IND_01) : 



 Consulta SQL:   
SELECT  Data,FGV_35 as 'INCC',ICC,FGV_36 as 'Obras Darte',FGV_37 as 'Pavimentação',FGV_38 as 'Terraplenagem',FGV_39 as 'Consultoria',FGV_39A as 'Drenagem',FGV_39B as 'Sinalização Horizontal',FGV_39C as 'Pavimento Concreto CP',FGV_39D as 'Conservação Rodoviária',FGV_39E as 'Ligantes Betuminosos',DNIT_1 as 'Sinalização Vertical',DNIT_2 as 'Asfalto Diluído',DNIT_3 as 'Cimento Asfáltico',DNIT_4 as 'Emulsões',DNIT_5 as 'Vergalhões e Arame',DNIT_6 as 'Produtos Siderúrgicos',FGV_22 as 'Produtos Aço Galvanizado',SINAPI,INPC,FGV_5 as 'IGP-M',IPCA,FGV_2 as 'IGP-DI',data1  FROM  tblÍndices1  ORDER BY  Data1 DESC  

4.2.1.4 BOTÃO 4: Tabelas 
Permite ao usuário selecionar e visualizar tabelas de preços mais utilizados na engenharia. 
TELA AUD_TAB_01 

 
Ao escolher essa opção, o usuário terá à sua disposição 03 abas (ver figura TELA AUD_TAB_01) . 
- Aba <<Tabelas>> (ver figura TELA AUD_TAB_01) 

A aba << Tabelas >> é dividida em 02 contêineres: 



 Um contêiner à esquerda, onde o usuário escolhe o tipo da consulta, optando por consulta a serviços ou insumos tabelados 
 Um contêiner à direita, onde são disponibilizados campos para escolhas de índices de atualização dos preços tabelados e das tabelas disponíveis no SIOGI , além dos botão Consultar Tabelas 

Data-Base : O usuário deverá selecionar nesse campo, a data para a qual os preços tabelados deverão ser corrigidos. 
Índice : O usuário deverá selecionar nesse campo, qual índice deve ser utilizado para a atualização dos preços tabelados. Caso o usuário marque a opção <<Nenhum>>, os preços não serão corrigidos. 
Nome Tabela : O usuário tem à sua disposição para escolha, quinze tabelas de preços. Ao abrir pela primeira vez essa tela, o sistema já pré-seleciona quinze tabelas e suas respectivas datas-base, que estejam mais próximas da data-base escolhida para a atualização dos preços. 
Data da formação dos preços : O usuário tem à sua disposição, para cada tabela escolhida, diversas datas em que essas tabelas foram publicadas. Ao abrir pela primeira vez essa tela, o sistema já pré-seleciona quinze tabelas e suas respectivas datas-base, que estejam mais próximas da data-base escolhida para a atualização dos preços. 
 

- Aba <<Visualização>> (ver figura TELA AUD_TAB_02) 
TELA AUD_TAB_02 

 



Campo Busca (código ou palavras-chave) : O usuário poderá escrever nesse campo, parte(s) do nome ou do código do serviço que deseja procurar, conforme tela TELA AUD_TAB_02. 
Botão Procurar: Após preencher o campo Busca, o usuário deverá clicar nesse botão para executar a consulta (ver figura TELA AUD_TAB_02) . 
A exibição do resultado da busca será feita em 03 abas, cada uma mostrando o resultado para um grupo de tabelas, conforme se pode ver na TELA AUD_TAB_02. 

 Consulta SQL (exemplo para a tabela EMLURB dez/2014):   
SELECT  s.Código, s.tabela, COALESCE(s.discriminação2,s.discriminação) as 'discriminação', s.unid,CASE WHEN (s.tabela = 'EMLURB' AND left(s.Código,2) = '01' AND p.HP > 0)THEN p.HP*1.11985245668233 ELSE p.TOTAL*1.11985245668233 END as TOTALCORRIG, CASE WHEN (s.tabela = 'EMLURB' AND left(s.Código,2) = '01' AND p.HP > 0)THEN p.HP*1.11985245668233 ELSE p.TOTAL_DESONERADO*1.11985245668233 END as CUSTO_DESONERADO, p.MAT*1.11985245668233 as MAT, p.MO*1.11985245668233 as MO, p.TRANSP*1.11985245668233 as TRANSP, p.HP*1.11985245668233 as HP, p.HI*1.11985245668233 as HI  FROM  [tbl_serviços] s  INNER JOIN [tbl_preços_serviços] p ON p.Código=s.Código  WHERE  (s.discriminação Like 'conc%25%mpa%' OR s.discriminação2 Like 'conc%25%mpa%' OR s.código Like 'conc%25%mpa%' OR s.codoriginal Like 'conc%25%mpa%') AND s.TABELA= 'EMLURB' AND s.data_extincao is null AND p.data=('12/1/2014') ORDER BY  s.Código  

Opção Começando Por: Ao selecionar essa opção, a busca se dará pelos textos ou códigos de serviços/insumos que comecem pela primeira palavra-chave ou código digitado. 
Opção Em qualquer lugar: Ao selecionar essa opção, a busca da(s) palavra(s)-chave ou código digitado se dará em qualquer parte dos textos ou códigos de serviços/insumos. 
Botão Expandir: Caso a discriminação do serviço seja maior que o espaço disponível na grade de visualização, o usuário poderá clicar nesse botão para ver a discriminação completa (ver figura TELA AUD_TAB_02.1) . 

TELA AUD_TAB_02.1 



 
- Aba <<Orçamento>> (ver figura TELA AUD_TAB_02): Indisponível para esse uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.1.5 BOTÃO 5: Licitações 
Permite consultas à base de dados, do SIOGI ou LICON, para análise em massa de  licitações cadastradas, empresas participantes, preços praticados, BDIs praticados, entre outras. 
TELA AUD_LCT_01 

 
  



4.2.1.6 BOTÃO 6: Meus Orçamentos 
Acesso à área privativa do usuário para cadastro de seus orçamentos, para que se possa fazer análises em relação aos preços unitários. 
TELA AUD_MEU_01 

 
A tela é dividida em 02 contêineres e um grupo de botões na parte superior: 

 Um contêiner superior, onde são exibidos os registros com os orçamentos já cadastrados pelo usuário 
 Um contêiner inferior, onde são exibidos os dados gerais do orçamento selecionado na grade do contêiner anterior. 
 04 botões para inclusão, visualização, edição e exclusão dos orçamentos 

 
Botão Incluir Novo Orçamento : Permite que o usuário insira dados gerais do orçamento, conforme tela TELA AUD_MEU_01.1. 

TELA AUD_MEU_01.1 



 
Após a inserção dos dados, o usuário tem à sua disposição 02 botôes: 

Botão Salvar: Realiza as seguintes verificações antes de salvar os dados: 
 Se todos os campos foram preenchidos 
 Salva os novos dados. Tabela(s) afetada(s): 

 siogi.dbo. tblDadosObra_Usuário (ver ANEXOS - TBL_03) 
 OBS: Campos DataCad, DataUltAtualiz e Usuário preenchidos com variáveis do sistema (Now e matrícula do usuário logado). 

Após a verificação, os dados serão salvos e exibidos na grade superior. 
Botão Cancelar: Cancela a operação de inserção dos dados. 

 
Botão Visualizar Orçamento : Permite que o usuário visualize e/ou insira itens de serviço do orçamento selecionado na grade á direita do botão, conforme tela TELA AUD_MEU_01.2. O usuário poderá fazer a inserção item a item ou importar um orçamento no formato Excel. 

TELA AUD_MEU_01.2 



 
O usuário terá 03 abas à sua disposição: 
- Aba Tabelas e Aba Visualização: Utilizadas para inserção dos serviços item a item. Ver item 4.2.1.4 para informações detalhadas. 
- Aba Orçamento: Utilizada para inserção dos serviços item a item ou para importação de orçamento em formato Excel. 
A tela é dividida em 03 contêineres: 
 Um contêiner superior, onde são exibidos em uma grade os itens de serviço já cadastrados, além dos botões Visualizar Orçamento Base x TCE e Visualizar Orçamento Vencedor x TCE (para exibir relatório com os respectivos orçamentos comparativos)  e Exportar orçamento p/ Excel  (para exportar os dados exibidos na grade)e Importar orçamento em Excel (permitindo a importação de orçamento em um formato pré-definido).  
 Um contêiner inferior, onde são exibidos os dados do item de serviço selecionado na grade do contêiner anterior. 
 Um contêiner com um grupo de botões para inserção, alteração e exclusão dos dados. 
No contêiner superior (TELA AUD_MEU_01.2), existem 04 botões: 
Botões Visualizar Orçamento Base x TCE e Visualizar Orçamento Vencedor x TCE: Ao clicar nesses botões, o usuário visualizará os respectivos orçamentos comparativos, conforme tela TELA AUD_MEU_01.3, permitindo que se possa imprimir ou salvar estes relatórios em diversos formatos (PDF, Excel, Word, etc.). 

 
TELA AUD_MEU_01.3 



 
Botão Exportar dados filtrados para Excel: Exporta os dados filtrados (exibidos na grade) para o Excel. 
Botão Importar Orçamento em Excel: Permite importar um orçamento que foi elaborado em formato Excel (para tanto, faz-se necessário que o mesmo tenha um formato pré-definido). Ao clicar nesse botão, será exibida uma tela para que o usuário indique em que diretório se encontra o arquivo, conforme exibido abaixo: 

 



Após essas informações, o sistema solicita ao usuário em que formato pré-definido se encontra o orçamento, conforme tela abaixo: 

 
Uma vez definida essas informações, o sistema fará a importação do orçamento e o exibirá na grade. 
No contêiner inferior (TELA AUD_MEU_01.2), são exibidos ou inseridos dados dos itens de serviço que compõem o orçamento em análise. 
Botão Salvar: Realiza as seguintes verificações antes de salvar os dados: 

 Se os campos obrigatórios foram preenchidos (Código, Tabela Selecionada, Item, Serviço, Unidade, Quantidade, 
Preço Unitário e o campo calculado Total) 

 Salva os novos dados. Tabela(s) afetada(s): 
 siogi.dbo.tbl Orçamento_Usuário (ver ANEXOS - TBL_04) 
 OBS: Campos DataCad, DataUltAtualiz e Usuário preenchidos com variáveis do sistema (Now e matrícula do usuário logado). 

Após a verificação, os dados serão salvos e exibidos na grade superior. 
Botão Buscar: Ao clicar nesses botão, o sistema ativará a aba Visualização, permitindo que o usuário faça a busca do serviço que deseja inserir no orçamento, conforme tela TELA AUD_MEU_01.4. 
TELA AUD_MEU_01.4. 



 
Após a escolha do serviço, o usuário deverá clicar no botão Inserir, que se encontra à direita da grade. Com isso, o sistema retornará para a aba Orçamento, preenchendo os campos relativos aos dados do serviço selecionado, conforme TELA AUD_MEU_01.5. Esses campos ficarão marcados com fundo cinza, indicando que não podem ser alterados. 
TELA AUD_MEU_01.5 



 
Os campos com fundo branco deverão ser preenchidos pelo usuário. Após o preenchimento, o usuário deverá clicar no botão Salvar. 
Botão Cancelar: Cancela a operação de inserção dos dados. 
Botão Editar: Altera o contêiner para o modo de edição, permitindo a modificação dos dados exibidos nele. 
Botão Excluir: Executa a exclusão do registro, baseado na seleção feita pelo usuário na grade superior. 

 Consulta SQL:   
DELETE FROM tblorçamento_usuário WHERE Usuário='0749' AND CodOrçamento='99999999'AND ITEM='4.1' 

Botão Captar preços e quantid: Utilizado para orçamentos que foram importados, realizando a busca, item a item, dos preços tabelados de acordo os códigos dos serviços informados (ver Diagrama 1). 
Botão Excluir Orçamento: Executa a exclusão de todos os registros do orçamento em tela, baseado na seleção feita pelo usuário na grade superior. 

Consulta SQL:   
DELETE FROM tblorçamento_usuário WHERE Usuário='0749' AND CodOrçamento='99999999'  

 
 



4.2.1.7 BOTÃO 7: Composições 
Permite consulta às composições de referência de preços. 
TELA AUD_COM_01 

 
A tela é dividida em 02 contêineres (ver TELA AUD_COM_01): 

 Um contêiner superior, onde são disponibilizados para o usuário campos para efetuar a busca de composições 
 Um contêiner inferior, contendo 05 abas, sendo uma para seleção das composições de interesse e 04 para exibição dos resultados da busca 

No contêiner superior temos: 
Campo Busca (código ou palavras-chave) : O usuário poderá escrever nesse campo, parte(s) do nome ou do código do serviço que deseja procurar, conforme tela TELA AUD_COM_01. 
Botão Procurar: Após preencher o campo Busca, o usuário deverá clicar nesse botão para executar a consulta (ver figura TELA AUD_COM_01) . 
A exibição do resultado da busca será feita em 03 abas, cada uma mostrando o resultado para um grupo de tabelas, conforme se pode ver na TELA AUD_COM_02.1. 

 Consulta SQL (exemplo para a tabela EMLURB dez/2014):   
SELECT  s.Código, s.tabela, COALESCE(s.discriminação2,s.discriminação) as 'discriminação', s.unid,CASE WHEN (s.tabela = 'EMLURB' AND left(s.Código,2) = '01' AND p.HP > 0)THEN p.HP*1.11985245668233 ELSE p.TOTAL*1.11985245668233 END as TOTALCORRIG, CASE WHEN (s.tabela = 'EMLURB' AND left(s.Código,2) = '01' AND p.HP > 0)THEN p.HP*1.11985245668233 ELSE p.TOTAL_DESONERADO*1.11985245668233 END as 



CUSTO_DESONERADO, p.MAT*1.11985245668233 as MAT, p.MO*1.11985245668233 as MO, p.TRANSP*1.11985245668233 as TRANSP, p.HP*1.11985245668233 as HP, p.HI*1.11985245668233 as HI  FROM  [tbl_serviços] s  INNER JOIN [tbl_preços_serviços] p ON p.Código=s.Código  WHERE  (s.discriminação Like 'conc%25%mpa%' OR s.discriminação2 Like 'conc%25%mpa%' OR s.código Like 'conc%25%mpa%' OR s.codoriginal Like 'conc%25%mpa%') AND s.TABELA= 'EMLURB' AND s.data_extincao is null AND p.data=('12/1/2014') ORDER BY  s.Código  
Opção Começando Por: Ao selecionar essa opção, a busca se dará pelos textos ou códigos de serviços/insumos que comecem pela primeira palavra-chave ou código digitado. 
Opção Em qualquer lugar: Ao selecionar essa opção, a busca da(s) palavra(s)-chave ou código digitado se dará em qualquer parte dos textos ou códigos de serviços/insumos. 
Botão Expandir: Caso a discriminação do serviço seja maior que o espaço disponível na grade de visualização, o usuário poderá clicar nesse botão para ver a discriminação completa (ver figura TELA AUD_TAB_02.1) . 
No contêiner inferior temos: 
- Aba <<Seleção de Composições>> (ver figura TELA AUD_COM_01) 

A aba << Seleção de Composições >> é dividida em 03 contêineres: 
 Um contêiner à esquerda, onde o usuário escolhe o tipo da consulta, optando por consulta a serviços ou insumos tabelados 
 Um contêiner à direita, onde são disponibilizados campos para escolhas de índices de atualização dos preços tabelados 
 Um contêiner inferior, onde são exibidas as tabelas disponíveis no SIOGI , além dos botão Consultar Tabelas 

Data-Base : O usuário deverá selecionar nesse campo, a data para a qual os preços tabelados deverão ser corrigidos. 
Índice : O usuário deverá selecionar nesse campo, qual índice deve ser utilizado para a atualização dos preços tabelados. Caso o usuário marque a opção <<Nenhum>>, os preços não serão corrigidos. 
Nome Tabela : O usuário tem à sua disposição para escolha, dez tabelas de preços. Ao abrir pela primeira vez essa tela, o sistema já pré-seleciona dez tabelas e suas respectivas datas-base, que estejam mais próximas da data-base escolhida para a atualização dos preços. 
Data da formação dos preços : O usuário tem à sua disposição, para cada tabela escolhida, diversas datas em que essas tabelas foram publicadas. Ao abrir pela primeira vez essa tela, o sistema já pré-seleciona dez tabelas e suas respectivas datas-base, que estejam mais próximas da data-base escolhida para a atualização dos preços. 
 

- Abas <<Composições Tabeladas (...)>> (ver figura TELA AUD_COM_02.1) 



TELA AUD_COM_02.1 

 
Após a escolha do serviço, o usuário deverá clicar no botão Ver Composição, que se encontra à direita da grade. Com isso, o sistema passará para a aba Visualização, exibindo a composição do serviço selecionado, conforme TELA AUD_COM_02.2. 

TELA AUD_COM_02.2 



 
Além da visualização, o usuário poderá imprimir ou exportar o relatório com a composição de preços escolhida, utilizando-se 
do menu que se encontra acima do mesmo. 

 Consulta SQL (exemplo para a composição 2007010 da EMLURB):   
SELECT  
codser,CAST(DISCRIMser as NVARCHAR(300)) as DISCRIMSER,CODINS,tipoins,CAST(DISCRIMins as NVARCHAR(200)) as 
DISCRIMINS,unins,quantp,(CASE WHEN TIPOINS='PRDEQP' THEN quantp ELSE 0 END) AS ProdEqp,(CASE WHEN TIPOINS='MO' THEN 
(custop/(1+LSTAB*Fator_LS/100)*(1+LSTab/100)*1.21527128997485) ELSE (custop*1.21527128997485) END) AS CustoP,(CASE WHEN 
TIPOINS='MO' THEN (total_prod/(1+LSTAB*Fator_LS/100)*(1+LSTab/100)*1.21527128997485) ELSE (total_prod*1.21527128997485) 
END) AS Total_Prod,quanti,(CASE WHEN TIPOINS='MO' THEN (custoi/(1+LSTAB*Fator_LS/100)*(1+LSTab/100)*1.21527128997485) 
ELSE (custoi*1.21527128997485) END) as CustoI,(CASE WHEN TIPOINS='MO' THEN 
(total_improd/(1+LSTAB*Fator_LS/100)*(1+LSTab/100)*1.21527128997485) ELSE (total_improd*1.21527128997485) END) as 
Total_Improd,(CASE WHEN TIPOINS='MO' THEN (totalins/(1+LSTAB*Fator_LS/100)*(1+LSTab/100)*1.21527128997485) ELSE 
(totalins*1.21527128997485) END) as TotalIns, datacotins,datacriacaocomp,fórmula,uniser,V.tabela,lstab,(case When tipoins IN 
('EQP','EQAQ','EQLOC') then 1 When tipoins ='MO' Then 2 When tipoins ='INCMO' then 3 When tipoins ='PRDEQP' Then 4 When tipoins 
='MAT' then 6 When tipoins IN ('INCMAT','DIVER') then 7 When tipoins IN ('SER','SERCH','SERMO','EMPRE') Then 8 When tipoins 
='TRANSP' Then 9 end) as ordTipo  
FROM  
VISÃO_COMPOSIÇÃO5 V  
WHERE  
CODSER='2007010-EML' AND DATACRIACAOCOMP='07/01/2013' AND DATACOTINS='07/01/2013'  
GROUP BY  
DATACRIACAOCOMP,CODSER,CAST(DISCRIMser as NVARCHAR(300)),CODINS,tipoins,CAST(DISCRIMins as 
NVARCHAR(200)),unins,lstab,quantp,custop,total_prod,quanti,custoi,total_improd,TOTALINS,datacotins,datacriacaocomp,fórmula,unis
er,V.tabela,lstab,Fator_LS  



ORDER BY  
V.Tabela,ordTipo 
 

 Consulta SQL (VISÃO_COMPOSIÇÃO5):   
SELECT DISTINCT  
    C.COD_SERVIÇO AS CODSER,  
    CAST(S.DISCRIMINAÇÃO AS NVARCHAR(300)) AS DISCRIMSER,  
    C.COD_INSUMO AS CODINS, CASE WHEN I.Tipo IS NULL  
    THEN D .Tipo ELSE I.Tipo END AS TIPOINS,  
    CASE WHEN C.NAT = 'C' AND D .DISCRIMINAÇÃO IS NULL  
    THEN CAST 
        ((SELECT SS.DISCRIMINAÇÃO 
       FROM tbl_serviços SS 
       WHERE código = C.COD_INSUMO) AS NVARCHAR(300))  
    ELSE CAST(D .DISCRIMINAÇÃO AS NVARCHAR(300))  
    END AS DISCRIMINS, D .Unid AS UNINS, C.QUANTPROD AS QUANTP,  
    I.CustoProd AS CUSTOP,  
    C.QUANTPROD * I.CustoProd AS TOTAL_PROD,  
    CASE WHEN D .TIPO <> 'MO' THEN C.QUANTIMPROD ELSE 0 END AS QUANTI, 
     I.CustoImpr AS CUSTOI,  
    CASE WHEN D .TIPO <> 'MO' THEN C.QUANTIMPROD * I.CustoImpr ELSE 
     0 END AS TOTAL_IMPROD,  
    CASE WHEN D .TIPO <> 'MO' THEN C.QUANTPROD * I.CustoProd + C.QUANTIMPROD 
     * I.CustoImpr ELSE C.QUANTPROD * I.CustoProd END AS TOTALINS,  
    I.Data AS DATACOTINS, C.Data_Criacao AS DATACRIACAOCOMP,  
    C.Data_Extincao AS DATAEXTINCAOCOMP, S.TABELA, C.LSTab,  
    C.Fórmula AS FÓRMULA, S.UNID AS UNISER, CP.Fator_LS,  
    C.NAT AS NATINS 
FROM  
dbo.TBL_SERVIÇOS AS S  
INNER JOIN dbo.tbl_COMPOSIÇÕES AS C ON  S.CÓDIGO = C.COD_SERVIÇO  
INNER JOIN dbo.TBL_COMP_PUBLIC1 AS CP ON S.TABELA = CP.NOME_TAB AND  
    C.Data_Criacao = CP.DATA_COMP  
INNER JOIN dbo.TBL_PREÇOS_INSUMOS AS I ON  CP.DATA_COTAÇÃO = I.Data  
INNER JOIN dbo.TBL_INSUMOS AS D ON I.Código = D .Código 
WHERE  
(I.CÓDIGO = D .CÓDIGO) AND (C.COD_INSUMO = D .CÓDIGO) AND  
    (C.TIPO = I.Tipo) AND (D .NAT = I.NAT) OR 
    (I.CÓDIGO = D .CÓDIGO) AND (C.COD_INSUMO = D .CÓDIGO) AND  
    (C.TIPO IS NULL) AND (I.Tipo IS NULL) AND (I.NAT IS NULL) AND  
    (I.NAT IS NULL) 
 

 
 
 



4.2.1.8 BOTÃO 8: Minhas Composições 
Permite acesso à área privativa do usuário para cadastro de suas composições. 
TELA AUD_MCO_01 

 
A tela é dividida em 02 contêineres e um grupo de botões na parte inferior: 

 Um contêiner superior, onde são exibidos os registros com as composições já cadastrados pelo usuário 
 Um contêiner inferior, onde são exibidos em 03 abas os atributos gerais da composição e os atributos dos insumos da composição selecionada na grade do contêiner anterior, além de exibição das composições de referência. 
 04 botões para inclusão, visualização, edição e exclusão das composições cadastradas 

 
Botão Buscar: Carrega todas as composições cadastradas pelo usuário 

 Consulta SQL: 
 SELECT *  FROM  tblDadosComposição_Usuário  WHERE  Usuário LIKE '1234%'   ORDER BY  DataCad DESC,CódTabela 

 



No contêiner inferior (TELA AUD_MCO_01), são exibidos ou inseridos dados dos itens de insumo  que compõem a composição em análise. 
 
- Aba <<Atributos da Composição>> (ver figura TELA AUD_MCO_01) 
Botão Novo: Permite que o usuário insira dados gerais da composição, conforme tela TELA AUD_MCO_01. 
Botão Salvar: Realiza as seguintes verificações antes de salvar os dados: 

 Se todos os campos foram preenchidos 
 Salva os novos dados. Tabela(s) afetada(s): 

 siogi.dbo. tblDadosComposição_Usuário (ver ANEXOS - TBL_05) 
 OBS: Campos DataCad, DataUltAtualiz e Usuário preenchidos com variáveis do sistema (Now e matrícula do usuário logado). 

Após a verificação, os dados serão salvos e exibidos na grade superior. 
Botão Editar: Altera o contêiner para o modo de edição, permitindo a modificação dos dados exibidos nele. 
Botão Cancelar: Cancela a operação de inserção dos dados. 
Botão Excluir: Executa a exclusão do registro, baseado na seleção feita pelo usuário na grade superior. 

 Consulta SQL:   
DELETE FROM . tblDadosComposição_Usuário WHERE Usuário='1234' AND ORD='99999999' 

- Aba <<Atributos dos Insumos da Composição>> (ver figura TELA AUD_MCO_01.1) 
TELA AUD_MCO_01.1 



 
Permite que o usuário visualize e/ou insira itens de insumo da composição selecionada, conforme tela TELA AUD_MCO_01.1. O usuário poderá fazer a inserção item a item ou importar uma composição existente como modelo. 
 

A tela é dividida em 03 contêineres: 
 Um contêiner superior, onde são exibidos em uma grade os itens de insumo já cadastrados.  
 Um contêiner inferior, onde são exibidos os dados do item de insumo selecionado na grade do contêiner anterior. 
 Um contêiner com um grupo de botões para inserção, alteração e exclusão dos dados, além dos botões Visualizar/Exportar (para exibir relatório com as respectivas composições ou exportar os dados exibidos na grade) e Importar Composição (permitindo a importação de uma composição existente). 
Botão Salvar: Realiza as seguintes verificações antes de salvar os dados: 

 Se os campos obrigatórios foram preenchidos (Código, Tabela Selecionada, Tipo, Serviço, Unidade, Quantidade, 
CustoProdutivo, Custo Improdutivo e o campo calculado Total) 

 Salva os novos dados. Tabela(s) afetada(s): 
 tblComposições_Usuário (ver ANEXOS - TBL_06) 
 OBS: Campo Usuário preenchido com variáveis do sistema (matrícula do usuário logado). 

Após a verificação, os dados serão salvos e exibidos na grade superior. 
Botão Buscar Insumo: Ao clicar nesses botão, o sistema ativará a aba Composições de Referência, permitindo que o usuário faça a busca do insumo que deseja inserir na composição, conforme tela TELA AUD_MCO_01.2. 



TELA AUD_MCO_01.2. 

 
Após a escolha do insumo, o usuário deverá clicar no botão Inserir, que se encontra à direita da grade. Com isso, o sistema retornará para a aba Atributos dos Insumos da Composição, preenchendo os campos relativos aos dados do insumo selecionado, conforme TELA AUD_MCO_01.3. Esses campos ficarão marcados com fundo cinza, indicando que não podem ser alterados. 
TELA AUD_MCO_01.3 



 
Os campos com fundo branco deverão ser preenchidos pelo usuário. Após o preenchimento, o usuário deverá clicar no botão Salvar. 
Botão Cancelar: Cancela a operação de inserção dos dados. 
Botão Editar: Altera o contêiner para o modo de edição, permitindo a modificação dos dados exibidos nele. 
Botão Excluir Item: Executa a exclusão do registro, baseado na seleção feita pelo usuário na grade superior. 

 Consulta SQL:   
DELETE FROM tblComposições_Usuário WHERE Usuário='0749' AND CodOrçamento='99999999' AND CódInsumo ='1234-ABC' 

Botão Visualizar/Exportar: Ao clicar nesse botão, o usuário visualizará a composição selecionada, conforme tela TELA AUD_MCO_01.4, permitindo que se possa imprimir ou salvar estes relatórios em diversos formatos (PDF, Excel, Word, etc.). 
 
TELA AUD_MCO_01.4 
 



 
 
Botão Totalizar: Atualiza os campos de Totais, sempre que o usuário desejar. 
Botão Importar Composição: Permite importar uma composição que foi elaborada anteriormente por um dos órgãos que publicam essas referências. Ao clicar nesse botão, será exibida uma tela para que o usuário indique qual composição deseja importar, conforme exibido abaixo: 



 
Antes de importar, o usuário tem a possibilidade de visualizar a composição para se certificar que a escolha foi correta, clicando no botão Ver Composição à direita da grade. 
Uma vez definida a composição que deseja, o sistema fará a importação e a exibirá na grade. 
Botão Excluir Composição: Executa a exclusão de todos os registros da composição em tela, baseado na seleção feita pelo usuário na grade superior. 

Consulta SQL:   
DELETE FROM tblComposições _usuário WHERE Usuário='0749' AND CodOrçamento='99999999' 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.1.9 BOTÃO 9: Simulador 
Permite mudar a fonte de referência de preços utilizada em um orçamento para uma outra, possibilitando que o usuário analise o mesmo orçamento em diversas bases de preços. 
Ao escolher essa opção, o usuário terá à sua disposição 04 abas (ver figura TELA AUD_SIM_01) . 
- Aba <<Seleção do Orçamento/Serviço>> (ver figura TELA AUD_SIM_01) 
TELA AUD_SIM_01 

 
A aba << Seleção do Orçamento/Serviço >> é dividida em 03 contêineres: 

 Dois contêineres superiores, onde são escolhidos os parâmetros para a realização dos filtros de interesse, além do botão Procurar (para executar a consulta)  
 Um contêiner inferior, onde são exibidos os registros retornados em uma grade, o nº de registros retornados, além do botão Selecionar Obra/Serviço. 

No contêiner superior esquerdo, existem 02 opções para indicar onde se encontra o orçamento em que se deseja fazer as simulações: em Meus Orçamentos ou no BD do LICON. 
No contêiner superior direito, existem 03 filtros que podem ser escolhidos em conjunto ou isoladamente, além de um campo para escolha da ordenação dos dados a serem exibidos, conforme TELA AUD_SIM_01. 



 
No campo Por UG, o usuário poderá escrever parte do nome ou o código da UG de interesse. Ao digitar, é exibida uma grade com as UG´s que atendem ao texto ou código digitado, onde o usuário deverá selecionar a UG de interesse, conforme tela TELA AUD_SIM_01.1. Caso o usuário marque a caixa de seleção <<Livre>>, este filtro será desconsiderado. 
TELA AUD_SIM_01.1 

 
 Consulta SQL:   

SELECT  UG.*,ug.segmentoadminresponsavel AS 'Segmento'  FROM  tcesql.dbo.UnidadeGestora UG, tcesql.dbo.AUDIN_PessoaJuridicaPublica pj  WHERE  UG.codigopkaudin = pj.codigo AND DataExtincao is null  AND (UG.nome like '%GARANHUNS%' OR UG.codigopkaudin  like '%GARANHUNS%')  ORDER BY  nomecompleto ASC, DataExtincao ASC, DataCriacao DESC, CodigoAudin ASC  
Botão Procurar: Executa a consulta, baseada nos filtros informados pelo usuário. 

 Consulta SQL:   
SELECT  codorçamento as códigoorçamento,UG_Licit,modalidade,dataultatualiz,nomeobra,índiceatualiz,dataorc  FROM  [tblDadosObra_Usuário]  WHERE  Usuário='0749' AND ([codorçamento] LIKE '%' OR [UG_LICIT] LIKE '%' OR [CIDADE] LIKE '%') AND AnoBase LIKE '%2015%'  ORDER BY  [DataUltAtualiz] DESC  

 Após a execução da consulta, os dados retornados são exibidos na grade inferior, conforme TELA AUD_SIM_01.2. 
DICA: O usuário poderá mudar a ordenação dos dados exibidos, bastando clicar no cabeçalho da coluna que deseja fazer a ordenação. A ordenação muda de ascendente para descendente a cada clique dado no cabeçalho da coluna. 

TELA AUD_SIM_01.2 
 



 
Botão Selecionar Obra/Serviço: Ao clicar nesses botão, o sistema ativará a aba Parâmetros da Simulação, permitindo que o usuário faça a escolha dos parâmetros, conforme tela TELA AUD_SIM_02. 
 
- Aba <<Parâmetros da Simulação>> (ver figura TELA AUD_SIM_02) 
TELA AUD_SIM_02 

 



 
A aba << Parâmetros da Simulação >> possui um contêiner superior onde são visualizadas as informações relativas ao orçamento escolhido. 

O contêiner inferior é dividido em 03 áreas, permitindo que o usuário possa realizar até 03 simulações simultâneas, variando os parâmetros abaixo identificados para cada simulação, conforme TELA AUD_SIM_02.1 e TELA AUD_SIM_02.2: 
TELA AUD_SIM_02.1 

 
TELA AUD_SIM_02.2 



 
Formação dos Preços: O usuário deverá selecionar uma das seguintes opções:  

 Fechado: Quando se deseja mudar apenas a fonte de referência de preços, utilizando os custos fechados dos serviços constantes na publicação da tabela (Ex: mudar da tabela EMLURB para SINAPI-N). Caso se deseje apenas mudar os custos constantes no orçamento, mantendo-se a fonte de referência utilizada, marcar a caixa ao lado dessa opção. 
 Aberto: Quando se deseja mudar a fonte de referência de preços e/ou os custos dos insumos das respectivas composições, utilizando os custos fechados dos insumos constantes na publicação da tabela (Ex: mudar da composição EMLURB para SINAPI-N utilizando os custos dos insumos da EMLURB). 
 Mercado: Quando se deseja mudar a fonte de referência de preços utilizada no orçamento para os preços praticados no mercado, utilizando os custos fechados dos serviços contratados pelas UG's devidamente tratados estatisticamente. 

  
Tabela: O usuário deverá selecionar para qual tabela deseja mudar a referência de preços, utilizando uma das seguintes opções (não disponível quando o usuário seleciona a formação dos preços mercado):  

1-EMLURB 2-SINAPI-N 3-SINAPI 4-DNIT 5-DER 6-SEINFRA-CE 7-SP_EDF 



8-SP_INF 9- 10- 
Data da Formação dos Preços: Em função da tabela escolhida, o usuário deverá selecionar uma das datas de formação dos preços disponíveis para aquela tabela (não disponível quando o usuário seleciona a formação dos preços mercado). 
Cotação: Indicar em qual tabela deverá capturar as cotações dos insumos (disponível apenas quando o usuário seleciona a formação dos preços aberta). 
Grau de Similaridade: Indicar qual o grau de similaridade os serviços devem ter, variando de 0 até 5, sendo 0=nenhuma similaridade e 5=similaridade completa (não disponível quando o usuário seleciona a formação dos preços mercado). 
Leis Sociais (%): Indicar qual a taxa de leis sociais deverá ser utilizada na simulação (disponível apenas quando o usuário seleciona a formação dos preços aberta). 
Índice:  Indicar qual o índice para atualização dos preços deverá ser utilizada na simulação, sendo I0 a data da formação dos preços e I1 a data focal. 
Data Focal:  Indicar a data para a qual os preços deverão ser atualizados. 
Jurisdição:  Filtra as licitações que atendem ao critério da jurisdição informada (disponível apenas quando o usuário seleciona a formação dos preços mercado). 
Período:  Filtra as licitações que atendem ao critério do período informado (disponível apenas quando o usuário seleciona a formação dos preços mercado). 
Nº de Habilitados:  Filtra as licitações que atendem ao critério do nº de habilitados informado (disponível apenas quando o usuário seleciona a formação dos preços mercado). 
Intervalo de Confiança (Expurgo):  Indicar o intervalo de confiança que servirá de critério para expurgo dos preços extremos (disponível apenas quando o usuário seleciona a formação dos preços mercado). 
Intervalo de Confiança (Dados):  Indicar o intervalo de confiança que servirá de critério para definição dos preços mínimo e máximo praticados (disponível apenas quando o usuário seleciona a formação dos preços mercado). 
Intervalo de Confiança (Média):  Indicar o intervalo de confiança que servirá de critério para definição da média dos preços praticados (disponível apenas quando o usuário seleciona a formação dos preços mercado). 
Amostra mínima:  Indicar o número mínimo de preços aceitável que compõe a amostra que servirá de critério para definição das estatísticas de interesse (disponível apenas quando o usuário seleciona a formação dos preços mercado). 
Critério dos Preços:  Indicar qual preço servirá de confronto com os preços originais do orçamento, podendo ser preço mínimo, médio ou máximo de mercado (disponível apenas quando o usuário seleciona a formação dos preços mercado). 
 

 



Botão Simular: Executa a consulta, baseada nos filtros informados pelo usuário. 
 Consulta SQL (quando o usuário seleciona a formação dos preços mercado):   

SELECT  D.CodOrçamento,O.item,V.codtab,O.quantempresa, O.punitempresa AS PUnitEmp,round(exp(avg(log(V.punit*I.custo_out11/I.custo)) - 1.645 * stdev(log(V.punit*I.custo_out11/I.custo))),2)  as Pmínimo,round(exp(avg(log(V.punit*I.custo_out11/I.custo))+ POWER(stdev(log(V.punit*I.custo_out11/I.custo)),2)/2),2)  as Pmédio,round(exp(avg(log(V.punit*I.custo_out11/I.custo)) + 1.645 * stdev(log(V.punit*I.custo_out11/I.custo))),2)  as Pmáximo,round(O.quantempresa*O.punitempresa,2) AS TotalEmpresa,round(O.quantempresa*round(exp(avg(log(V.punit*I.custo_out11/I.custo)) + 1.645 * stdev(log(V.punit*I.custo_out11/I.custo))),2),2) as TotalMercado,round((O.punitempresa /round(exp(avg(log(V.punit*I.custo_out11/I.custo)) + 1.645 * stdev(log(V.punit*I.custo_out11/I.custo))),2) -1)*100,2) as DifPerc,count(V.Ocorr) as n,T.a20,round(stdev(V.punit*I.custo_out11/I.custo),4) as DesvioPad,round(round(stdev(V.punit*I.custo_out11/I.custo),4)/round(exp(avg(log(V.punit*I.custo_out11/I.custo))),2),2) as CV,(avg(V.punit*I.custo_out11/I.custo) - T.a20 * stdev(V.punit*I.custo_out11/I.custo)/sqrt(count(V.Ocorr))) as LImédia,(avg(V.punit*I.custo_out11/I.custo) + T.a20 * stdev(V.punit*I.custo_out11/I.custo)/sqrt(count(V.Ocorr))) as LSmédia,sum(V.quant) as quant_obs,avg(V.punit) as pmédio,avg(V.punit*I.custo_out11/I.custo) as pmédioc  FROM  tabela_t T, tbldadosObra_Usuário D  INNER JOIN (tblorçamento_Usuário O  INNER JOIN (dbo.[VISÃO_ORC3] V  INNER JOIN tblíndicededicado I  ON V.CODDEDIC = I.CODDEDIC) ON O.códtabela = V.codtab) ON D.codorçamento = O.codorçamento  WHERE  D.CodOrçamento like  'EM152011CV99911-01_CPL1_0749%' AND V.Data_Base >= '10/01/09' AND V.Data_Base <= '10/28/11' AND V.juris like '%%' AND V.numhab >=5 AND log(V.punit*I.custo_out11/I.custo)>=(select (avg(log(V1.punit*I1.custo_out11/I1.custo)) - T.a10 * stdev(log(V1.punit*I1.custo_out11/I1.custo))/sqrt(1)) as LInf from dbo.[VISÃO_ORC3] V1 INNER JOIN tblíndicededicado I1 ON V1.CODDEDIC=I1.CODDEDIC WHERE V1.codtab=O.códtabela and V1.Data_Base >= '10/01/09' and V1.Data_Base <= '10/28/11' and V1.juris like '%%' and V1.numhab >=5) AND log(V.punit*I.custo_out11/I.custo)<=(select (avg(log(V1.punit*I1.custo_out11/I1.custo)) + T.a10 * stdev(log(V1.punit*I1.custo_out11/I1.custo))/sqrt(1)) as LInf from dbo.[VISÃO_ORC3] V1 INNER JOIN tblíndicededicado I1 ON V1.CODDEDIC=I1.CODDEDIC WHERE V1.codtab=O.códtabela and V1.Data_Base >= '10/01/09' and V1.Data_Base <= '10/28/11' and V1.juris like '%%' and V1.numhab >=5)  GROUP BY  D.CodOrçamento,O.item,O.quantempresa,O.punitempresa,V.codtab,T.gl,T.a20  HAVING  T.gl=(case when ((count(V.Ocorr)-1)>=1 and (count(V.Ocorr)-1)<=50) then (count(V.Ocorr)-1) WHEN ((count(V.Ocorr)-1)>50 and (count(V.Ocorr)-1)<=120)then CEILING((count(V.Ocorr)-1)/10)*10 else 1000 end) AND count(V.Ocorr)>=10  ORDER BY  D.CodOrçamento,O.item  
 Após a execução da consulta, os dados retornados são exibidos na aba <<Resumo da Simulação>>, conforme TELA AUD_SIM_02.3. 

DICA: O usuário poderá mudar a ordenação dos dados exibidos, bastando clicar no cabeçalho da coluna que deseja fazer a ordenação. A ordenação muda de ascendente para descendente a cada clique dado no cabeçalho da coluna. 
- Aba <<Resumo da Simulação>> (ver figura TELA AUD_SIM_02.3) 

 
TELA AUD_SIM_02.3 



 
- Aba <<Detalhes da Simulação>> (ver figura TELA AUD_SIM_02.4) 
 
TELA AUD_SIM_02.4 



 
TELA AUD_SIM_02.4 (Formação de Preço de Mercado) 

 



TELA AUD_SIM_02.5 (Formação de Preço de Mercado) 

 
TELA AUD_SIM_02.6 (Calcular Limite Superior do Preço do Orçamento) 

 
TELA AUD_SIM_02.7 (Calcular Limite Superior do Preço do Orçamento) 



 
 
4.2.1.10 BOTÃO 10: Pesquisa de Preços 
Permite a pesquisa de preços estimados e contratados, cadastrados pelas UG´s na base de dados do LICON (ver figura TELA AUD_PES_01). 
TELA AUD_PES_01 

 
A tela é dividida em 02 contêineres: 



 Um contêiner superior, onde são escolhidos os parâmetros para a realização dos filtros de interesse, além do botão Filtrar (para executar a consulta)  
 Um contêiner inferior, onde são exibidos os registros retornados em uma grade, o nº de registros retornados, além dos botões Exportar p/ LibreOffice e Exportar p/ Excel. 

No campo Busca, o usuário poderá escrever parte(s) do nome ou o código do serviço de interesse.  
Caso o usuário deixe qualquer campo em branco, tais filtros serão desconsiderados. 
Botão Filtrar: Executa a consulta, baseada nos filtros informados pelo usuário. 

 Consulta SQL:   
SELECT  o.codigoreferencia, len(o.descricao) as 'TamTexto', substring(o.descricao,1,255) as 'descricao1', substring(o.descricao,256,255) as 'descricao2', substring(o.descricao,512,255) as 'descricao3', substring(o.descricao,768,255) as 'descricao4', substring(o.descricao,1024,255) as 'descricao5', um.simbolo as 'Unid', sum(o.quantidade) as 'quantidade',avg(o.precounitario) as 'PUnitMaxEstim',avg(ai.precounitario) as 'PUnitVenc', sum(o.quantidade*ai.precounitario) as 'TotalEmpresa', o.datareferencia, pl.quantidadelicitantes, a.processolicitatorio,pl.ano,pj.esfera,pl.unidadegestora, pj.nomeabreviado,pl.naturezaobjeto,nat.nome,pl.classificacaoobjeto,c.descricao  FROM  AUDIN_orcamentoitem o, AUDIN_adjudicacao a,AUDIN_adjudicacaoitemloteobjeto ai, AUDIN_unidademedida um, AUDIN_processolicitatorio pl, AUDIN_pessoajuridicapublica pj, AUDIN_naturezaobjeto nat, AUDIN_classificacaoobjeto c  WHERE  a.orcamentoobjetolote = o.objetolote AND a.codigo=ai.adjudicacaoobjetolote AND ai.itemproposta=o.codigo AND um.codigo=o.unidademedida AND a.processolicitatorio=pl.codigo AND pj.codigo=pl.unidadegestora AND nat.codigo=pl.naturezaobjeto AND c.codigo=pl.classificacaoobjeto AND (o.descricao  like '%2007010%' OR o.codigoreferencia like '%2007010%') AND pl.classificacaoobjeto >0 AND pl.ano >=2015 AND pl.ano <=2016 AND (pl.quantidadelicitantes LIKE '%' OR pl.quantidadelicitantes is null)  GROUP BY  a.processolicitatorio,pl.ano,pj.esfera,pl.unidadegestora, pj.nomeabreviado,pl.naturezaobjeto,nat.nome,pl.classificacaoobjeto,c.descricao, o.codigoreferencia,o.descricao,um.simbolo,o.datareferencia, pl.quantidadelicitantes  ORDER BY  o.codigoreferencia , o.datareferencia  

 Após a execução da consulta, os dados retornados são exibidos na grade inferior, conforme TELA AUD_PES_01. 
DICA: O usuário poderá mudar a ordenação dos dados exibidos, bastando clicar no cabeçalho da coluna que deseja fazer a ordenação. A ordenação muda de ascendente para descendente a cada clique dado no cabeçalho da coluna. 
 
 
 
 
 
 



4.2.1.11 BOTÃO 11: Estatísticas 
Permite a consulta de estatísticas relativas a análises realizadas e a indicadores de adimplência na alimentação do LICON (ver figura TELA AUD_EST_01). 
O usuário deverá escolher 02 datas que delimitem o intervalo que se deseja obter as estatísticas. Como padrão, o sistema oferece o intervalo referente aos últimos 12 meses, contados do último dia do mês anterior. 
- Aba <<Indicadores do LICON>> (ver figura TELA AUD_EST_01) 
TELA AUD_EST_01 

 
Botão Calcular: Executa a consulta, baseada nos filtros informados pelo usuário. 

 Consulta SQL:   
SELECT DISTINCT  P.ord,P.segmento,P.Natureza, P.UG, P.Esfera, CAST(P.Objeto as varchar(900)) AS 'Objeto',P.Modalidade, P.NUMMODALIDADE, P.ANOMODALIDADE, P.DATAPUBLICACAO, P.DATASESSAOABERTURA,P.FontePublic, P.DATACADASTRO,P.DATAULTATUALIZ,pl.estagiolicitacao,pl.situacaolicitacao,PL.CODIGO,FPL.estagiolicitacao,FPL.dataformalizacao,CONVERT(DATETIME, FLOOR(CONVERT(FLOAT(24), FPL.dataformalizacao)))  AS 'Formalizacaosemhora',CASE WHEN (fpl.estagiolicitacao>=3 OR pl.situacaolicitacao<=4)THEN 1 ELSE 0 END AS 'EditalFormalizado',CASE WHEN ((CONVERT(DATETIME, FLOOR(CONVERT(FLOAT(24), FPL.dataformalizacao))) <= CONVERT(DATETIME,P.DATAPUBLICACAO) AND pl.estagiolicitacao>=3) OR (P.MODALIDADE IN (10,11) AND CONVERT(DATETIME, FLOOR(CONVERT(FLOAT(24), FPL.dataformalizacao))) <= DATEADD(DAY,7,CONVERT(DATETIME,P.DATAPUBLICACAO)) AND pl.estagiolicitacao>=3)) THEN 1 ELSE 0 END AS 'Tempestivo', CASE WHEN sum(O.precounitario)>0 THEN sum(O.precounitario) ELSE 0 END AS 'Valor_Estimado' FROM  tblpubliclicit P  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_processolicitatorio PL ON (P.UG=PL.unidadegestora and p.modalidade=pl.modalidadelicitacao and p.nummodalidade=pl.numeromodalidade and p.anomodalidade=pl.anomodalidade)  



LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_formalizacaoprocessolicitatorio FPL ON PL.codigo = FPL.processolicitatorio AND FPL.estagiolicitacao=3 AND (FPL.DATAFORMALIZACAO<= '2016-08-31 00:00:00')  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_edital E ON E.processolicitatorio=PL.codigo  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_orcamentoestimativo OE ON E.orcamentoestimativo=OE.codigo  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_orcamentoobjetolote O ON o.orcamentoestimativo=e.orcamentoestimativo  WHERE  P.dataPUBLICACAO >= '2015-09-01 00:00:00' and P.dataPUBLICACAO <= '2016-08-31 00:00:00' AND P.esfera IN ('M','E') and P.tipopublic in (1,13,14,16)  GROUP BY  P.ord,P.segmento,P.Natureza, P.UG, P.Esfera, CAST(P.Objeto as varchar(900)), P.Modalidade, P.NUMMODALIDADE, P.ANOMODALIDADE, P.DATAPUBLICACAO, P.DATASESSAOABERTURA, P.FontePublic, P.DATACADASTRO,P.DATAULTATUALIZ, PL.codigo, pl.estagiolicitacao,pl.situacaolicitacao,FPL.estagiolicitacao,FPL.dataformalizacao  ORDER BY  P.DATAPUBLICACAO DESC, P.DATACADASTRO Desc 
 Após a execução da consulta, os dados retornados são exibidos à direita, conforme TELA AUD_EST_01. 

DICA: O usuário poderá mudar a ordenação dos dados exibidos, bastando clicar no cabeçalho da coluna que deseja fazer a ordenação. A ordenação muda de ascendente para descendente a cada clique dado no cabeçalho da coluna. 
- Aba <<Pré-Análises Robô SIOGI>> (ver figura TELA AUD_EST_01.1) 
TELA AUD_EST_01.1 

 
Botão Calcular: Executa a consulta, baseada nos filtros informados pelo usuário. 

 Consulta SQL:   
SELECT  PL.codigo AS 'processolicitatorio',PL.unidadegestora,REPLACE(UG.segmentoadminresponsavel,' ','') AS 'Segmento',UG.nome,V.orcestim,O.enderecoobraserveng AS 'Objeto_Geral',V.lote,OOL.descricao AS 'Objeto_Lote',max(V.dataanalise) AS 'Última_Data_Análise',v.oe_valor AS 'Valor_Estimado'  FROM  



tblVerificações V  INNER JOIN tcesql.dbo.audin_orcamentoestimativo O ON O.codigo=V.orcestim  LEFT JOIN tcesql.dbo.audin_orcamentoobjetolote OOL ON OOL.codigo=V.lote  LEFT JOIN tcesql.dbo.audin_edital E ON E.orcamentoestimativo=O.codigo  LEFT JOIN tcesql.dbo.audin_processolicitatorio PL ON E.processolicitatorio=PL.codigo  LEFT JOIN tcesql.dbo.unidadegestora UG ON PL.unidadegestora=UG.codigopkaudin  WHERE  V.dataanalise >= '2015-09-01 00:00:00' and V.dataanalise <= '2016-08-31 00:00:00'  GROUP BY PL.codigo,PL.unidadegestora,UG.segmentoadminresponsavel,UG.nome,V.orcestim,O.enderecoobraserveng,V.lote,OOL.descricao,v.oe_valor  ORDER BY  V.orcestim,V.lote,max(V.dataanalise)  
 Após a execução da consulta, os dados retornados são exibidos à direita, conforme TELA AUD_EST_01.1. 

DICA: O usuário poderá mudar a ordenação dos dados exibidos, bastando clicar no cabeçalho da coluna que deseja fazer a ordenação. A ordenação muda de ascendente para descendente a cada clique dado no cabeçalho da coluna. 
- Aba <<Indicadores por UG>> (ver figura TELA AUD_EST_01.1): Em desenvolvimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 MÓDULO ROBÔ 
 

Este módulo só está disponível para os usuários que são gerenciadores do sistema SIOGI. 
Através dele, são feitas várias verificações automáticas de dados relativos a licitações, que foram informadas e inseridas pelas UG's no banco de dados do LICON. 
Todas as verificações automáticas realizadas dispararão e-mails para grupos pré-definidos de usuários interessados naquela informação, sejam internos e/ou externos.  
As verificações e inconsistências encontradas serão salvas em tabelas específicas, conforme discriminado em cada rotina executada. A lista de inconsistências verificadas encontra-se detalhada abaixo: 

tblTipoInconsistencias - Tabela de Inconsistências 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 
1 Descrição insuficiente do objeto da licitação 
2 Não formalização no sistema dos estágios subsequentes da licitação 
3 Formalização no sistema de estágio incompatível com a data da sessão de abertura 
4 Data da sessão de abertura incompatível com a data atual 
5 Foi lançado apenas 01 item de serviço no orçamento estimativo (aba edital) 
6 Todos os itens de serviço do orçamento estimativo foram lançados com código '0000000' 
7 O valor informado do BDI adotado foi inferior a 1 % 
8 O processo licitatório foi subdividido em vários lotes 
9 Existe discrepância entre o valor informado do orçamento estimativo e o somatório dos preços dos serviços constantes no mesmo. 
10 Edital publicado no D.O. sem a devida alimentação ou formalização dos dados no LICON. 
11 O serviço lançado no orçamento com código 0000000 tem referência em pelo menos uma tabela. 
12 O código não corresponde ao serviço discriminado. 
13 O código do serviço não existe. 
14 Persistência de edital publicado no D.O. sem a devida alimentação dos dados no LICON. 
15 Licitação lançada com natureza divergente de obras e/ou serviços de engenharia 

  
Ao iniciar a rotina da verificação automática, são previamente carregados todos os gerenciadores do LICON, Representantes Legais e Controladores Internos de todas as UG’s. 

A. Usuários Externos: I. Consulta SQL (Gerenciadores do LICON): 
SELECT  upj.[Codigo],upj.[PessoaJuridicaPublica pj.[NomeAbreviado],upj.[Usuario],ue.[Nome],ue.[CPF],  ue.[Email],upj.[UltimoAcesso],upj.[DataCadastramento],  upj.[Cargo],upj.[Lotacao],upj.[Matricula],upj.[FlagAtivo],  upj.[SituacaoUsuario],upj.[TipoVinculo],upj.[Contrato],  upj.[Exoneracao],upj.[Portaria],upj.[FlagGestor],  pj.CNPJ , pj.CodigoAudin, pj.Email as 'Email_PJ'  



FROM  tcesql].[dbo].AUDIN_PessoaJuridicaPublica pj  left join [tcesql].[dbo].AUDIN_UsuarioExternoPessoaJuridicaPublica upj ON upj.PessoaJuridicaPublica = pj.Codigo  left join [tcesql].[dbo].AUDIN_UsuarioExterno ue on ue.Codigo = upj.Usuario  join SS_Atribuicao at ON ( at.UsuarioUniges = upj.Codigo AND at.Excluido = 0 )  left join SS_Perfil perf ON ( perf.Codigo = at.Perfil AND perf.Excluido = 0 )  left join SS_Sistema sis ON sis.Codigo = perf.Sistema  WHERE  sis.Codigo = 9 And upj.SituacaoUsuario = 1 And upj.FlagAtivo = 1 And perf.Codigo = 344  ORDER BY  upj.[UltimoAcesso] DESC,upj.[PessoaJuridicaPublica]  II. Consulta SQL (Representantes Legais que estejam cadastrados e tenham e-mail): 
SELECT  p.*, u.*  FROM  tcesql.dbo.AUDIN_PessoaJuridicaPublica p  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_UsuarioExterno u on p.usuarioexternorepresentantelegal=u.codigo  WHERE  p.Codigo >=0 AND p.statusatualizacao=1  ORDER BY  p.codigo  III. Consulta SQL (Controladores Internos que estejam cadastrados e tenham e-mail): 
 SELECT DISTINCT  usu.Nome AS 'NomeControlador', usu.Email AS 'EmailControlador',  uj.codigo AS 'CodUG', uj.Nome AS 'NomeUG',  uj.Esfera , uj.statusatualizacao, uj.ugprincipal  FROM  SS_Atribuicao ss  LEFT JOIN AUDIN_UsuarioExternoPessoaJuridicaPublica usuUG on usuUG.Codigo = ss.UsuarioUniges  LEFT JOIN AUDIN_UsuarioExterno usu ON usu.Codigo = usuUG.Usuario  LEFT JOIN AUDIN_PessoaJuridicaPublica uj ON uj.Codigo = usuUG.PessoaJuridicaPublica  WHERE  ss.Perfil = 401  AND ss.Excluido = 0 AND UJ.codigo>=0  AND uj.statusatualizacao=1  ORDER BY  uj.Nome  B. Usuários Internos: 
 I. Consulta SQL (Carrega todos os inspetores, técnicos de inspeção e auditores do TCE): 

SELECT  u.*, p.*  FROM  [tcesql].[dbo].[UsuarioCorporativo] u, [tcesql].[dbo].pessoainternatce p  WHERE  u.login=p.matricula AND u.Ativo=1 AND U.TipoUsuario='S' AND u.Cargo IN (9,72,6,71)  ORDER BY  u.Nome  II. Consulta SQL (Carrega os chefes dos segmentos administrativos do TCE): 
Select * from dbo.chefesegadm  



III. Consulta SQL (Carrega todos os grupos de Email's - ver ANEXOS / TBL_08): 
Select *  FROM  siogi.dbo.tblGruposEmail  WHERE  modulo='XXX' AND ativo=1   

 OBS: XXX identifica qual verificação automática está sendo executada.  
 ORC:  para pré-análise de orçamento 
 DO: para publicações dos DO’s 

 
 
A tela principal é subdividida em 02 abas, discriminadas abaixo:  
 

4.3.1 Configuração de Verificação Automática 
 
Nesta aba, o usuário seleciona qual das verificações automáticas deseja ativar e em que horário e frequência deseja que ela seja executada, conforme TELA ROB_01. Deverá indicar também se a verificação se dará em forma de teste ou não. 

TELA ROB_01 

 



São disponibilizadas as seguintes verificações automáticas: 
 Análise de Preços: Habilita a execução da rotina para análise de preços dos orçamentos inseridos no LICON pelas UG's desde a última verificação realizada. Ao selecionar essa opção, dispara-se o temporizador que comparará se o horário e a frequência estabelecidos pelo usuário para essa verificação foram atingidos. Em caso positivo, executará as rotinas encapsuladas nos botões Verificar Editais (ver item 4.3.2.1) e Análise de Preços novo (ver item 4.3.2.2), nessa ordem (ver TELA ROB_02). 
 Inconsistências: Habilita a execução da rotina para verificação de inconsistências nas informações das licitações e dos orçamentos inseridos no LICON pelas UG's desde a última verificação realizada. Ao selecionar essa opção, dispara-se o temporizador que comparará se o horário e a frequência estabelecidos pelo usuário para essa verificação foram atingidos. Em caso positivo, executará as rotinas encapsuladas nos botões Gerar Inconsistências (ver item 4.3.2.3) e Enviar E-mail Inconsist (ver item 4.3.2.4), nessa ordem (ver TELA ROB_02). 
 Publicações DO: Ao selecionar essa opção, dispara-se o temporizador que comparará se o horário e a frequência estabelecidos pelo usuário para essa verificação foram atingidos. Em caso positivo, executará as rotinas encapsuladas nos botões Publicações DO novo e Inconsist DO, nessa ordem (ver TELA ROB_02). 
 Processos s/ Movim: Ao selecionar essa opção, dispara-se o temporizador que comparará se o horário e a frequência estabelecidos pelo usuário para essa verificação foram atingidos. Em caso positivo, executará as rotinas encapsuladas nos botões Processos s/ movim e Enviar E-mail Inconsist, nessa ordem (ver TELA ROB_02). 
 Mapa de Licitações: Em desuso (ver TELA ROB_02). 
 2º Ciclo Inconsistências (gerar ofícios): Ao selecionar essa opção, dispara-se o temporizador que comparará se o horário e a frequência estabelecidos pelo usuário para essa verificação foram atingidos. Em caso positivo, executará as rotinas encapsuladas nos botões 2º Ciclo Inconsistências e Gerar Ofícios novo, nessa ordem (ver TELA ROB_02). Ao executar a rotina do botão Gerar Ofícios novo, será também executada internamente a rotina do botão Gerar PETCE (consumir Web Service). 
 Monitorar Ofícios: Ao selecionar essa opção, dispara-se o temporizador que comparará se o horário e a frequência estabelecidos pelo usuário para essa verificação foram atingidos. Em caso positivo, executará a rotina encapsulada no botão Monitorar Ofícios (ver TELA ROB_02). 
 Obras com Classificação Errada: Ao selecionar essa opção, dispara-se o temporizador que comparará se o horário e a frequência estabelecidos pelo usuário para essa verificação foram atingidos. Em caso positivo, executará a rotina encapsulada no botão Obras Ocultas (ver TELA ROB_02). 
 Nenhuma: Ao selecionar essa opção, desliga-se todos os temporizadores que porventura estejam ativos.  Caso seja marcada a caixa de seleção Versão Teste, o sistema solicitará alguns parâmetros antes de executar as rotinas acima, além de disponibilizar uma caixa de texto onde poderá indicar um e-mail para o qual se deseje enviar o resultado da análise. 

4.3.2 Menu Principal 
 
TELA ROB_02 
 



 
O menu principal é composto por 14 botões, descritos a seguir. 
4.3.2.1 BOTÃO 1: Verificar Editais 
Executa rotina para selecionar e visualizar editais de licitações cadastradas pelas UG's na base de dados do LICON, desde a última verificação realizada.  
O horário e frequência para execução dessa rotina são estabelecidos na aba <<Configuração de Verificação Automática>> e é  baseada em filtros pré-estabelecidos. 

 Consulta SQL:   
SELECT  p.codigo,pj.esfera,p.unidadegestora as 'CodUG',pj.nome as 'Unidade Gestora',u.segmentoadminresponsavel as 'Segmento',p.Numero as 'Processo',p.ano as 'Ano',p.modalidadelicitacao,m.nome as 'Modalidade',p.numeromodalidade,p.anomodalidade,'Objeto'=CASE WHEN p.modalidadelicitacao<14 THEN oe.enderecoobraserveng ELSE p.objetoconformeeditalinternacional END,o.codigo as 'Lote',o.descricao as 'ObjetoLote','Valor Estimado'=CASE WHEN p.modalidadelicitacao<14 THEN o.precounitario ELSE p.valorcontratointernacional END,max(p.EstagioLicitacao) as 'EstagioLicitacao', el.Nome as 'Estágio',e.dataemissao, f.dataformalizacao, e.datasessaoabertura,p.datapublicacaodivulgacaohabilitacao,n.Nome as 'Natureza',e.criteriojulgamento,r.nome as 'Regime',e.orcamentoestimativo,'bdiadotado'=CASE WHEN o.bdiadotado>0 THEN o.bdiadotado ELSE AVG(oi.bdiadotado) END,'bdimaximopermitido'=CASE WHEN o.bdimaximopermitido>0 THEN o.bdimaximopermitido ELSE AVG(oi.bdiadotado) END, p.quantidadelicitantes,p.arquivoeditalinternacional,p.valorcontratointernacional,p.objetoconformeeditalinternacional  FROM  AUDIN_ProcessoLicitatorio p  LEFT JOIN tcesql.dbo.unidadegestora u ON  p.unidadegestora=u.codigopkaudin  LEFT JOIN AUDIN_PessoaJuridicaPublica pj ON p.UnidadeGestora = pj.codigo  LEFT JOIN AUDIN_ModalidadeLicitacao m ON p.modalidadelicitacao=m.codigo  LEFT JOIN AUDIN_EstagioLicitacao el ON p.EstagioLicitacao = el.Codigo  LEFT JOIN AUDIN_NaturezaObjeto n ON p.NaturezaObjeto = n.Codigo  



LEFT JOIN AUDIN_Edital e ON p.codigo=e.processolicitatorio  LEFT JOIN AUDIN_regimeexecucao r ON e.regimeexecucao=r.codigo  LEFT JOIN AUDIN_orcamentoobjetolote o ON o.orcamentoestimativo=e.orcamentoestimativo  LEFT JOIN AUDIN_orcamentoestimativo oe ON o.orcamentoestimativo=oe.codigo  LEFT JOIN AUDIN_orcamentoitem oi ON oi.objetolote=o.codigo  LEFT JOIN AUDIN_FormalizacaoProcessoLicitatorio f ON p.codigo=f.processolicitatorio  WHERE  p.NaturezaObjeto in (9,10) AND p.unidadegestora >0 AND p.caracteristicaobjeto=7 AND f.EstagioLicitacao >= 3 AND p.situacaolicitacao > 4 AND f.DataFormalizacao >= '2016-10-04 08:00:00'  GROUP BY  p.codigo,pj.esfera,p.unidadegestora,pj.nome,u.segmentoadminresponsavel,p.Numero,p.ano,p.modalidadelicitacao,m.nome,p.numeromodalidade,p.anomodalidade,oe.enderecoobraserveng,o.codigo,o.descricao,o.precounitario, el.Nome,e.dataemissao, f.dataformalizacao, e.datasessaoabertura,p.datapublicacaodivulgacaohabilitacao,n.Nome,f.EstagioLicitacao,p.situacaolicitacao,e.criteriojulgamento,r.nome,e.orcamentoestimativo,o.bdiadotado,o.bdimaximopermitido, p.quantidadelicitantes,p.arquivoeditalinternacional,p.valorcontratointernacional,p.objetoconformeeditalinternacional  HAVING  f.EstagioLicitacao=max(p.EstagioLicitacao)  ORDER BY  f.dataformalizacao DESC,e.datasessaoabertura DESC,p.unidadegestora ASC,p.numero DESC,p.codigo DESC  
 Após a execução da consulta, os dados retornados são exibidos à direita em uma grade e, abaixo, os dados detalhados da licitação onde o cursor da grade aponta (ver TELA ROB_02.1). 

TELA ROB_02.1 

 
 



4.3.2.2 BOTÃO 2: Análise de Preços Novo 
Executa rotina para pré-analisar os preços de todos os orçamentos que foram capturados anteriormente ao executar a rotina do botão Verificar Editais.  
A execução dessa rotina se dá imediatamente após a execução da rotina do botão Verificar Editais. 

 A pré-análise segue o fluxo estabelecido no Diagrama 1 (ver anexo)   
 Salva as pré-análises. Tabela(s) afetada(s): 

 siogi.dbo. tblVerificações (ver ANEXOS - TBL_07) 
 Após a execução da consulta, os dados retornados e as análises realizadas são enviados por e-mail para os grupos/usuários de interesse, anexando os respectivos orçamentos comparativos (ver TELA ROB_02.2). 
 Os grupos são parametrizados através da consulta SQL 4.3.B.III - Grupos de Email's, filtrados pelo valor ‘ORC’ no campo Módulo. 
 Baseado no grupo de e-mail anteriormente selecionado, são aplicados os respectivos filtros capturados nos campos FiltroSQL, FiltroChefia, ComCópia, ComCópiaOculta e  Destinatário às seguintes consultas: 

 4.3.B.I – Inspetores de Obras, técnicos de inspeção e auditores do TCE 
 4.3.B.II - Chefes dos segmentos administrativos do TCE 

 
TELA ROB_02.2 

 



 
 
 
 4.3.2.3 BOTÃO 3: Gerar Inconsistências 
Executa rotina para selecionar e visualizar editais de licitações cadastradas pelas UG's na base de dados do LICON, desde a última verificação realizada.  
O horário e frequência para execução dessa rotina são estabelecidos na aba <<Configuração de Verificação Automática>> e é  baseada em filtros pré-estabelecidos. 

 Consulta SQL:   
SELECT  p.codigo,p.unidadegestora as 'CodUG',pj.nome as 'Unidade Gestora',u.segmentoadminresponsavel as 'Segmento',p.Numero as 'Processo',p.ano as 'Ano',m.nome as 'Modalidade',p.numeromodalidade,p.anomodalidade,'Objeto'=CASE WHEN p.modalidadelicitacao<14 THEN oe.enderecoobraserveng ELSE p.objetoconformeeditalinternacional END,o.codigo as 'Lote','ObjetoLote'=CASE WHEN p.modalidadelicitacao<14 THEN o.descricao ELSE p.objetoconformeeditalinternacional END,'Valor Estimado'=CASE WHEN p.modalidadelicitacao<14 THEN o.precounitario ELSE p.valorcontratointernacional END,max(p.EstagioLicitacao) as 'EstagioLicitacao', el.Nome as 'Estágio',sl.Nome as 'Situação',e.dataemissao, f.dataformalizacao, e.datasessaoabertura,p.datapublicacaodivulgacaohabilitacao,n.Nome as 'Natureza',e.criteriojulgamento,r.nome as 'Regime',e.orcamentoestimativo,avg(oi.bdiadotado) AS 'bdiadotado',avg(oi.bdimaximopermitido) AS 'bdimaximopermitido'  FROM  tcesql.dbo.AUDIN_ProcessoLicitatorio p  LEFT JOIN tcesql.dbo.unidadegestora u ON p.unidadegestora=u.codigopkaudin  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_PessoaJuridicaPublica pj ON p.UnidadeGestora = pj.codigo  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_ModalidadeLicitacao m ON p.modalidadelicitacao=m.codigo  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_EstagioLicitacao el ON p.EstagioLicitacao = el.Codigo  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_situacaolicitacao sl ON p.SituacaoLicitacao = sl.Codigo  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_NaturezaObjeto n ON p.NaturezaObjeto = n.Codigo  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_Edital e ON p.codigo=e.processolicitatorio  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_regimeexecucao r ON e.regimeexecucao=r.codigo  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_orcamentoestimativo oe ON e.orcamentoestimativo=oe.codigo  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_orcamentoobjetolote o ON o.orcamentoestimativo=oe.codigo  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_orcamentoitem oi ON oi.objetolote=o.codigo  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_FormalizacaoProcessoLicitatorio f ON p.codigo=f.processolicitatorio  WHERE  p.NaturezaObjeto in ('9','10') AND p.unidadegestora >0 AND p.caracteristicaobjeto=7 AND f.EstagioLicitacao >= 3 AND p.situacaolicitacao > 4 AND f.DataFormalizacao >= '2016-10-10 00:56:04'  GROUP BY  p.codigo,p.unidadegestora,pj.nome,u.segmentoadminresponsavel,p.Numero,p.ano,m.nome,p.numeromodalidade,p.anomodalidade,p.modalidadelicitacao,p.objetoconformeeditalinternacional,o.codigo,oe.enderecoobraserveng,o.descricao,o.precounitario,p.valorcontratointernacional, el.Nome,sl.Nome,e.dataemissao, f.dataformalizacao, e.datasessaoabertura,p.datapublicacaodivulgacaohabilitacao,n.Nome,f.EstagioLicitacao,e.criteriojulgamento,r.nome,e.orcamentoestimativo,oi.bdiadotado,oi.bdimaximopermitido HAVING f.EstagioLicitacao=max(p.EstagioLicitacao)  ORDER BY  p.unidadegestora ASC,p.ano ASC,p.numero ASC,p.codigo ASC  

 Após a execução da consulta, os dados retornados são exibidos à direita em uma grade e, abaixo, os dados detalhados da licitação onde o cursor da grade aponta (ver TELA ROB_02.1). 
 São testadas as seguintes inconsistências: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 (ver tblTipoInconsistencias acima).  
 Salva as Inconsistências encontradas. Tabela(s) afetada(s): 

 siogi.dbo. tblInconsistências (ver ANEXOS - TBL_09) 



 
 
 
4.3.2.4 BOTÃO 4: Enviar Email Inconsistências 
A execução dessa rotina se dá imediatamente após a execução da rotina do botão Gerar Inconsistências. 

 Após a execução da consulta, os dados retornados e as verificações de inconsistências realizadas são enviados por e-mail para os gerenciadores do LICON e controladores internos das UG’s, bem como para os grupos/usuários de interesse (ver TELA ROB_02.4). 
 Os grupos são parametrizados através da consulta SQL 4.3.B.III - Grupos de Email's, filtrados pelo valor ‘INC’ no campo Módulo. 
 Baseado no grupo de e-mail anteriormente selecionado, são aplicados os respectivos filtros capturados nos campos FiltroSQL, FiltroChefia, ComCópia, ComCópiaOculta e  Destinatário às seguintes consultas: 

 4.3.A.I - Gerenciadores do LICON 
 4.3.A.III - Controladores Internos 

 
 
 
TELA ROB_02.4 
Exemplo para Inconsistência tipo 12 
 



 
 

4.3.2.5 BOTÃO 5: Processos sem movimentação 
Executa rotina para selecionar e visualizar editais de licitações cadastradas pelas UG's na base de dados do LICON a partir de 01/01/2015, que não sofreram movimentação (mudança de estágio) após determinado tempo, em função da modalidade da licitação.  
O horário e frequência para execução dessa rotina são estabelecidos na aba <<Configuração de Verificação Automática>> e é  baseada em filtros pré-estabelecidos. 

 Consulta SQL:   
SELECT  p.codigo,p.unidadegestora as 'CodUG',pj.nome as 'Unidade Gestora',u.segmentoadminresponsavel as 'Segmento',p.Numero as 'Processo',p.ano as 'Ano',m.nome as 'Modalidade',p.numeromodalidade,p.anomodalidade,oe.enderecoobraserveng as 'Objeto',o.codigo as 'Lote',o.descricao as 'ObjetoLote',o.precounitario as 'Valor Estimado', max(p.EstagioLicitacao) as 'EstagioLicitacao', el.Nome as 'Estágio',sl.Nome as 'Situação',e.dataemissao, max(f.dataformalizacao) as 'dataformalizacao', e.datasessaoabertura,p.datapublicacaodivulgacaohabilitacao,n.Nome as 'Natureza',e.criteriojulgamento,r.nome as 'Regime',e.orcamentoestimativo,o.bdiadotado,o.bdimaximopermitido  FROM  AUDIN_ProcessoLicitatorio p  LEFT JOIN tcesql.dbo.unidadegestora u ON p.unidadegestora=u.codigopkaudin  LEFT JOIN AUDIN_PessoaJuridicaPublica pj ON p.UnidadeGestora = pj.codigo  LEFT JOIN AUDIN_ModalidadeLicitacao m ON p.modalidadelicitacao=m.codigo  



LEFT JOIN AUDIN_EstagioLicitacao el ON p.EstagioLicitacao = el.Codigo  LEFT JOIN AUDIN_situacaolicitacao sl ON p.SituacaoLicitacao = sl.Codigo  LEFT JOIN AUDIN_NaturezaObjeto n ON p.NaturezaObjeto = n.Codigo  LEFT JOIN AUDIN_Edital e ON p.codigo=e.processolicitatorio  LEFT JOIN AUDIN_regimeexecucao r ON e.regimeexecucao=r.codigo  LEFT JOIN AUDIN_orcamentoestimativo oe ON oe.codigo=e.orcamentoestimativo  LEFT JOIN AUDIN_orcamentoobjetolote o ON o.orcamentoestimativo=e.orcamentoestimativo  LEFT JOIN AUDIN_FormalizacaoProcessoLicitatorio f ON p.codigo=f.processolicitatorio  WHERE  p.NaturezaObjeto > 0  AND p.caracteristicaobjeto>0 AND f.EstagioLicitacao >= 2 AND p.situacaolicitacao in (5,6,7,8,10) AND f.DataFormalizacao >= '2015-01-01' AND f.DataFormalizacao <= '2016-10-10 10:55:54' AND e.dataemissao<=(CASE p.modalidadelicitacao WHEN 1 THEN '2016-08-01' WHEN 4 THEN '2016-08-16' WHEN 5 THEN '2016-08-31' WHEN 7 THEN '2016-08-01' WHEN 8 THEN '2016-08-23' WHEN 9 THEN '2016-08-23' WHEN 10 THEN '2016-09-30' WHEN 11 THEN '2016-09-30' WHEN 20 THEN '2016-08-01' ELSE '2016-09-30' END) AND f.estagiolicitacao<=7 AND p.ano>=2015 AND p.unidadegestora >0  GROUP BY  p.codigo,p.unidadegestora,pj.nome,u.segmentoadminresponsavel,p.Numero,p.ano,m.nome,p.numeromodalidade,p.anomodalidade,oe.enderecoobraserveng,o.codigo,o.descricao,o.precounitario, el.Nome,sl.Nome,e.dataemissao, f.dataformalizacao, e.datasessaoabertura,p.datapublicacaodivulgacaohabilitacao,n.Nome,f.EstagioLicitacao,e.criteriojulgamento,r.nome,e.orcamentoestimativo,o.bdiadotado,o.bdimaximopermitido  HAVING  f.EstagioLicitacao=max(p.EstagioLicitacao) AND f.DataFormalizacao=max(f.DataFormalizacao)  ORDER BY  p.unidadegestora ASC,p.ano ASC,p.numero ASC,p.codigo ASC  
 Após a execução da consulta, os dados retornados são exibidos à direita em uma grade e, abaixo, os dados detalhados da licitação onde o cursor da grade aponta (ver TELA ROB_02.1). 
 São testadas as seguintes inconsistências: 2 (ver tblTipoInconsistencias acima).  
 Salva as Inconsistências encontradas. Tabela(s) afetada(s): 

 siogi.dbo. tblInconsistências (ver ANEXOS - TBL_09) 
 Após a execução da consulta, os dados retornados e as verificações de inconsistências realizadas são enviados por e-mail para os gerenciadores do LICON e controladores internos das UG’s, bem como para os grupos/usuários de interesse (ver TELA ROB_02.5). 
 Os grupos são parametrizados através da consulta SQL 4.3.B.III - Grupos de Email's, filtrados pelo valor ‘INC’ no campo Módulo. 
 Baseado no grupo de e-mail anteriormente selecionado, são aplicados os respectivos filtros capturados nos campos FiltroSQL, FiltroChefia, ComCópia, ComCópiaOculta e  Destinatário às seguintes consultas: 

 4.3.A.I - Gerenciadores do LICON 
 4.3.A.III - Controladores Internos 

 
TELA ROB_02.5 
Exemplo para Inconsistência tipo 2 



 
 

4.3.2.6 BOTÃO 6: Publicações DO novo 
Executa rotina para selecionar e visualizar editais de licitações cadastrados pela equipe de monitoramento dos DO’s, através do módulo CADASTRO do SIOGI (ver item 4.1.1.2 desse manual).  Ao mesmo tempo, verifica se os editais publicados já estão cadastrados no LICON. 
O horário e frequência para execução dessa rotina são estabelecidos na aba <<Configuração de Verificação Automática>> e é  baseada em filtros pré-estabelecidos. 

 Consulta SQL:   
SELECT  p.codigo,p.unidadegestora as 'CodUG',pj.nome as 'Unidade Gestora',u.segmentoadminresponsavel as 'Segmento',p.Numero as 'Processo',p.ano as 'Ano',m.nome as 'Modalidade',p.numeromodalidade,p.anomodalidade,o.codigo as 'Lote',o.descricao as 'Objeto',o.precounitario as 'Valor Estimado', max(p.EstagioLicitacao) as 'EstagioLicitacao', el.Nome as 'Estágio',sl.Nome as 'Situação',e.dataemissao, f.dataformalizacao, e.datasessaoabertura,p.datapublicacaodivulgacaohabilitacao,p.datapublicacaodivulgacaojulgamento,n.Nome as 'Natureza',e.criteriojulgamento,e.regimeexecucao as 'Regime',e.orcamentoestimativo,o.bdiadotado,o.bdimaximopermitido  FROM  AUDIN_ProcessoLicitatorio p  LEFT JOIN tcesql.dbo.unidadegestora u ON p.unidadegestora=u.codigopkaudin  LEFT JOIN AUDIN_ModalidadeLicitacao m ON p.modalidadelicitacao=m.codigo  LEFT JOIN AUDIN_PessoaJuridicaPublica pj ON p.UnidadeGestora = pj.codigo  LEFT JOIN AUDIN_EstagioLicitacao el ON p.EstagioLicitacao = el.Codigo  



LEFT JOIN AUDIN_SituacaoLicitacao sl ON p.SituacaoLicitacao = sl.Codigo  LEFT JOIN AUDIN_NaturezaObjeto n ON p.NaturezaObjeto = n.Codigo  LEFT JOIN AUDIN_Edital e ON p.codigo=e.processolicitatorio  LEFT JOIN AUDIN_orcamentoobjetolote o ON o.orcamentoestimativo=e.orcamentoestimativo  LEFT JOIN AUDIN_FormalizacaoProcessoLicitatorio f ON p.codigo=f.processolicitatorio  WHERE  p.NaturezaObjeto in ('1','8','9','10','11')  AND p.unidadegestora >= 0 AND p.caracteristicaobjeto>=1 AND (f.EstagioLicitacao >= 3 OR p.SituacaoLicitacao <= 4) AND p.unidadegestora = 921 AND p.modalidadelicitacao = '8' AND p.numeromodalidade = '9' AND p.anomodalidade = '2016' AND p.numero = '14' AND p.ano = '2016'  GROUP BY  p.codigo,p.unidadegestora,pj.nome,u.segmentoadminresponsavel,p.Numero,p.ano,m.nome,p.numeromodalidade,p.anomodalidade,o.codigo,o.descricao,o.precounitario, el.Nome,sl.Nome,e.dataemissao, f.dataformalizacao, e.datasessaoabertura,p.datapublicacaodivulgacaohabilitacao,p.datapublicacaodivulgacaojulgamento,n.Nome,f.EstagioLicitacao,e.criteriojulgamento,e.regimeexecucao,e.orcamentoestimativo,o.bdiadotado,o.bdimaximopermitido  HAVING  f.EstagioLicitacao=max(p.EstagioLicitacao)  ORDER BY  f.dataformalizacao DESC,e.datasessaoabertura DESC,p.unidadegestora ASC,p.numero DESC,p.codigo DESC  
 Após a execução da consulta, os dados retornados são exibidos à direita em uma grade e, abaixo, os dados detalhados da licitação onde o cursor da grade aponta (ver TELA ROB_02.1). 
 São testadas as seguintes inconsistências: 10 (ver tblTipoInconsistencias acima).  
 Caso o edital não esteja cadastrado no LICON, salva a Inconsistências encontrada (código 10 da tabela de 

verificações). Tabela(s) afetada(s): 
 siogi.dbo. tblInconsistências (ver ANEXOS - TBL_09) 

 Os dados retornados e as verificações de inconsistências realizadas são enviados por e-mail para os grupos/usuários de interesse (ver TELA ROB_02.5). 
 Os grupos são parametrizados através da consulta SQL 4.3.B.III - Grupos de Email's, filtrados pelo valor ‘DO’ no campo Módulo. 
 Baseado no grupo de e-mail anteriormente selecionado, são aplicados os respectivos filtros capturados nos campos FiltroSQL, FiltroChefia, ComCópia, ComCópiaOculta e  Destinatário às seguintes consultas: 

 4.3.B.I – Inspetores de Obras, técnicos de inspeção e auditores do TCE 
 4.3.B.II - Chefes dos segmentos administrativos do TCE 

 
TELA ROB_02.5 



 
4.3.2.7 BOTÃO 7: Inconsistências DO 
A execução dessa rotina se dá imediatamente após a execução da rotina do botão Publicações DO novo. 

 Após a execução da consulta, os dados retornados e as verificações de inconsistências realizadas são enviados por e-mail para os gerenciadores do LICON e controladores internos das UG’s, bem como para os grupos/usuários de interesse (ver TELA ROB_02.6). 
 Os grupos são parametrizados através da consulta SQL 4.3.B.III - Grupos de Email's, filtrados pelo valor ‘DO’ no campo Módulo. 
 Baseado no grupo de e-mail anteriormente selecionado, são aplicados os respectivos filtros capturados nos campos FiltroSQL, FiltroChefia, ComCópia, ComCópiaOculta e  Destinatário às seguintes consultas: 

 4.3.A.I - Gerenciadores do LICON 
 4.3.A.III - Controladores Internos   

TELA ROB_02.6 



 
     

4.3.2.8 BOTÃO 8: 2º Ciclo de Inconsistências 
Executa rotina para selecionar e visualizar editais de licitações que permanecem sem alimentação de seus dados no LICON a partir de 01/01/2015.  
O horário e frequência para execução dessa rotina são estabelecidos na aba <<Configuração de Verificação Automática>> e é  baseada em filtros pré-estabelecidos. 

 Consulta SQL:   
SELECT  I.INCONSISTENCIA ,P.Natureza,P.TipoPublic, P.UG AS 'CodUG',ug.NomeCompleto AS 'Unidade Gestora',UG.SegmentoAdminResponsavel AS 'Jurisdição',UG.SegmentoAdminResponsavel AS 'Segmento',P.Esfera, I.DATAULTATUALIZ AS 'DataVerificacao',PL.ModalidadeLicitacao, M.nome AS 'NomeModalidade', PL.NumeroModalidade, PL.AnoModalidade,CAST(P.Objeto as varchar(900)) AS 'Objeto',P.NUMPROCESSO,P.ANOPROCESSO,P.Modalidade, P.NUMMODALIDADE, P.ANOMODALIDADE,I.CODIGOPUBLICACAO,P.ORD,CAST(P.NUMMODALIDADE AS varchar(4)) + '/' + CAST(P.ANOMODALIDADE AS varchar(4)) AS 'PROCESSO', P.DATAPUBLICACAO, P.FontePublic,P.DATAULTATUALIZ,P.VALOR,P.CNPJ,P.RAZAOSOCIAL, existeformalizacao=CASE WHEN p.nummodalidade is not null THEN (SELECT min(FPL.dataformalizacao)  FROM tcesql.dbo.audin_processolicitatorio PL2, tcesql.dbo.audin_formalizacaoprocessolicitatorio FPL where PL2.codigo=FPL.processolicitatorio AND PL2.unidadegestora=P.ug and p.modalidade=pl2.modalidadelicitacao and p.nummodalidade=pl2.numeromodalidade and p.anomodalidade=pl2.anomodalidade and fpl.estagiolicitacao>=3) WHEN pl.numeromodalidade is not null THEN (SELECT min(FPL.dataformalizacao)  FROM tcesql.dbo.audin_processolicitatorio PL2, 



tcesql.dbo.audin_formalizacaoprocessolicitatorio FPL where PL2.codigo=FPL.processolicitatorio AND PL2.unidadegestora=P.ug and pl.modalidadelicitacao=pl2.modalidadelicitacao and pl.numeromodalidade=pl2.numeromodalidade and pl.anomodalidade=pl2.anomodalidade and fpl.estagiolicitacao>=3) END, I.oficio  FROM  siogi.dbo.tblPublicLicit P  LEFT JOIN siogi.dbo.tblInconsistencias I ON (I.CODIGOPUBLICACAO=P.ORD OR P.ORD is null)  LEFT JOIN tcesql.dbo.unidadegestora UG ON UG.CodigoPKAudin=P.UG  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_ProcessoLicitatorio PL ON I.CODIGO=PL.Codigo  LEFT JOIN tcesql.dbo.AUDIN_ModalidadeLicitacao M ON M.CODIGO=P.Modalidade  WHERE  P.ug >0 AND UG.segmentoadminresponsavel LIKE '%' AND I.DATAULTATUALIZ BETWEEN ('2015-01-01 00:00:00') AND ('2016-10-03 13:10:55') AND I.inconsistencia IN (10)  AND (p.nummodalidade LIKE '%' OR p.nummodalidade IS NULL) AND (p.anomodalidade LIKE '%' OR p.anomodalidade IS NULL) AND (CASE WHEN p.nummodalidade is not null THEN (SELECT min(FPL.dataformalizacao)  FROM tcesql.dbo.audin_processolicitatorio PL2, tcesql.dbo.audin_formalizacaoprocessolicitatorio FPL where PL2.codigo=FPL.processolicitatorio AND PL2.unidadegestora=P.ug and p.modalidade=pl2.modalidadelicitacao and p.nummodalidade=pl2.numeromodalidade and p.anomodalidade=pl2.anomodalidade and fpl.estagiolicitacao>=3) WHEN pl.numeromodalidade is not null THEN (SELECT min(FPL.dataformalizacao)  FROM tcesql.dbo.audin_processolicitatorio PL2, tcesql.dbo.audin_formalizacaoprocessolicitatorio FPL where PL2.codigo=FPL.processolicitatorio AND PL2.unidadegestora=P.ug and pl.modalidadelicitacao=pl2.modalidadelicitacao and pl.numeromodalidade=pl2.numeromodalidade and pl.anomodalidade=pl2.anomodalidade and fpl.estagiolicitacao>=3) END) is null AND I.oficio is null  ORDER BY  UG.SegmentoAdminResponsavel,P.UG, P.DATAULTATUALIZ DESC  
 Após a execução da consulta, os dados retornados são exibidos à direita em uma grade e, abaixo, os dados detalhados da licitação onde o cursor da grade aponta (ver TELA ROB_02.1). 
 Salva as Inconsistências encontradas. Tabela(s) afetada(s): 

 siogi.dbo. tblInconsistências (ver ANEXOS - TBL_09) 
 
4.3.2.9 BOTÃO 9: Gerar Ofícios novo 
Executa rotina para gerar os ofícios que serão destinados às UG’s, com as informações coletadas na consulta anterior.  
O horário e frequência para execução dessa rotina são estabelecidos na aba <<Configuração de Verificação Automática>> e é  baseada em filtros pré-estabelecidos. 

 
 Após a execução da consulta, os dados retornados são agrupados por UG e irão compor o corpo do ofício a ser gerado em WORD (ver TELA ROB_02.7). 
 Durante a montagem do ofício, são trocadas informações para geração do número do PETCE, por meio de Web Service (ver TELA ROB_02.7).  
 Em função de cada UG, são aplicados filtros às seguintes consultas para definir os  Destinatários: 

 4.3.A.II - Gestores 
 4.3.A.III - Controladores Internos 

 Salva as informações dos ofícios gerados para posterior consulta. Tabela(s) afetada(s): 
 siogi.dbo. tblControleOficios (ver ANEXOS - TBL_10) 

 Os ofícios gerados são enviados por e-mail para os grupos/usuários de interesse (ver TELA ROB_02.8). 
 Os grupos são parametrizados através da consulta SQL 4.3.B.III - Grupos de Email's, filtrados pelo valor ‘OFNOTIF’ no campo Módulo. 
 Baseado no grupo de e-mail anteriormente selecionado, são aplicados os respectivos filtros capturados nos campos FiltroSQL, FiltroChefia, ComCópia, ComCópiaOculta e  Destinatário às seguintes consultas: 

 4.3.B.II - Chefes dos segmentos administrativos do TCE 



 
TELA ROB_02.7 

PETCE: 18782/2016 
Ofício TC/NEG/SIOGI nº 004/2016 
 

Recife, 25 de abril de 2016 
 

Exmo(a). Senhor(a) Prefeito(a), 
 
Após consulta realizada no Módulo de Licitações e Contratos (LICON) do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade (SAGRES), no período de 01/01/2015 até 15/04/2016 às 09:53:45, verificou-se que o(s) seguinte(s) edital(is) publicado(s) em diário oficial não foi(ram) lançado(s) em sua base: 
Nº do Processo: 7/2016 
- Concorrência nº 1/2016 
   - Descrição do Objeto: Prestação de serviços de assessoria especializada em auditorias, supervisão, acompanhamento e controle fiscal de obras. 
   - Data da Publicação: 14/04/2016 
   - Fonte: AMUPE 
   - Valor: R$ 819.000,00 
 
Nº do Processo: 17/2016 
- Tomada de Preços nº 2/2016 
   - Descrição do Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados visando a realização de Concurso Público de Provas ou Provas e Títulos, para provimento de vagas em diversos cargos que integram o quadro de pessoal permanente da Prefeitura Municipal de Custódia e Seus Órgãos 
   - Data da Publicação: 11/04/2016 
   - Fonte: AMUPE 
   - Valor Máximo Admitido: R$ 276,66 
 
Nº do Processo: 9/2016 
- Dispensa nº 3/2016 
   - Descrição do Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. 



   - Data da Publicação: 11/04/2016 
   - Fonte: AMUPE 
   - Valor Contratado: R$ 631.699,45 
   - CNPJ: 04.107.217/0001-56 
   - Razão Social: Não informado na publicação do DO (em desacordo com o art. 3º da Resolução TC 03/2016) 
Importante ressaltar que foi enviado e-mail para o(s) gerenciador(es) ativos do sistema à época, alertando-o(s) da omissão dessa(s) informação(ões). 
Sendo assim, solicitamos a V. Exª. que providencie a imediata alimentação do LICON com todos os dados relativos ao(s) procedimento(s) licitatório(s), dispensa(s) e inexigibilidade(s), realizados por essa Unidade Gestora, especialmente o(s) acima citado(s), informando a esta unidade do TCE-PE (NEG), através de ofício, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento deste, quando o(s) referido(s) edital(is) foi(ram) devidamente cadastrado(s) na base do LICON, anexando o(s) respectivo(s) recibo(s) de formalização gerado(s) pelo sistema. 
A RESOLUÇÃO TC Nº 03/2016 regulamenta o conteúdo mínimo das publicações pertinentes a licitações e contratos administrativos nos Diários Oficiais realizadas pelos órgãos da Administração Direta e entidades da Administração Indireta Estadual e Municipal de todos os poderes e demais entidades controladas direta e indiretamente pelo Estado de Pernambuco e pelos seus Municípios. 
O artigo 8º, da RESOLUÇÃO TC Nº 19/2012, estabelece os prazos de alimentação do Módulo de Licitações e Contratos (LICON) do SAGRES, conforme discriminado abaixo: 
I – até a data da publicação do edital ou expedição da carta-convite,  para o cadastro do processo e para a inserção do arquivo digitalizado do edital ou carta-convite no sistema; 
II – 30 (trinta) dias a contar da data da homologação ou do ato terminativo da licitação para o registro das informações e inserção dos demais documentos do processo licitatório e cadastro dos contratos; 
III – 05 (cinco) dias úteis após a publicação do extrato na imprensa oficial, nos casos de dispensas e inexigibilidades formalizadas nos termos do artigo 26 da Lei 8.666/93, para a inserção das informações relativas ao processo e o apensamento do extrato e do contrato; 
IV – 05 (cinco) dias úteis após a publicação do extrato, para cadastro e inserção dos documentos dos termos aditivos celebrados. 
O artigo 16, da supracitada resolução, estabelece ainda que o envio de dados falsos, a omissão de informações, o descumprimento dos layouts estabelecidos ou o descumprimento dos prazos previstos para a remessa das informações poderão implicar a aplicação de pena de multa pelo Tribunal de Contas, conforme previsto no inciso X, do artigo 73, da Lei Estadual nº 12.600/2004, e alterações posteriores. 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com a(o) , ou com a Central de Atendimento SAGRES do TCE/PE, através do telefone 0800-2817717 ou do link http://servicedesk.tce.pe.gov.br/otrs/customer.pl. 
Respeitosamente, 
 

 
AYRTON GUEDES ALCOFORADO JÚNIOR 

CHEFE DE NÚCLEO - NEG    
 
 
Exmo(a). Sr(a). Prefeito(a) Luiz Carlos Gaudêncio de Queiroz 



Prefeitura Municipal de Custódia 
Endereço: Travessa Heleno Aleixo, 132 1º Andar 
Bairro: Centro 
CEP: 56640-000 

 
TELA ROB_02.8 

 
 
4.3.2.10 BOTÃO 10: Gerar Ofício Circular 
Executa rotina para gerar os ofícios que serão destinados às UG’s, com texto pré-definido (sem informações baseadas em tabelas).  
O disparo dessa rotina é feita de forma manual. 

 
 O texto é capturado através da rotina encapsulada no botão Corpo Ofício, são agrupados por UG e irão compor o corpo do ofício a ser gerado em WORD (ver TELA ROB_02.9). 
 Durante a montagem do ofício, são trocadas informações para geração do número do PETCE, por meio de Web Service (ver TELA ROB_02.9).  
 Em função de cada UG, são aplicados filtros às seguintes consultas para definir os  Destinatários: 

 4.3.A.II - Gestores 
 4.3.A.III - Controladores Internos 

 Salva as informações dos ofícios gerados para posterior consulta. Tabela(s) afetada(s): 
 siogi.dbo. tblControleOficios (ver ANEXOS - TBL_10) 



 Os ofícios gerados são enviados por e-mail para os grupos/usuários de interesse (ver TELA ROB_02.10). 
 Os grupos são parametrizados através da consulta SQL 4.3.B.III - Grupos de Email's, filtrados pelo valor ‘OFNOTIF’ no campo Módulo. 
 Baseado no grupo de e-mail anteriormente selecionado, são aplicados os respectivos filtros capturados nos campos FiltroSQL, FiltroChefia, ComCópia, ComCópiaOculta e  Destinatário às seguintes consultas: 

 4.3.B.II - Chefes dos segmentos administrativos do TCE 
 
TELA ROB_02.9 

PETCE: 33140/2016 
Ofício CIRCULAR/TC/NEG/GAOM/SIOGI nº 002/2016 
Recife, 18 de julho de 2016 
 
Assunto: Solicitação de Documentos/Informação 
 
Exmo(a). Senhor(a) Prefeito(a), 
Em complemento às solicitações encaminhadas através do Ofício CIRCULAR TC/NEG/GAOM/SIOGI datado de 06/06/2016 e que versou sobre iluminação pública e ainda considerando os termos da Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que tratou, dentre outros assuntos, sobre a transferência dos ativos de iluminação pública do concessionário distribuidor de energia (Celpe) para os Municípios, além da realização de diversas reuniões intermediadas pelo Ministério Público Estadual com fins de clarificar as condições e responsabilidades da referida transferência, vimos solicitar, num prazo de 07 (sete) dias úteis contados a partir do recebimento do presente Ofício, as informações e/ou documentos abaixo listados: 
a) Informar a data em que a responsabilidade pela gestão do parque de Iluminação Pública foi repassada da concessionária Celpe para o Município em decorrência da Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL. Encaminhar cópia dos documentos comprobatórios (carta ou e-mail da concessionária, etc.);  
b) Informar o valor bruto e líquido arrecadado nos exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016 (neste último ano, até o mês de junho) com a Contribuição de Iluminação Pública, conforme quadro-modelo nº 01 (anexo); 
c) Informar - para os exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016 (neste último ano, até o mês de junho) - os valores pagos referentes à conta de energia, encaminhando cópia dos documentos comprobatórios - faturas/cobranças com consumo, tarifa, etc. Atenção: Os dados devem se referir apenas as contas de energia relativas à iluminação dos locais públicos: áreas livres, parques, praças, ruas e avenidas, aí não incluídos os prédios públicos e serem lançados no quadro modelo nº 02 (anexo);  
d) Informar - para o período após a entrega do parque de Iluminação Pública pela Celpe ao Município - os valores pagos/gastos a título de manutenção do parque (excluindo os gatos/pagamentos com fins de ampliação ou eficientização da rede), seja a execução desses serviços realizada diretamente pela Prefeitura ou indiretamente através de empresa contratada. Detalhar esses gastos/pagamentos mensalmente (conforme boletins de medição, etc.); 



e) Esclarecer se a transferência do parque de Iluminação Pública Municipal mencionada no item anterior foi integral ou parcial. No caso de ter sido parcial, informar a quantidade de pontos recebidos pela Municipalidade e quantos não foram recebidos. Em havendo esta última situação, explicar as razões do não recebimento e se há debate na esfera judicial sobre eles. 
Atenciosamente, 

 
PAULO HENRIQUE PESSOA CAVALCANTI 
CHEFE DE GERÊNCIA - GAOM   
 
Exmo(a). Sr(a). Prefeito(a) Marcos José da Silva 
Prefeitura Municipal de Abreu e Lima 
Endereço: Av. Duque de Caxias, 924  
Bairro: Caetés Velho 
CEP: 53580-020 

 
TELA ROB_02.10 

 
 



4.3.2.11 BOTÃO 11: Monitorar Ofícios 
Executa rotina para monitorar ofícios gerados pelo Robô SIOGI, com o objetivo de verificar se as inconsistências apontadas foram corrigidas.  
A execução dessa rotina é feita de forma automática, de acordo com o temporizador programado para esse fim. 

 Consulta SQL (captura ofícios gerados cujo campo situação está com valor 01 – Não formalizado no LICON):   
SELECT  c.segmentoorigem,c.numero AS 'NumOfício', c.ano, c.ug,p.nomeUG, c.segmento, c.data, c.dataresposta,c.status,c.petce, c.datanotificacao, c.situacao,p.modalidade,p.nummodalidade,p.anomodalidade,p.objeto, p.datapublicacao,p.numprocesso, p.anoprocesso,p.fontepublic,p.natureza,c.caminhoarquivo,c.usuario,c.dataultatualiz,c.codigopublicacao,c.dataformalizacao,c.obs  FROM  tblcontroleoficios c  INNER JOIN tblpubliclicit p ON c.codigopublicacao=p.ord  WHERE  C.SEGMENTOORIGEM LIKE 'NEG%' AND C.situacao LIKE '01%'  ORDER BY  C.UG,C.ano,C.numero  

 Após a execução da consulta, os dados retornados são exibidos à direita em uma grade e, abaixo, os dados detalhados da licitação onde o cursor da grade aponta (ver TELA ROB_02.1). 
 São testadas as seguintes inconsistências: 2 (ver tblTipoInconsistencias acima).  
 Consulta SQL (verifica se os editais já foram cadastrados no LICON): 

SELECT  p.codigo,p.unidadegestora as 'CodUG',pj.nome as 'Unidade Gestora',u.segmentoadminresponsavel as 'Segmento',p.Numero as 'Processo',p.ano as 'Ano',m.nome as 'Modalidade',p.numeromodalidade,p.anomodalidade,o.codigo as 'Lote',o.descricao as 'Objeto',o.precounitario as 'Valor Estimado', max(p.EstagioLicitacao) as 'EstagioLicitacao', el.Nome as 'Estágio',sl.Nome as 'Situação',e.dataemissao, f.dataformalizacao, e.datasessaoabertura,p.datapublicacaodivulgacaohabilitacao,p.datapublicacaodivulgacaojulgamento,n.Nome as 'Natureza',e.criteriojulgamento,e.regimeexecucao as 'Regime',e.orcamentoestimativo,o.bdiadotado,o.bdimaximopermitido  FROM  AUDIN_ProcessoLicitatorio p  LEFT JOIN tcesql.dbo.unidadegestora u ON p.unidadegestora=u.codigopkaudin  LEFT JOIN AUDIN_ModalidadeLicitacao m ON p.modalidadelicitacao=m.codigo  LEFT JOIN AUDIN_PessoaJuridicaPublica pj ON p.UnidadeGestora = pj.codigo  LEFT JOIN AUDIN_EstagioLicitacao el ON p.EstagioLicitacao = el.Codigo  LEFT JOIN AUDIN_SituacaoLicitacao sl ON p.SituacaoLicitacao = sl.Codigo  LEFT JOIN AUDIN_NaturezaObjeto n ON p.NaturezaObjeto = n.Codigo  LEFT JOIN AUDIN_Edital e ON p.codigo=e.processolicitatorio  LEFT JOIN AUDIN_orcamentoobjetolote o ON o.orcamentoestimativo=e.orcamentoestimativo  LEFT JOIN AUDIN_FormalizacaoProcessoLicitatorio f ON p.codigo=f.processolicitatorio  WHERE  p.NaturezaObjeto in ('1','8','9','10','11')  AND p.unidadegestora >= 0 AND p.caracteristicaobjeto>=1 AND (f.EstagioLicitacao >= 3 OR p.SituacaoLicitacao <= 4) AND p.unidadegestora = 26 AND p.modalidadelicitacao = '9' AND p.numeromodalidade = '2' AND p.anomodalidade = '2016' AND p.numero = '2' AND p.ano = '2016'  GROUP BY  p.codigo,p.unidadegestora,pj.nome,u.segmentoadminresponsavel,p.Numero,p.ano,m.nome,p.numeromodalidade,p.anomodalidade,o.codigo,o.descricao,o.precounitario, el.Nome,sl.Nome,e.dataemissao, f.dataformalizacao, e.datasessaoabertura,p.datapublicacaodivulgacaohabilitacao,p.datapublicacaodivulgacaojulgamento,n.Nome,f.EstagioLicitacao,e.criteriojulgamento,e.regimeexecucao,e.orcamentoestimativo,o.bdiadotado,o.bdimaximopermitido  HAVING  f.EstagioLicitacao=max(p.EstagioLicitacao)  ORDER BY  f.dataformalizacao DESC,e.datasessaoabertura DESC,p.unidadegestora ASC,p.numero DESC,p.codigo DESC 



 
 Caso o edital já tenha sido cadastrado no LICON:  

 Muda o valor do campo Situação para 02 – Formalizado no LICON 
 Muda o valor do campo DataFormalização para a data em que o edital foi formalizado no LICON 
 Salva a informação. Tabela(s) afetada(s): 

siogi.dbo. tblControleOficios (ver ANEXOS - TBL_10) 
 
 
4.3.2.12 BOTÃO 12: Obras Ocultas 
Executa rotina para selecionar e visualizar editais de licitações de obras/serviços de engenharia cadastradas pelas UG's na base de dados do LICON a partir de 01/01/2015, que foram erroneamente classificadas.  
O horário e frequência para execução dessa rotina são estabelecidos na aba <<Configuração de Verificação Automática>> e é  baseada em filtros pré-estabelecidos. 

 Consulta SQL:   
SELECT DISTINCT  p.codigo,p.unidadegestora as 'CodUG',pj.nome as 'Unidade Gestora', u.segmentoadminresponsavel as 'Segmento',p.Numero as 'Processo',p.ano as 'Ano',p.modalidadelicitacao,m.nome as 'Modalidade',p.numeromodalidade,p.anomodalidade,o.codigo as 'Lote',oe.enderecoobraserveng as 'Objeto',o.descricao as 'ObjetoLote',o.precounitario as 'Valor Estimado', p.EstagioLicitacao, el.Nome as 'Estágio',e.dataemissao, f.dataformalizacao, e.datasessaoabertura,p.datapublicacaodivulgacaohabilitacao,sl.nome as 'Situação',n.Nome as 'Natureza',e.criteriojulgamento,r.nome as 'Regime',e.orcamentoestimativo,o.bdiadotado,o.bdimaximopermitido  FROM  AUDIN_ProcessoLicitatorio p  LEFT JOIN UnidadeGestora u ON p.unidadegestora=u.codigopkaudin  LEFT JOIN AUDIN_ModalidadeLicitacao m ON p.modalidadelicitacao=m.codigo  LEFT JOIN AUDIN_Edital e ON p.codigo=e.processolicitatorio  LEFT JOIN AUDIN_regimeexecucao r ON e.regimeexecucao=r.codigo  LEFT JOIN AUDIN_PessoaJuridicaPublica pj ON p.UnidadeGestora = pj.codigo  LEFT JOIN AUDIN_EstagioLicitacao el ON p.EstagioLicitacao = el.Codigo  LEFT JOIN AUDIN_SituacaoLicitacao sl ON p.SituacaoLicitacao = sl.Codigo  LEFT JOIN AUDIN_NaturezaObjeto n ON p.NaturezaObjeto = n.Codigo  LEFT JOIN AUDIN_orcamentoestimativo oe ON oe.codigo=e.orcamentoestimativo  LEFT JOIN AUDIN_orcamentoobjetolote o ON o.orcamentoestimativo=e.orcamentoestimativo  LEFT JOIN AUDIN_FormalizacaoProcessoLicitatorio f ON (p.codigo=f.processolicitatorio AND p.EstagioLicitacao = F.ESTAGIOLICITACAO)  LEFT JOIN AUDIN_processolicitatoriolicitantes pll ON e.ProcessoLicitatorio = pll.processolicitatorio  LEFT JOIN AUDIN_propostapreco pp ON (pp.codigo=o.codigo AND p.EstagioLicitacao = F.ESTAGIOLICITACAO)  LEFT JOIN AUDIN_licitante lic ON pll.licitante=lic.codigo  WHERE  p.unidadegestora >0  AND f.DataFormalizacao >= '2015-01-01 00:00:00' AND (p.numeromodalidade LIKE '%' OR p.numeromodalidade IS NULL) AND (p.anomodalidade >= 2015 OR p.anomodalidade IS NULL) AND (p.modalidadelicitacao >0  OR p.modalidadelicitacao IS NULL) AND p.NaturezaObjeto  NOT IN (9,10)  AND (lic.numerodocumentoajustado  like '%'  OR lic.numerodocumentoajustado IS NULL) AND (oe.enderecoobraserveng LIKE '%engenharia%' OR oe.enderecoobraserveng LIKE '%construção%' OR oe.enderecoobraserveng LIKE '%reforma%' OR o.descricao LIKE '%engenharia%' OR o.descricao LIKE '%construção%' OR o.descricao LIKE '%reforma%')  ORDER BY  f.dataformalizacao DESC,e.datasessaoabertura DESC,p.unidadegestora ASC,p.numero DESC,p.codigo DESC  

 Após a execução da consulta, os dados retornados são exibidos à direita em uma grade e, abaixo, os dados detalhados da licitação onde o cursor da grade aponta (ver TELA ROB_02.1). 
 São testadas as seguintes inconsistências: 15 (ver tblTipoInconsistencias acima).  



 Salva as Inconsistências encontradas. Tabela(s) afetada(s): 
 siogi.dbo. tblInconsistências (ver ANEXOS - TBL_09) 

 Após a execução da consulta, os dados retornados e as verificações de inconsistências realizadas são enviados por e-mail para os gerenciadores do LICON e controladores internos das UG’s, bem como para os grupos/usuários de interesse (ver TELA ROB_02.5). 
 Os grupos são parametrizados através da consulta SQL 4.3.B.III - Grupos de Email's, filtrados pelo valor ‘INC’ no campo Módulo. 
 Baseado no grupo de e-mail anteriormente selecionado, são aplicados os respectivos filtros capturados nos campos FiltroSQL, FiltroChefia, ComCópia, ComCópiaOculta e  Destinatário às seguintes consultas: 

 4.3.A.I - Gerenciadores do LICON 
 4.3.A.III - Controladores Internos 
 4.3.B.I – Inspetores de Obras, técnicos de inspeção e auditores do TCE 
 4.3.B.II - Chefes dos segmentos administrativos do TCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4 MÓDULO GERENCIADOR 
 

Este módulo só está disponível para os usuários que são gerenciadores do sistema SIOGI. 
Através dele, é possível realizar consultas “ad-hoc” nos bancos de dados do servidor PIABA, bem como consultar, criar, modificar, excluir e popular tabelas do BD SIOGI. 
É através deste módulo, que o gerenciador do sistema SIOGI pode incluir ou alterar tabelas de preços publicadas, composições de preços unitários, índices de correção, relacionamento entre serviços e entre insumos, novos grupos de e-mail, entre outras atividades.  

4.4.1 MENU PRINCIPAL 

 
O menu principal é composto por 05 botões, descritos a seguir. 
 
4.4.1.1 BOTÃO 1: Relacionamento entre Tabelas 
Permite ao usuário inserir, alterar ou excluir relacionamentos entre serviços ou insumos das tabelas e composições de preços disponibilizadas no SIOGI. 
O usuário deverá, através de uma busca textual nas diversas tabelas, marcar quais serviços ou insumos possuem similaridade entre si. Uma vez indicado os relacionamentos possíveis para aquele serviço ou insumo de interesse, o sistema armazenará essas informações. 
Para tanto, o usuário terá à sua disposição 04 abas (ver figura TELA GER_REL_01) : 
TELA GER_REL_01  



 
- Aba <<Selec. Tabelas>> (ver figura TELA GER_REL_01) 

Esta aba é dividida em 03 contêineres, 02 grades p/ visualização dos dados e um botão para exclusão de grupos: 
 Um contêiner à esquerda, onde o usuário escolhe o tipo da consulta a ser realizada, optando por relacionamentos entre serviços ou insumos tabelados 
 Um contêiner à direita, onde o usuário escolhe se vai criar um grupo novo de relacionamento ou se apenas deseja alterar um grupo existente 
 Um contêiner inferior, onde são disponibilizados campos para escolhas da data-base para atualização dos preços, índices de atualização dos preços tabelados e das tabelas disponíveis no SIOGI 
 um botão para exclusão de grupos 

Data-Base : O usuário deverá selecionar nesse campo, a data para a qual os preços tabelados deverão ser corrigidos. 
Índice : O usuário deverá selecionar nesse campo, qual índice deve ser utilizado para a atualização dos preços tabelados. Caso o usuário marque a opção <<Nenhum>>, os preços não serão corrigidos. 
Nome Tabela : O usuário tem à sua disposição para escolha, quinze tabelas de preços. Ao abrir pela primeira vez essa tela, o sistema já pré-seleciona quinze tabelas e suas respectivas datas-base, que estejam mais próximas da data-base escolhida para a atualização dos preços. 
Data da formação dos preços : O usuário tem à sua disposição, para cada tabela escolhida, diversas datas em que essas tabelas foram publicadas. Ao abrir pela primeira vez essa tela, o sistema já pré-seleciona quinze tabelas e suas respectivas datas-base, que estejam mais próximas da data-base escolhida para a atualização dos preços. 
Botão Excluir Grupo: Executa a exclusão do registro, baseado na seleção feita pelo usuário na grade Grupo. 

 Consulta SQL:  DELETE FROM tbl_Cod_Grupo WHERE [Num_Grupo_Relac]=123 



 
- Aba <<Busca Serviço>> (ver figura TELA GER_REL_02) 
 
TELA GER_REL_02  
 

 
Campo Busca (palavras-chave) : O usuário poderá escrever nesse campo, parte(s) do nome do serviço que deseja procurar, conforme tela TELA GER_REL_02. 
Botão Procurar: Após preencher o campo Busca, o usuário deverá clicar nesse botão para executar a consulta (ver figura TELA AUD_TAB_02) . 
A exibição do resultado da busca será feita em 03 abas, cada uma mostrando o resultado para um grupo de tabelas, conforme se pode ver na TELA GER_REL_02. 

 Consulta SQL (exemplo para a tabela EMLURB dez/2014):   
SELECT  



s.Código, s.tabela, COALESCE(s.discriminação2,s.discriminação) as 'discriminação', s.unid,CASE WHEN (s.tabela = 'EMLURB' AND left(s.Código,2) = '01' AND p.HP > 0)THEN p.HP*1.11985245668233 ELSE p.TOTAL*1.11985245668233 END as TOTALCORRIG, CASE WHEN (s.tabela = 'EMLURB' AND left(s.Código,2) = '01' AND p.HP > 0)THEN p.HP*1.11985245668233 ELSE p.TOTAL_DESONERADO*1.11985245668233 END as CUSTO_DESONERADO, p.MAT*1.11985245668233 as MAT, p.MO*1.11985245668233 as MO, p.TRANSP*1.11985245668233 as TRANSP, p.HP*1.11985245668233 as HP, p.HI*1.11985245668233 as HI  FROM  [tbl_serviços] s  INNER JOIN [tbl_preços_serviços] p ON p.Código=s.Código  WHERE  (s.discriminação Like '%pav%intertravad%' OR s.discriminação2 Like '%pav%intertravad%') AND s.TABELA= 'EMLURB' AND s.data_extincao is null AND p.data=('12/1/2014') ORDER BY  s.Código  
Opção Começando Por: Ao selecionar essa opção, a busca se dará pelos textos ou códigos de serviços/insumos que comecem pela primeira palavra-chave ou código digitado. 
Opção Em qualquer lugar: Ao selecionar essa opção, a busca da(s) palavra(s)-chave ou código digitado se dará em qualquer parte dos textos ou códigos de serviços/insumos. 
Botão Expandir: Caso a discriminação do serviço seja maior que o espaço disponível na grade de visualização, o usuário poderá clicar nesse botão para ver a discriminação completa (ver TELA GER_REL_02) . 
Botão Ver Composição: Em caso de dúvida, o usuário poderá visualizar a composição de cada serviço para que se tenha a certeza em que grau de similaridade se dá o relacionamento (ver TELA GER_REL_02.2). 
 
Após a realização da busca, o usuário deverá marcar em cada tabela quais serviços ou insumos têm similaridades (ver TELA GER_REL_02.1) e clicar no botão Associar.  
Botão Associar: Armazena as associações apontadas pelo usuário em um vetor (sem salvá-las). 
 

TELA GER_REL_02.1 



 
 

TELA GER_REL_02.2 



 
- Aba <<Relacionamentos>> (ver figura TELA GER_REL_02.3) 
Nesta aba, o usuário receberá um alerta se as unidades dos serviços que foram associados não forem compatíveis. Nesses casos, deverá ser novamente feita a associação dos serviços na aba anterior, excluindo aqueles serviços com unidades incompatíveis. 
Após essa verificação, o usuário deverá indicar uma unidade padrão, um índice de atualização a ser vinculado ao grupo e definir obrigatoriamente um nome para ele (ver figura TELA GER_REL_02.3).   

Botão Salvar: Realiza as seguintes verificações antes de salvar os dados: 
 Se todos os campos foram preenchidos 
 Gera uma matriz de similaridade 
 Salva os novos dados. Tabela(s) afetada(s): 

 siogi.dbo. tbl_Cod_Grupo (ver ANEXOS - TBL_11) 
 siogi.dbo. tbl_Grupo_Relac (ver ANEXOS - TBL_12) 
 siogi.dbo. tbl_Matriz_Simil (ver ANEXOS - TBL_13) 

 
TELA GER_REL_02.3  



 
- Aba <<Grau de Similaridade>> (ver figura TELA GER_REL_02.4) 
Nesta aba, o usuário informará qual o grau de similaridade existe entre o serviço/insumo chamado pivô e os serviços relacionados, em uma escala que varia de 1 a 5, sendo 1 representando baixa similaridade e 5 alta similaridade (ver figura TELA GER_REL_02.4). 

Botão Salvar: Realiza as seguintes verificações antes de salvar os dados: 
 Se todos os campos foram preenchidos 
 Salva os novos dados. Tabela(s) afetada(s): 

 siogi.dbo. tbl_Matriz_Simil (ver ANEXOS - TBL_13) 
Botão Próximo: Avança para o próximo serviço/insumo da grade Serviços Relacionados, permitindo que o usuário insira o grau de similaridade com o serviço/insumo pivô, até que chegue ao último serviço/insumo da matriz (ver figura TELA GER_REL_02.4). 
Após chegar no último serviço/insumo da grade Serviços Relacionados, o usuário deverá passar para o próximo serviço/insumo do grupo ao qual ele pertence na grade Relacionamentos, passando esse a ser o novo pivô, permitindo que o usuário insira o grau de similaridade entre ele e os demais, até que chegue ao último serviço/insumo pivô da matriz. 



 
TELA GER_REL_02.4  

 
 
 
 
4.4.1.2 BOTÃO 2: Gerar Tabela de Índice Dedicado 

 
Permite ao usuário criar uma tabela com índices de atualização de preços específicos para cada serviço constante em um orçamento padrão selecionado pelo usuário, que deverá necessariamente estar na área Meus Orçamentos deste usuário. 
Ao abrir o formulário, o sistema pré-carregará todos os orçamentos constantes na área Meus Orçamentos do usuário. 

 Consulta SQL:   
SELECT  *  FROM tblDadosObra_Usuário  



WHERE  Usuário='0749’  ORDER BY  DataUltAtualiz DESC 
O usuário deverá selecionar na grade Meus Orçamentos o orçamento padrão que servirá de base para o cálculo dos índices dedicados, conforme tela TELA GER_IND_01. 
O orçamento padrão deverá ter os códigos dos serviços baseados em uma única tabela de preços. 
Os índices de atualização serão criados baseados na evolução dos preços dos serviços verificados entre as diversas datas de publicação da tabela tomada como referência. 
TELA GER_IND_01 

 
Tabela : O usuário deverá indicar qual tabela foi utilizada como padrão quando da criação do orçamento padrão, conforme tela TELA GER_IND_01. 
Data Inicial: Permite selecionar a partir de qual data da tabela selecionada se deseja criar os índices de atualização. 
Data Final: Permite selecionar até qual data da tabela selecionada se deseja criar os índices de atualização. 
Botão Gerar Tabela Índice Dedicado Novo: Após preencher os campos acima, o usuário deverá clicar nesse botão para executar a rotina que irá criar a tabela (ver TELA GER_IND_01). 
Inicialmente será carregado o orçamento padrão escolhido, sendo percorrido item a item do orçamento para o cálculo dos índices de cada serviço, exibindo a evolução numa grade à direita, conforme se pode ver na TELA GER_IND_01. 

 Consulta SQL (carrega o orçamento selecionado na grade Meus Orçamentos):   



SELECT  O.Item,O.CódTabela,O.PUnitEmpresa FROM  tblOrçamento_Usuário O  WHERE  O.CodOrçamento like 'EM152011CC999%'  ORDER BY  convert(integer,O.Item) 
Outra grade à direita, mostrará o resultado dos cálculos, conforme se pode ver na TELA GER_IND_01. 

 Consulta SQL (carrega os preços tabelados no período informado):   
SELECT  P.Código,P.Tabela,P.Data,P.HP,P.Total  FROM  tbl_preços_serviços P  WHERE  P.Tabela like 'EMLURB%' AND P.Data>= '01/03/2009' AND P.Data<= '01/12/2014'  ORDER BY  P.Data 

Os índices calculados serão salvos automaticamente em uma tabela. 
  Tabela(s) afetada(s): 

 siogi.dbo. tblÍndiceDedicado (ver ANEXOS - TBL_14) 
 

Serão exibidas mensagens dos registros que estão sendo atualizados e do final de execução da rotina. 
 
4.4.1.3 BOTÃO 3: Gerar Tabela de Preços Praticados 
 
Permite ao usuário criar uma tabela com preços praticados no mercado para cada serviço constante em um orçamento padrão selecionado pelo usuário, que deverá necessariamente estar na área Meus Orçamentos deste usuário. 
O usuário deverá informar os parâmetros do mercado que deseja capturar os preços praticados, tais como período, região, nível de competição nos certames, dentre outros. Uma vez estabelecidos os parâmetros de interesse, o sistema armazenará essas informações. 
Para tanto, o usuário terá à sua disposição 02 abas (ver figura TELA GER_TAB_01) : 
Os índices de atualização serão baseados na evolução dos preços dos serviços verificados entre as diversas datas de publicação da tabela tomada como referência. 
TELA GER_TAB_01 



 
- Aba <<Filtro>> (ver figura TELA GER_TAB_01) 

Esta aba é dividida em 02 contêineres e um botão para executar a rotina para gerar a tabela: 
 Um contêiner à esquerda, onde o usuário escolhe os filtros que devem ser aplicados para definição do mercado de interesse 
 Um contêiner à direita, onde o usuário define qual tabela de preços servirá como referência para os códigos e a data focal (que deverá ser uma das datas de publicação da mesma), além de informar se vai utilizar o relacionamento entre serviços e o índice de atualização que será adotado. 
 Um botão para gerar a tabela 

Formação dos Preços: O usuário deverá selecionar uma das seguintes opções:  
 Fechado: Quando se deseja mudar apenas a fonte de referência de preços, utilizando os custos fechados dos serviços constantes na publicação da tabela (Ex: mudar da tabela EMLURB para SINAPI-N). Caso se deseje apenas mudar os custos constantes no orçamento, mantendo-se a fonte de referência utilizada, marcar a caixa ao lado dessa opção. 



 Aberto: Quando se deseja mudar a fonte de referência de preços e/ou os custos dos insumos das respectivas composições, utilizando os custos fechados dos insumos constantes na publicação da tabela (Ex: mudar da composição EMLURB para SINAPI-N utilizando os custos dos insumos da EMLURB). 
 Mercado: Quando se deseja mudar a fonte de referência de preços utilizada no orçamento para os preços praticados no mercado, utilizando os custos fechados dos serviços contratados pelas UG's devidamente tratados estatisticamente. 

  
Tabela: O usuário deverá selecionar para qual tabela deseja mudar a referência de preços, utilizando uma das seguintes opções (não disponível quando o usuário seleciona a formação dos preços mercado):  

1-EMLURB 2-SINAPI-N 3-SINAPI 4-DNIT 5-DER 6-SEINFRA-CE 7-SP_EDF 8-SP_INF 9- 10- 
Data da Formação dos Preços: Em função da tabela escolhida, o usuário deverá selecionar uma das datas de formação dos preços disponíveis para aquela tabela (não disponível quando o usuário seleciona a formação dos preços mercado). 
Grau de Similaridade: Indicar qual o grau de similaridade os serviços devem ter, variando de 0 até 5, sendo 0=nenhuma similaridade e 5=similaridade completa (não disponível quando o usuário seleciona a formação dos preços mercado). 
Índice:  Indicar qual o índice para atualização dos preços deverá ser utilizada na simulação, sendo I0 a data da formação dos preços e I1 a data focal. 
Data Focal:  Indicar a data para a qual os preços deverão ser atualizados. 
Jurisdição:  Filtra as licitações que atendem ao critério da jurisdição informada (disponível apenas quando o usuário seleciona a formação dos preços mercado). 
Período:  Filtra as licitações que atendem ao critério do período informado (disponível apenas quando o usuário seleciona a formação dos preços mercado). 
Nº de Habilitados:  Filtra as licitações que atendem ao critério do nº de habilitados informado (disponível apenas quando o usuário seleciona a formação dos preços mercado). 
Botão Gerar Tabela: Após preencher os campos acima, o usuário deverá clicar nesse botão para executar a rotina que irá criar a tabela de preços praticados (ver TELA GER_TAB_01). 
Inicialmente serão carregados os preços praticados no mercado com base nos filtros escolhidos, conforme se pode ver na TELA GER_TAB_01. 



 Consulta SQL (carrega os preços praticados no mercado com base nos filtros escolhidos):   
SELECT  tbldados.códigoorçamento, [MODALIDADE],[ÍNDICEATUALIZ],[DATAORC] as Data_Orc,[TABELA],[CÓDTABELA],sum(tblorçamento.quanttce) as QuantTotal,punitempresa,bdiincluído,case when bdiincluído=0 then punitempresa else punitempresa*(1+convert(money,replace(bdilicitante,',','.'))/100) end as PUnitContratado,(tblorçamento.punittce/(1+bdi/100)) as CustoTab_corr,(tblorçamento.punittce/(1+bdi/100)) as CustoTab_Expurg,sum(tblorçamento.punitempresa) as PUnitEmpAtualiz,sum(tblorçamento.punitempresa) as PUnitEmpAtualizExpurg,sum(tblorçamento.punitempresa) as TabelaFocal,sum(tblorçamento.punitempresa) as BDI_corr_Set,sum(tblorçamento.punitempresa) as BDI_corr_Expurg,sum(tblorçamento.punitempresa) as IVSET,sum(tblorçamento.punitempresa) as IVCS_Expurg,[VALORPROPOSTO] as Contrato,[NUMHABILITADOS],[numclassificados],[CLASSIFLICITANTE]   FROM [tblDados]  INNER JOIN ([tblOrçamento] INNER JOIN [tblCadastroLicitantes] ON tblOrçamento.CódOrçamento=tblCadastroLicitantes.CodOrçamento) ON tblDados.CódigoOrçamento=tblOrçamento.CódOrçamento  WHERE  [CLASSIFLICITANTE] =1 AND [TABELA] LIKE 'EMLURB%' AND [QUANTTCE]>0 AND [ÍNDICEATUALIZ] LIKE 'FGV_35' AND DATAORC >= ('01/01/2010') AND DATAORC <= ('12/30/2012') AND [NUMHABILITADOS] >=5  GROUP BY  [CÓDTABELA],tbldados.códigoorçamento,[MODALIDADE],[TABELA],[CLASSIFLICITANTE],[NUMHABILITADOS],tbldados.numclassificados,tblorçamento.punitempresa,VALORPROPOSTO, tblorçamento.punittce,tbldados.bdi,bdilicitante,bdiincluído,[DATAORC],[ÍNDICEATUALIZ]   ORDER BY  [CÓDTABELA],[DATAORC],[CÓDIGOORÇAMENTO] 

Após a consulta, é executada a rotina para criar e popular a tabela de preços praticados no BD e exibir o resultado na aba Visualização (ver TELA GER_TAB_02). 
 Consulta SQL (carrega os preços tabelados no período informado):   

IF EXISTS (select * from sysobjects where type='U' AND name='PRECO_PRATICADO_DEZ2014')  DROP TABLE PRECO_PRATICADO_DEZ2014;  CREATE TABLE  PRECO_PRATICADO_DEZ2014 (códigoorçamento nvarchar(25),MODALIDADE nvarchar(20),ÍNDICEATUALIZ nvarchar(20),Data_Orc datetime,TABELA nvarchar(20),CÓDTABELA nvarchar(20),QuantTotal money,punitempresa money,bdiincluído bit,PUnitContratado money,CustoTab_corr money,CustoTab_Expurg money,PUnitEmpAtualiz money,PUnitEmpAtualizExpurg money,TabelaFocal money,BDI_corr_Set money,BDI_corr_Expurg money,IVSET money,IVCS_Expurg money,Contrato money,NUMHABILITADOS smallint,numclassificados smallint,CLASSIFLICITANTE smallint);  INSERT INTO  [PRECO_PRATICADO_DEZ2014]  SELECT  tbldados.códigoorçamento, [MODALIDADE],[ÍNDICEATUALIZ],[DATAORC] as Data_Orc,[TABELA],[CÓDTABELA],sum(tblorçamento.quanttce) as QuantTotal,punitempresa,bdiincluído,case when bdiincluído=0 then punitempresa else punitempresa*(1+convert(money,replace(bdilicitante,',','.'))/100) end as PUnitContratado,(tblorçamento.punittce/(1+bdi/100)) as CustoTab_corr,(tblorçamento.punittce/(1+bdi/100)) as CustoTab_Expurg,sum(tblorçamento.punitempresa) as PUnitEmpAtualiz,sum(tblorçamento.punitempresa) as PUnitEmpAtualizExpurg,sum(tblorçamento.punitempresa) as TabelaFocal,sum(tblorçamento.punitempresa) as BDI_corr_Set,sum(tblorçamento.punitempresa) as BDI_corr_Expurg,sum(tblorçamento.punitempresa) as IVSET,sum(tblorçamento.punitempresa) as IVCS_Expurg,[VALORPROPOSTO] as Contrato,[NUMHABILITADOS],[numclassificados],[CLASSIFLICITANTE]  FROM  [tblDados]  INNER JOIN ([tblOrçamento]  INNER JOIN [tblCadastroLicitantes] ON tblOrçamento.CódOrçamento=tblCadastroLicitantes.CodOrçamento) ON tblDados.CódigoOrçamento=tblOrçamento.CódOrçamento  WHERE  



[CLASSIFLICITANTE] =1 AND [TABELA] LIKE 'EMLURB%' AND [QUANTTCE]>0 AND [ÍNDICEATUALIZ] LIKE 'FGV_35' AND DATAORC >= ('01/01/2010') AND DATAORC <= ('12/30/2012') AND [NUMHABILITADOS] >=5  GROUP BY  [CÓDTABELA],tbldados.códigoorçamento,[MODALIDADE],[TABELA],[CLASSIFLICITANTE],[NUMHABILITADOS],tbldados.numclassificados,tblorçamento.punitempresa,VALORPROPOSTO, tblorçamento.punittce,tbldados.bdi,bdilicitante,bdiincluído,[DATAORC],[ÍNDICEATUALIZ]   ORDER BY  [CÓDTABELA],[DATAORC],[CÓDIGOORÇAMENTO] 
Em seguida, os preços são corrigidos para a data focal pelo índice escolhido, sendo percorrido item a item da tabela para o cálculo dos índices de cada serviço, sendo salvos em seguida (ver TELA GER_TAB_02). 

  Tabela(s) afetada(s): 
 siogi.dbo. PRECO_PRATICADO_DEZ2014 (ver ANEXOS - TBL_15) 

 
TELA GER_TAB_02 

 
 



4.4.1.4 BOTÃO 4: Utilitários 
 

Permite ao usuário executar consultas ad-hoc ou baseadas em consultas pré-construídas, cadastro de novos índices de atualização e de novas tabelas de preços, alteração e exclusão de dados diretamente nas tabelas, etc.. 
O usuário terá à sua disposição 04 abas (ver TELA GER_UTI_01) : 
TELA GER_UTI_01 

 
- Aba <<Utilitários>> (ver TELA GER_UTI_01) 

Nesta aba, o usuário deverá primeiramente escolher qual BD irá se conectar, seja pela seleção de um dos BD pré-definidos ou digitando diretamente a string de conexão ao lado (ver TELA GER_UTI_01). 
Em seguida, o usuário poderá digitar o comando SQL diretamente na caixa de texto comando SQL ou escolher uma das consultas pré-definidas listadas na combobox Escolher Consulta e clicar no botão Capturar strSQL  para visualizar o comando na caixa de texto comando SQL logo abaixo.  
Para executar a consulta, clicar no botão Executar (ver TELA GER_UTI_01.1). 

TELA GER_UTI_01.1 



 
Existem 30 consultas pré-definidas, conforme listadas abaixo: 

01- Criar Tabela 
 Consulta SQL:   

create table siogi.dbo.[nometabela] (ORD smallint identity(1,1)primary key,MAT nvarchar(5),LOTACAO nvarchar(10),DATA_LOGIN datetime, DATA_LOGOFF datetime)  02- Criar Coluna 
 Consulta SQL:   

alter table siogi.dbo.[nometabela] add [nomecoluna] smallint  03- Renomear Tabela 
 Consulta SQL:   

sp_rename [nometblAtual],[nometblNovo]  04- Deletar Tabela 
 Consulta SQL:   

DROP table [nometabela]  05- Contar Nº de Ocorrências 
 Consulta SQL:   

SELECT TOP 500  códtabela,códigoorçamento, COUNT(códtabela) AS Ocorrencias,valorproposto, SUM(quantempresa) AS Quant_Total,CASE WHEN bdiincluído=0 THEN AVG(punitempresa) ELSE 



AVG(punitempresa*(1+convert(money,replace(bdilicitante,',','.'))/100)) END AS Punit_medio,CASE WHEN bdiincluído=0 THEN SUM(totalempresa) ELSE SUM(totalempresa*(1+convert(money,replace(bdilicitante,',','.'))/100)) END AS Total_serviço,SUM(totalempresa) AS Total_serviço2,CASE WHEN bdiincluído=0 THEN SUM(totalempresa)/valorproposto*100 ELSE SUM(totalempresa*(1+convert(money,replace(bdilicitante,',','.'))/100))/valorproposto*100 END AS Peso,CASE WHEN bdiincluído=0 THEN AVG(punitempresa/punittce-1)*100 ELSE AVG(punitempresa*(1+convert(money,replace(bdilicitante,',','.'))/100)/punittce-1)*100 END AS BDI_Serv  FROM  [tblDados]  INNER JOIN ([tblOrçamento]  INNER JOIN [tblCadastroLicitantes] ON tblOrçamento.CódOrçamento=tblCadastroLicitantes.CodOrçamento) ON tblDados.CódigoOrçamento=tblOrçamento.CódOrçamento  WHERE  códtabela<>'0000000' AND CódigoOrçamento LIKE 'tjp%' AND PUnitTCE>0 AND ClassifLicitante='1'  GROUP BY  códtabela,códigoorçamento,valorproposto,bdiincluído  HAVING COUNT(códtabela) >=1  ORDER BY  COUNT(códtabela) DESC,códtabela  06- Função Utilidade Multiatributo 
 Consulta SQL:   

SELECT  códtabela,códigoorçamento, COUNT(códtabela) AS Ocorrencias,valorproposto, SUM(quantempresa) AS Quant,CASE WHEN bdiincluído=0 THEN AVG(punitempresa) ELSE AVG(punitempresa*(1+convert(money,replace(bdilicitante,',','.'))/100)) END AS Punit_medio,CASE WHEN bdiincluído=0 THEN SUM(totalempresa) ELSE SUM(totalempresa*(1+convert(money,replace(bdilicitante,',','.'))/100)) END AS Total_serviço,SUM(totalempresa) AS Total_serviço2,CASE WHEN bdiincluído=0 THEN SUM(totalempresa)/valorproposto*100 ELSE SUM(totalempresa*(1+convert(money,replace(bdilicitante,',','.'))/100))/valorproposto*100 END AS Peso,CASE WHEN bdiincluído=0 THEN AVG(punitempresa/punittce-1)*100 ELSE AVG(punitempresa*(1+convert(money,replace(bdilicitante,',','.'))/100)/punittce-1)*100 END AS BDI_Serv  FROM  [tblDados]  INNER JOIN ([tblOrçamento]  INNER JOIN [tblCadastroLicitantes] ON tblOrçamento.CódOrçamento=tblCadastroLicitantes.CodOrçamento) ON tblDados.CódigoOrçamento=tblOrçamento.CódOrçamento  WHERE  códtabela<>'0000000' AND CódigoOrçamento LIKE '%' AND PUnitTCE>0 AND ClassifLicitante='1' AND Jurisdição LIKE 'IRPE%' AND tbldados.AnoBase LIKE '2007%'  GROUP BY  códtabela,códigoorçamento,valorproposto,bdiincluído  HAVING  COUNT(códtabela) >=1  ORDER BY  COUNT(códtabela) DESC,códtabela  07- Alterar Coluna 
 Consulta SQL:   

alter table [nometabela] alter column [nomecoluna] smallint  08- Excluir Coluna 
 Consulta SQL:   

alter table [nometabela] drop column [nomecoluna]  09- Selecionar Serviços 



 Consulta SQL:   
SELECT  tbl_serviços.Código,tbl_serviços.tabela,tbl_serviços.discriminação as Serviço,tbl_serviços.unid,tbl_preços_serviços.total,tbl_preços_serviços.data  FROM  [tbl_serviços]  INNER JOIN [tbl_preços_serviços] ON tbl_preços_serviços.Código=tbl_serviços.Código  WHERE  DISCRIMINAÇÃO LIKE 'chapisco%' AND tbl_serviços.TABELA like '%' AND tbl_preços_serviços.data >'06/01/2006'  ORDER BY  tbl_serviços.código,data  010- Atualizar Coluna 

 Consulta SQL:   
UPDATE [tbl_Grupo_Relac] SET [COD_TABELA]= [COD_TABELA] + '-EML' WHERE [TABELA]='EMLURB'  011- Converter data de string para date 

 Consulta SQL:   
UPDATE [tblíndices] SET [DATA1]= dateadd(mm,[cód],('12/1/96'))  012- Mudar proprietário da tabela 

 Consulta SQL:   
sp_changeobjectowner 'nometabela', 'dbo'  013- Criar Visão TOTAL_TAB 

 Consulta SQL:   
CREATE VIEW  dbo.[TOTAL_TAB] AS  SELECT tbldados.CódigoOrçamento AS CodOrc,SUM(totalTCE) AS TotalTab, CASE WHEN bdiincluído=0 THEN SUM(totalempresa) ELSE SUM(totalempresa*(1+convert(money,replace(bdilicitante,',','.'))/100)) END AS Total_Emp,CASE WHEN bdiincluído=0 THEN (SUM(totalEmpresa)/SUM(totalTCE)-1)*100 ELSE (SUM(totalempresa*(1+convert(money,replace(bdilicitante,',','.'))/100))/SUM(totalTCE)-1)*100 END AS BDI_Tab  FROM  [tblDados]  INNER JOIN ([tblOrçamento]  INNER JOIN [tblCadastroLicitantes] ON tblOrçamento.CódOrçamento=tblCadastroLicitantes.CodOrçamento) ON tblDados.CódigoOrçamento=tblOrçamento.CódOrçamento  WHERE  códtabela <> '0000000' and classiflicitante=1  GROUP BY  CódigoOrçamento,bdiincluído  014- Criar Visão RESUMO_ORC 

 Consulta SQL:   
CREATE VIEW  dbo.[RESUMO_ORC] AS  SELECT tbldados.CódigoOrçamento AS CodOrc,CASE WHEN bdiincluído=0 THEN SUM(totalempresa) ELSE SUM(totalempresa*(1+convert(money,replace(bdilicitante,',','.'))/100)) END AS Total_Emp,SUM(totalTCE) AS Total_TCE  FROM  [tblDados]  INNER JOIN ([tblOrçamento]  INNER JOIN [tblCadastroLicitantes] ON tblOrçamento.CódOrçamento=tblCadastroLicitantes.CodOrçamento) ON tblDados.CódigoOrçamento=tblOrçamento.CódOrçamento  GROUP BY  



CódigoOrçamento,bdiincluído  015- Excluir uma Visão 
 Consulta SQL:   

DROP VIEW dbo.[nomedavisão]  016- Junção com uma visão 
 Consulta SQL:   

select  códigoorçamento,custoestimado,tblcadastrolicitantes.cnpj,sum(totalempresa) as totalemp,totaltab  FROM  [tblDados]  INNER JOIN ([TOTAL_TAB]  INNER JOIN ([tblOrçamento] INNER JOIN [tblCadastroLicitantes] ON tblOrçamento.CódOrçamento=tblCadastroLicitantes.CodOrçamento) ON [TOTAL_TAB].CodOrc=tblOrçamento.CódOrçamento) ON tblDados.CódigoOrçamento=[TOTAL_TAB].CodOrc  WHERE  tbldados.anobase='2007' and classiflicitante='1'  group by  códigoorçamento,custoestimado,tblcadastrolicitantes.cnpj,totaltab  017- EX. utilizar Variáveis 
 Consulta SQL:   

begin declare @bdi nvarchar(10);  select codorçamento, CASE WHEN bdiincluído = false THEN set @bdi='0'; Else set @bdi=bdilicitante; end as BDILicit, valorproposto*@bdi as VALORCALC  From  tblcadastrolicitantes  where  classiflicitante=1 and valorproposto>=5000000;  End  018- Soma Condicional 
 Consulta SQL:   

select  sum(case when tabela='NENHUMA' then totalTCE else 0 end) as TotalNaoTab,sum(case when tabela<>'NENHUMA' then totalTCE else 0 end) as TotalTab,sum(totalTCE) as TotalGlobal  from  tblorçamento  where  códorçamento like 'URB2007CC008%'  019- Gerar Orçamento Padrão 
 Consulta SQL:   

SELECT  count(V.ocorr) as Ocorrências, 'EML2009CV99909-01_CPL1_0749' as CodOrçamento, V.codtab as CódTabela, 'EMLURB-mar2009' as Tabela, '01' as OrdemGrupo, (row_number() over (order by count(V.ocorr) desc, V.codtab)) as Item, sum(V.quant) as QuantTCE, T.total as PUnitTCE, sum(V.quant)*T.total as TotalTCE, sum(V.quant) as QuantEmpresa, T.total as PUnitEmpresa, sum(V.quant)*T.total as TotalEmpresa, '0749' as Usuário  FROM  [visão_ORC2] V  INNER JOIN tbl_preços_serviços T ON (V.codtab + '-EML')=(T.código)  WHERE  V.numhab>=5 and V.data_base>='01/01/2006' AND V.data_base<='03/01/2009' and T.data='03/01/2009'  GROUP BY  



V.codtab,T.total Having Count(V.ocorr) >= 20  ORDER BY Ocorrências DESC, V.codtab  020- Gerar Tabela de Índice Dedicado – Em desuso  021- Criar uma Cópia de uma Tabela c/ Dados 
 Consulta SQL:   

SELECT * INTO  NOME_NOVATABELA  FROM  TABELAATUAL  WHERE  1=1  022- Criar uma Cópia de uma Tabela s/ Dados 
 Consulta SQL:   

SELECT * INTO  NOME_NOVATABELA  FROM  TABELAATUAL  WHERE  1=0  023- Renomear Coluna 
 Consulta SQL:   

sp_rename [tabela.nomecolunaantigo],[nomecolunanovo],'COLUMN'  024- Simular Tabela EMLURB 
 Consulta SQL:   

Declare @Fr float, @DataFocal varchar(10); Set @Fr = 1.112554;Set @DataFocal = '01/09/2009'; SELECT  código,tabela,@DataFocal as DATA,mat*@Fr as MAT,mo*@Fr as MO,transp*@Fr as TRANSP,hp*@Fr as HP,hi*@Fr as HI,total*@Fr as Total  FROM  tbl_preços_serviços  WHERE  tabela='EMLURB' AND data='01/01/2008'  ORDER BY  código  025- AUDIN_ProcessoLicitatório 
 Consulta SQL:   

SELECT  p.codigo,p.numero as NumProc,Ano as AnoProc,modalidadelicitacao as Modalidade,numeromodalidade as NumLicitação,anomodalidade as AnoBase,nome as UGLicit,caracteristicaobjeto as Natureza,datapublicacaodivulgacaohabilitacao as Data_Orc  FROM  AUDIN_ProcessoLicitatorio p, AUDIN_PessoaJuridicaPublica pj  WHERE  p.unidadegestora=pj.codigo AND naturezaobjeto in ('9','10') AND ano='2011' AND p.codigo in (SELECT ProcessoLicitatorio FROM AUDIN_FormalizacaoProcessoLicitatorio WHERE EstagioLicitacao = 3 and DataFormalizacao > '2011-05-23')  ORDER BY  



p.codigo DESC  026- AUDIN_Edital 
 Consulta SQL:   

SELECT  p.codigo,n.Nome as 'Natureza',p.Numero as 'Processo',p.ano as 'Ano',m.nome as 'Modalidade',p.numeromodalidade,p.anomodalidade,pj.nome as 'Unidade Gestora', el.Nome as 'Estágio',e.dataemissao, f.dataformalizacao, e.datasessaoabertura,e.criteriojulgamento,r.nome as 'Regime',e.orcamentoestimativo,o.descricao as 'Objeto',o.precounitario as 'Valor Estimado'  FROM  AUDIN_ProcessoLicitatorio p,  AUDIN_ModalidadeLicitacao m, AUDIN_Edital e,  AUDIN_regimeexecucao r, AUDIN_PessoaJuridicaPublica pj, AUDIN_EstagioLicitacao el, AUDIN_NaturezaObjeto n, AUDIN_orcamentoobjetolote o, AUDIN_FormalizacaoProcessoLicitatorio f  WHERE  p.NaturezaObjeto in ('9','10') AND p.UnidadeGestora = pj.codigo AND p.codigo=e.processolicitatorio AND p.modalidadelicitacao=m.codigo AND e.regimeexecucao=r.codigo AND p.EstagioLicitacao = el.Codigo AND p.NaturezaObjeto = n.Codigo AND o.orcamentoestimativo=e.orcamentoestimativo AND p.codigo=f.processolicitatorio AND f.EstagioLicitacao = 3 AND f.DataFormalizacao >= '2011-05-23'  ORDER BY  e.datasessaoabertura DESC,p.codigo DESC  027- AUDIN_EstagioProcesso 
 Consulta SQL:   

SELECT  p.codigo, p.Numero as 'Processo',p.ano as 'Ano', pj.nome as 'Unidade Gestora', el.Nome as 'Estágio',n.Nome as 'Natureza'  FROM  AUDIN_ProcessoLicitatorio p,  AUDIN_PessoaJuridicaPublica pj, AUDIN_EstagioLicitacao el,  AUDIN_NaturezaObjeto n  WHERE  p.NaturezaObjeto in ('9','10') AND p.UnidadeGestora = pj.codigo AND p.EstagioLicitacao = el.Codigo AND p.NaturezaObjeto = n.Codigo AND p.codigo IN (SELECT ProcessoLicitatorio FROM AUDIN_FormalizacaoProcessoLicitatorio WHERE EstagioLicitacao = 3 and DataFormalizacao > '2011-05-23')  028- AUDIN_LicitantesHabilitados 
 Consulta SQL:   

SELECT  p.codigo, p.Numero as 'Processo',p.ano as 'Ano',pj.nome as 'Unidade Gestora', el.Nome as 'Estágio',n.Nome as 'Natureza',L.habilitacao,RH.nome,L.licitante as 'CodLicitante',LIC.razaosocial as 'Licitante',LIC.numerodocumento as 'NºDoc'  FROM  AUDIN_ProcessoLicitatorio p, AUDIN_processolicitatoriolicitantes L,  AUDIN_Licitante LIC, AUDIN_ResultadoHabilitacao RH, AUDIN_PessoaJuridicaPublica pj, AUDIN_EstagioLicitacao el,  AUDIN_NaturezaObjeto n  



WHERE  P.codigo=L.processolicitatorio AND L.Licitante=LIC.codigo AND L.habilitacao=RH.codigo AND L.habilitacao<>2 AND p.NaturezaObjeto in ('9','10') AND p.UnidadeGestora = pj.codigo AND p.EstagioLicitacao = el.Codigo AND p.NaturezaObjeto = n.Codigo AND p.codigo IN (SELECT ProcessoLicitatorio FROM AUDIN_FormalizacaoProcessoLicitatorio WHERE EstagioLicitacao = 3 and DataFormalizacao > '2011-05-23')  ORDER BY  p.codigo DESC  029- Atualizar coluna de uma tabela com dados de outra 
 Consulta SQL:   

UPDATE  siogi.dbo.tbl_serviços  SET  siogi.dbo.tbl_serviços.Data_Extincao = tcesql.dbo.audin_fontereferenciadetalhada.DataExtincao  FROM  tcesql.dbo.audin_fontereferenciadetalhada  WHERE  tcesql.dbo.audin_fontereferenciadetalhada.tabela='sinapi' AND siogi.dbo.tbl_serviços.código = tcesql.dbo.audin_fontereferenciadetalhada.codigo AND tcesql.dbo.audin_fontereferenciadetalhada.dataextincao is not null  030- Listar Tabelas de um BD 
 Consulta SQL:   

select  id, name, type, crdate  from  sys.sysobjects  where  (xtype = 'U' OR xtype = 'V') and name like 'audin%'  ORDER BY  name  031- Listar Campos de uma Tabela 
 Consulta SQL:   

SELECT  COLUNAS.colorder AS ORDEM,COLUNAS.NAME AS COLUNA,COLUNAS.TYPE AS COD_TIPO,TIPOS.NAME AS TIPO,COLUNAS.LENGTH AS TAMANHO,COLUNAS.ISNULLABLE AS EH_NULO  FROM  SYSOBJECTS AS TABELAS, SYSCOLUMNS AS COLUNAS, SYSTYPES   As TIPOS  WHERE  TABELAS.ID = COLUNAS.ID AND COLUNAS.USERTYPE = TIPOS.USERTYPE AND TABELAS.NAME = 'TBLINCONSISTENCIAS'  ORDER BY  colorder  032- Ver Consulta de Criação da View 
 Consulta SQL:   

sp_helptext('visão_orc3')  033- Gerar Tabelas para publicação no LICON 
 Consulta SQL:   

SELECT  



S.código AS 'Código_de_Referência',S.tabela AS 'Fonte_de_Referência', COALESCE(s.discriminação2,cast(s.discriminação as nvarchar(1500))) as 'Descrição_Detalhada_do_Item', UPPER(S.unid) AS 'Unidade', p.data AS 'ÚLTIMA_DATA_DE_PUBLICAÇÃO'  From  tbl_serviços S,  tbl_preços_serviços P  Where  S.código=P.código AND S.tabela in ('EMLURB','SINAPI-N’, 'SINAPI', 'COMPESA', 'SEDUC', 'DNIT', 'DER', 'CARUARU', 'CEHAB', 'DNOCS','SEINFRA-CE','CEHOP','SP_EDF','SP_INF') AND p.data= (SELECT max(pp.data) FROM tbl_preços_serviços pp WHERE pp.código=s.código AND (pp.total>0 OR PP.total_desonerado>0)) AND p.data>='2008-01-01'  ORDER BY  (Case When S.tabela= 'EMLURB' then 0 When S.tabela= 'SINAPI-N' then 10 When S.tabela= 'SINAPI' then 20 When S.tabela= 'COMPESA' then 30 When S.tabela= 'SEDUC' then 40 When S.tabela= 'DNIT' then 50 When S.tabela= 'DER' then 60 When S.tabela= 'CARUARU' then 70  When S.tabela= 'CEHAB' then 80 When S.tabela= 'DNOCS' then 90 When S.tabela= 'SEINFRA-CE' then 100 When S.tabela= 'CEHOP' then 110 When S.tabela= 'SP_EDF' then 120 When S.tabela= 'SP_INF' then 130 Else P.DATA End), S.código  034- Indicadores do LICON – Em desuso  035- Gerenciadores do LICON 
 Consulta SQL:   

SELECT upj.[Codigo],upj.[PessoaJuridicaPublica],pj.[NomeAbreviado],upj.[Usuario],ue.[Nome],ue.[CPF],ue.[Email],upj.[UltimoAcesso],upj.[DataCadastramento],upj.[Cargo],upj.[Lotacao],upj.[Matricula],upj.[FlagAtivo],upj.[SituacaoUsuario],upj.[TipoVinculo],upj.[Contrato],upj.[Exoneracao],upj.[Portaria],upj.[FlagGestor], pj.CNPJ , pj.CodigoAudin, pj.Email as 'Email_PJ'  FROM  [tcesql].[dbo].AUDIN_PessoaJuridicaPublica pj  left join [tcesql].[dbo].AUDIN_UsuarioExternoPessoaJuridicaPublica upj ON upj.PessoaJuridicaPublica = pj.Codigo  left join [tcesql].[dbo].AUDIN_UsuarioExterno ue on ue.Codigo = upj.Usuario  join [tcesql].[dbo].SS_Atribuicao at ON ( at.UsuarioUniges = upj.Codigo AND at.Excluido = 0 )  left join [tcesql].[dbo].SS_Perfil perf ON ( perf.Codigo = at.Perfil AND perf.Excluido = 0 )  left join [tcesql].[dbo].SS_Sistema sis ON sis.Codigo = perf.Sistema  WHERE  sis.Codigo = 9 And upj.SituacaoUsuario = 1 And upj.FlagAtivo = 1 And perf.Codigo = 344  ORDER BY  upj.[UltimoAcesso] DESC,upj.[PessoaJuridicaPublica]  036- Obras/Serviços não lançados com código 9 ou 10 
 Consulta SQL:   

SELECT DISTINCT p.codigo,p.unidadegestora as 'CodUG',pj.nome as 'Unidade Gestora',u.segmentoadminresponsavel as 'Segmento',p.Numero as 'Processo',p.ano as 'Ano',p.modalidadelicitacao,m.nome as 'Modalidade',p.numeromodalidade,p.anomodalidade,o.codigo as 'Lote',oe.enderecoobraserveng as 'Objeto',o.descricao as 'ObjetoLote',o.precounitario as 'Valor Estimado', p.EstagioLicitacao, el.Nome as 'Estágio',e.dataemissao, f.dataformalizacao, e.datasessaoabertura,p.datapublicacaodivulgacaohabilitacao,sl.nome as 'Situação',n.Nome as 'Natureza',e.criteriojulgamento,r.nome as 'Regime',e.orcamentoestimativo,o.bdiadotado,o.bdimaximopermitido From AUDIN_ProcessoLicitatorio p LEFT JOIN UnidadeGestora u ON p.unidadegestora=u.codigopkaudin LEFT JOIN AUDIN_ModalidadeLicitacao m ON p.modalidadelicitacao=m.codigo LEFT JOIN AUDIN_Edital e ON p.codigo=e.processolicitatorio LEFT JOIN AUDIN_regimeexecucao r ON e.regimeexecucao=r.codigo LEFT JOIN AUDIN_PessoaJuridicaPublica pj ON p.UnidadeGestora = pj.codigo LEFT JOIN AUDIN_EstagioLicitacao el ON p.EstagioLicitacao = el.Codigo LEFT JOIN AUDIN_SituacaoLicitacao sl ON p.SituacaoLicitacao = sl.Codigo LEFT JOIN AUDIN_NaturezaObjeto n ON p.NaturezaObjeto = n.Codigo LEFT JOIN AUDIN_orcamentoestimativo oe ON oe.codigo=e.orcamentoestimativo LEFT JOIN AUDIN_orcamentoobjetolote o ON o.orcamentoestimativo=e.orcamentoestimativo LEFT JOIN AUDIN_FormalizacaoProcessoLicitatorio f ON 



(p.codigo=f.processolicitatorio AND p.EstagioLicitacao = F.ESTAGIOLICITACAO) LEFT JOIN AUDIN_processolicitatoriolicitantes pll ON e.ProcessoLicitatorio = pll.processolicitatorio LEFT JOIN AUDIN_propostapreco pp ON (pp.codigo=o.codigo AND p.EstagioLicitacao = F.ESTAGIOLICITACAO) LEFT JOIN AUDIN_licitante lic ON pll.licitante=lic.codigo Where p.unidadegestora >0  AND f.DataFormalizacao >= '2015-01-01 00:00:00' AND (p.numeromodalidade LIKE '%' OR p.numeromodalidade IS NULL) AND (p.anomodalidade =2015 OR p.anomodalidade IS NULL) AND (p.modalidadelicitacao >0  OR p.modalidadelicitacao IS NULL) AND p.NaturezaObjeto  NOT IN (9,10)  AND (lic.numerodocumentoajustado  like '%'  OR lic.numerodocumentoajustado IS NULL) AND (oe.enderecoobraserveng LIKE '%engenharia%' OR oe.enderecoobraserveng LIKE '%construção%' OR oe.enderecoobraserveng LIKE '%reforma%' OR o.descricao LIKE '%engenharia%' OR o.descricao LIKE '%construção%' OR o.descricao LIKE '%reforma%') Order By f.dataformalizacao DESC,e.datasessaoabertura DESC,p.unidadegestora ASC,p.numero DESC,p.codigo DESC  037- Atualizar CodOriginal em tbl_Serviços 
 Consulta SQL:   

UPDATE  siogi.dbo.tbl_serviços Set siogi.dbo.tbl_serviços.CodOriginal = siogi.dbo.tbl_serviços2.CodOriginal  From  siogi.dbo.tbl_serviços2  Where  siogi.dbo.tbl_serviços2.tabela='SINAPI-N' AND siogi.dbo.tbl_serviços.código = siogi.dbo.tbl_serviços2.código AND siogi.dbo.tbl_serviços.codoriginal is null  038- Atualizar Discriminação2 em tbl_Serviços 
 Consulta SQL:   

UPDATE  siogi.dbo.tbl_serviços Set siogi.dbo.tbl_serviços.discriminação2 = siogi.dbo.tbl_serviços2.discriminação2  From  siogi.dbo.tbl_serviços2  Where  siogi.dbo.tbl_serviços2.tabela='SINAPI-N' AND siogi.dbo.tbl_serviços.código = siogi.dbo.tbl_serviços2.código AND siogi.dbo.tbl_serviços. discriminação2 is null  039- Criar Função 
 Consulta SQL:   

CREATE FUNCTION  [siogi].[dbo].[FN_FORMATAR_TEXTO] (     @TEXTO VARCHAR(MAX) ) RETURNS VarChar(Max) AS  BEGIN       DECLARE @TEXTO_FORMATADO VARCHAR(MAX)      -- O trecho abaixo possibilita que caracteres como 'º' ou 'ª'     -- sejam convertidos para 'o' ou 'a', respectivamente      SET @TEXTO_FORMATADO = UPPER(@TEXTO)         COLLATE sql_latin1_general_cp1250_ci_as      -- O trecho abaixo remove acentos e outros caracteres especiais,     -- substituindo os mesmos por letras normais      SET @TEXTO_FORMATADO = @TEXTO_FORMATADO         COLLATE sql_latin1_general_cp1251_ci_as      RETURN @TEXTO_FORMATADO   End   
Caso a consulta retorne dados, os mesmos serão exibidos na Grade de Visualização dos Dados, conforme TELA GER_UTI_01.2 . 
TELA GER_UTI_01.2 



 
Importar Planilha Excel novo: O usuário deverá localizar o arquivo Excel que deseja importar. Uma vez definido o arquivo, o sistema identificará as abas da planilha e as exibirá na caixa denominada Aba para que o usuário possa indicar qual aba da planilha deseja importar. Em seguida, deverá clicar no botão OK.  
OBS: No caso da importação de tabelas de preços e composições publicadas por órgãos externos, em que se deseja popular tabelas do SIOGI com esses dados, o sistema deverá primeiramente ajustar o formato da publicação para o modelo de dados do BD SIOGI. 
Os dados importados serão exibidos na Grade de Visualização dos Dados, conforme TELA GER_UTI_01.3 :  

TELA GER_UTI_01.3 



 
 
 

Popular tbl_Serviços: Ao clicar nesse botão, o sistema verificará se os atributos da tabela exibida na Grade de Visualização dos Dados são compatíveis com os da tabela de destino e efetuará a transferência dos dados. Caso contrário, exibirá mensagem com as incompatibilidades encontradas e retornará para que uma nova planilha ou aba seja selecionada. 
 Tabela(s) afetada(s): 

 siogi.dbo. tbl_Serviços (ver ANEXOS - TBL_16) 
Popular tbl_Preços_Serviços: Ao clicar nesse botão, o sistema verificará se os atributos da tabela exibida na Grade de Visualização dos Dados são compatíveis com os da tabela de destino e efetuará a transferência dos dados. Caso contrário, exibirá mensagem com as incompatibilidades encontradas e retornará para que uma nova planilha ou aba seja selecionada. 

 Tabela(s) afetada(s): 
 siogi.dbo. tbl_Preços_Serviços (ver ANEXOS - TBL_17) 

Popular tbl_Composições: Ao clicar nesse botão, o sistema verificará se os atributos da tabela exibida na Grade de Visualização dos Dados são compatíveis com os da tabela de destino e efetuará a transferência dos dados. Caso contrário, exibirá mensagem com as incompatibilidades encontradas e retornará para que uma nova planilha ou aba seja selecionada. 
 Tabela(s) afetada(s): 



 siogi.dbo. tbl_Composições (ver ANEXOS - TBL_18) 
Popular tbl_Insumos: Ao clicar nesse botão, o sistema verificará se os atributos da tabela exibida na Grade de Visualização dos Dados são compatíveis com os da tabela de destino e efetuará a transferência dos dados. Caso contrário, exibirá mensagem com as incompatibilidades encontradas e retornará para que uma nova planilha ou aba seja selecionada. 

 Tabela(s) afetada(s): 
 siogi.dbo. tbl_Insumos (ver ANEXOS - TBL_19) 

Popular tbl_Preços_insumos: Ao clicar nesse botão, o sistema verificará se os atributos da tabela exibida na Grade de Visualização dos Dados são compatíveis com os da tabela de destino e efetuará a transferência dos dados. Caso contrário, exibirá mensagem com as incompatibilidades encontradas e retornará para que uma nova planilha ou aba seja selecionada. 
 Tabela(s) afetada(s): 

 siogi.dbo. tbl_Preços_Insumos (ver ANEXOS - TBL_20) 
Exportar dados filtrados p/ Excel: Exporta os dados filtrados (exibidos na Grade de Visualização dos Dados) para o Excel. 
Retirar Junções: Retira os caracteres &, _ e “” da expressão SQL exibida na caixa de texto (para os casos em que o comando SQL é copiado de uma outra área). 
Popular tbl_Serviços2: Ao clicar nesse botão, o sistema verificará se os atributos da tabela exibida na Grade de Visualização dos Dados são compatíveis com os da tabela de destino e efetuará a transferência dos dados. Caso contrário, exibirá mensagem com as incompatibilidades encontradas e retornará para que uma nova planilha ou aba seja selecionada. 

 Tabela(s) afetada(s): 
 siogi.dbo. tbl_Serviços2 (Cópia da tbl_Serviços -ver ANEXOS - TBL_16) 

Número p/ extenso: Descreve o número exibido na caixa por extenso, conforme TELA GER_UTI_01.3 .  
TELA GER_UTI_01.3 



 
Imprimir Grid: Imprime na impressora padrão, em formato de tabela, o que está exibido na Grade de Visualização dos Dados.  
Montar Tabela de Preços Fechados: O usuário deverá informar o nome da tabela e a data-base da mesma. Com esses parâmetros, o sistema monta a tabela de preços fechados, baseado nos dados contidos em tbl_Serviços e tbl_Preços_Serviços, conforme TELA GER_UTI_01.4. 

 Consulta SQL:   
SELECT  A1.Código,A1.Discriminação,A1.Unid,A2.Total,A2.Total_Desonerado,A2.Data  FROM  [Tbl_Serviços] A1  INNER JOIN [Tbl_Preços_Serviços] A2 ON A1.código=A2.código  WHERE  A1.Tabela = 'SINAPI-N' AND A2.Data = '03/01/2016'  ORDER BY  A1.código 

 
TELA GER_UTI_01.4 



 
Montar Composição do Excel: Em desuso.  
Usuários logados: Exibe na Grade de Visualização dos Dados os usuários que estão logados no SIOGI no momento da consulta. 

 Consulta SQL:   
SELECT  A1.Código,A1.Discriminação,A1.Unid,A2.Total,A2.Total_Desonerado,A2.Data  FROM  [Tbl_Serviços] A1  INNER JOIN [Tbl_Preços_Serviços] A2 ON A1.código=A2.código  WHERE  A1.Tabela = 'SINAPI-N' AND A2.Data = '03/01/2016'  ORDER BY  A1.código 

 
TELA GER_UTI_01.5 



 
 
Impressoras instaladas: Exibe na Grade de Visualização dos Dados a impressora padrão do usuário. 
Contar nº usos do exe: Conta quantas vezes o aplicativo foi executado pelo usuário e exibe a mensagem.  
Ler arq txt: Em desuso.  
Copiar arq: O usuário deverá informar o caminho do arquivo que deseja copiar e o caminho do destino para onde será salvo.  
 

- Aba <<Índices>> (ver TELA GER_IND_01) 
Permite ao usuário selecionar e visualizar índices de atualização de preços, bem como cadastrar essas informações no BD de forma estruturada. 

A tela é dividida em 02 contêineres e um grupo de botões na parte inferior: 
 Um contêiner superior, onde são exibidos os registros retornados em uma grade. 
 Um contêiner inferior, onde são exibidos os dados do registro selecionado na grade do contêiner anterior. 
 04 botões para inserção/alteração dos dados (Novo, Salvar, Cancelar e Deletar) 

 
Botão Novo: Libera o acesso aos campos do contêiner inferior, permitindo a inclusão de novos dados. 



Botão Salvar: Realiza as seguintes verificações antes de salvar os dados: 
 Se os campos obrigatórios foram preenchidos (Cód, Data, Data1, Nenhum, DataAtualiz e INCC) 
 Salva os novos dados. Tabela(s) afetada(s): 

 siogi.dbo.tblÍndices1 (ver ANEXOS - TBL_21) 
Botão Cancelar: Cancela a operação de inserção dos dados. 
Botão Deletar: Exclui todo o registro selecionado. 

TELA GER_IND_01 

 
 

- Aba <<Publicar Tabela>> (ver TELA GER_PUB_01) 
Permite ao usuário selecionar e visualizar as tabelas de preços e composições que estão disponíveis no sistema, bem como cadastrar essas informações no BD de forma estruturada. 

A tela é dividida em 02 contêineres e um grupo de botões na parte inferior: 
 Um contêiner superior, onde são exibidos os registros retornados em uma grade. 
 Um contêiner inferior, onde são exibidos os dados do registro selecionado na grade do contêiner anterior. 
 04 botões para inserção/alteração dos dados (Novo, Salvar, Cancelar e Deletar) 

 



Botão Novo: Libera o acesso aos campos do contêiner inferior, permitindo a inclusão de novos dados. 
Botão Salvar: Realiza as seguintes verificações antes de salvar os dados: 

 Se os campos obrigatórios foram preenchidos (Todos) 
 Salva os novos dados. Tabela(s) afetada(s): 

 siogi.dbo. tbl_Tabelas_Public (ver ANEXOS - TBL_22) 
Botão Cancelar: Cancela a operação de inserção dos dados. 
Botão Deletar: Exclui todo o registro selecionado. 

TELA GER_PUB_01 

 
 

 
 
 
 
 
 



- Aba <<Alteração de Dados novo>> (ver TELA GER_ALT_01) 
Nesta aba, o usuário deverá primeiramente escolher qual BD irá se conectar, seja pela seleção de um dos BD pré-definidos ou digitando diretamente a string de conexão ao lado (ver TELA GER_ALT_01). 

TELA GER_ALT_01 

 
Em seguida, o usuário poderá digitar o comando SQL diretamente na caixa de texto comando SQL ou escolher uma das consultas pré-definidas listadas na combobox Escolher Consulta e clicar no botão Capturar strSQL  para visualizar o comando na caixa de texto comando SQL logo abaixo.  
Para executar a consulta, clicar no botão Executar (ver TELA GER_ALT_01.1). 

TELA GER_ALT_01.1 



 
Existem 06 consultas pré-definidas, conforme listadas abaixo: 

01- Alterar status p/ sanado 
 Consulta SQL:   

SELECT  t.descrição,i.*,p.*  FROM  siogi.dbo.tblinconsistencias i  LEFT JOIN siogi.dbo.tbltipoinconsistencias t ON i.inconsistencia=t.codigo  LEFT JOIN tcesql.dbo.audin_processolicitatorio p ON i.codigo=p.codigo  WHERE  inconsistencia in (5,6,8) AND CodUG=649 AND dataanalise>='2013-09-01'  02- Alterar Dados tbl_Serviços 
 Consulta SQL:   

SELECT  *  FROM  siogi.dbo.tbl_serviços  WHERE  tabela='SINAPI-N'  03- Alterar Dados tbl_Preços_Serviços 
 Consulta SQL:   

SELECT  *  FROM  siogi.dbo.tbl_preços_serviços  WHERE  



tabela='SINAPI-N' and data='2015-02-01'  04- Alterar Dados tblPublicLicit 
 Consulta SQL:   

SELECT  *  FROM  siogi.dbo.tblpubliclicit  WHERE  dataultatualiz>='2016-11-04 08:20:44'  05- Alterar Dados tblGruposEmail 
 Consulta SQL:   

SELECT  *  FROM  siogi.dbo.tblgruposemail  06- Alterar Usuários 
 Consulta SQL:   

SELECT  *  FROM  siogi.dbo.usuarios  
Ao executar uma consulta, o usuário deverá clicar em um campo da Grade de Visualização de Dados que deseja inserir/alterar dados. Com isso, o sistema disponibiliza um campo abaixo da grade para que se possa fazer a edição dos dados desse campo (ver TELA GER_ALT_01.1). 

Botão Salvar: Realiza as seguintes verificações antes de salvar os dados: 
 Se os campos obrigatórios foram preenchidos (Todos) 
 Salva os novos dados. Tabela(s) afetada(s): 

 siogi.dbo. tbl_Tabelas_Public (ver ANEXOS - TBL_22) 
Botão Incluir Linha: Acrescenta um registro, permitindo a inclusão de novos dados. 
Botão Cancelar: Cancela a operação de inserção dos dados. 

  



 
 
 
 

ANEXOS 
  



TABELAS BD SIOGI 
TBL_01: tblPublicLicit     TBL_02: tblControleOficios 

 
  

tblControleOficios (dbo)
ID int
SEGMENTOORIGEM varchar(10)
NUMERO smallint
ANO smallint
UG smallint
SEGMENTO varchar(10)
DATA datetime
PERIODOINI datetime
PERIODOFIN datetime
DATACADASTRO datetime
DATAULTATUALIZ datetime
USUARIO varchar(10)
DATARESPOSTA datetime
CAMINHOARQUIVO varchar(255)
CODIGOPUBLICACAO int
STATUS varchar(50)
PETCE varchar(50)
ASSUNTO varchar(500)
DATANOTIFICACAO datetime
SITUACAO varchar(50)
ORD int
DATAFORMALIZACAO datetime
OBS varchar(255)

Nome da Coluna Tipo de Dados Permitir Nul...
tblPublicLicit (dbo)

ORD int
UG smallint
MODALIDADE smallint
NUMMODALIDADE int
ANOMODALIDADE smallint
OBJETO ntext
DATASESSAOABERTURA datetime
DATAPUBLICACAO datetime
DATACADASTRO datetime
DATAULTATUALIZ datetime
NATUREZA smallint
TIPOPUBLIC smallint
NUMPROCESSO int
ANOPROCESSO smallint
VALOR money
NomeUG varchar(100)
Comissao varchar(50)
CNPJ varchar(20)
RazaoSocial varchar(100)
ESFERA varchar(2)
SEGMENTO varchar(4)
FONTEPUBLIC varchar(15)
USUÁRIO varchar(4)

Nome da Coluna Tipo de Dados Permitir Nul...



TBL_03: tblDadosObra_Usuário                    TBL_04: tblOrçamento_Usuário

 

tblOrçamento_Usuário (dbo)
ID_Orçamento
CodOrçamento
NumOrdem
Item
Grupo
OrdemGrupo
Tabela
CódTabela
Descrição
Unidade
Quant
PUnit
Total
QuantEmpresa
PUnitEmpresa
TotalEmpresa
QuantTCE
PUnitTCE
TotalTCE
PreçoMAT
PreçoMO
PreçoEQP
PreçoTRANSP
OrigemPreço
MêsBase
AnoBase
Índice
ClassifLicitante
Usuário
Senha
Marca
Verificacao
OBS
DataCad
DataUltAtualiz
QuantBase
PUnitBase
TotalBase
ORD

tblDadosObra_Usuário (dbo)
ID_Obra
CodOrçamento
NomeObra
Jurisdição
UG_Licit
ID_COLI
Cidade
LocalObra
MesoReg
MicroReg
Zona
ClassifOrçam
ClassifDesp
ÁreaInvestimento
Natureza
Grupo
TipoIntervenção
Modalidade
NumLicitação
Lote
Regime
NumHabilitados
NumClassificados
Executor
Tipo
CREA
CNPJ
MêsBase
AnoBase
Prazo
Comentário
CustoEstimado
ValorLicitado
PrazoPagamento
UnidRef
QuantRef
Convênio
Situação
Cronograma
ÍndiceAtualiz
BDI
Encargos
TipoOrçamento
Status_Fiscaliz
OBS
Usuário
Senha
DataCad
DataUltAtualiz
DataOrc



TBL_05: tblDadosComposição_Usuário                                        TBL_06: tblComposições_Usuário 

 
 
 
 
 
 
 

tblDadosComposição_Usuário (dbo)
ORD smallint
CÓDTABELA nvarchar(25)
DESCRIÇÃO nvarchar(250)
UNID nvarchar(15)
DATA_BASE datetime
USUÁRIO nvarchar(5)
DATACAD datetime
DATAULTATUALIZ datetime
ÍNDICEATUALIZ nvarchar(20)
LS float

Nome da Coluna Tipo de Dados Permitir Nul...
tblComposições_Usuário (dbo)

CódOrçamento nvarchar(30)
CódTabela nvarchar(20)
UnidTabela nvarchar(15)
CódInsumo nvarchar(15)
TipoInsumo nvarchar(10)
DescInsumo nvarchar(200)
UnidInsumo nvarchar(15)
QuantInsumo money
PUnitInsumo money
TotalInsumo money
QuantTCE money
TotalTCE money
Descrição ntext
Usuário nvarchar(4)
Senha nvarchar(10)
Tabela nvarchar(15)
CustoP float
QuantP float
QuantI float
CustoI float
Total_Improd float
Total_Prod float
Fórmula nvarchar(10)
OrdTipo smallint

Nome da Coluna Tipo de Dados Permitir Nul...



TBL_07: tblVerificações 

 

tblVERIFICAÇÕES (dbo)
Codigo float
Estagio nvarchar(100)
OrcEstim float
Resultado_OE nvarchar(255)
Resultado_OV nvarchar(255)
DataAnalise datetime
LOTE int
OE_VALOR money
OV_VALOR money
BDI money
TAB1 nvarchar(30)
VALOR1 money
TAB2 nvarchar(30)
VALOR2 money
TAB3 nvarchar(30)
VALOR3 money
TAB4 nvarchar(30)
VALOR4 money
EMAIL1 nvarchar(50)
EMAIL2 nvarchar(50)
CNPJ nvarchar(20)
PERCCONFORM1 money
PERCCONFORM2 money
PERCCONFORM3 money
PERCCONFORM4 money
VALORDESON1 money
VALORDESON2 money
VALORDESON3 money
VALORDESON4 money

Nome da Coluna Tipo de Dados Permitir Nul...



TBL_08: tblGruposEmail 

 
TBL_09: tblInconsistências 

 
 

tblGruposEmail (dbo)
ORD int
GRUPO int
NOMEGRUPO nvarchar(50)
FILTROSQL nvarchar(1500)
FILTROCHEFIA nvarchar(500)
COMCOPIA nvarchar(500)
COMCOPIAOCULTA nvarchar(500)
MODULO nvarchar(50)
DESTINATARIO nvarchar(500)
ATIVO int

Nome da Coluna Tipo de Dados Permitir Nul...

tblInconsistencias (dbo)
ORD int
CODIGO int
ESTAGIO varchar(25)
ORCESTIM int
INCONSISTENCIA varchar(5)
DATAANALISE datetime
CodUG smallint
Lote int
sanada char(3)
CODIGOPUBLICACAO int
DATAULTATUALIZ datetime
EMAIL1 datetime
EMAIL2 datetime
oficio datetime
NUMOFICIO varchar(50)

Nome da Coluna Tipo de Dados Permitir Nul...



TBL_10: tblControleOficios 

 
 
 
 
 
 

tblControleOficios (dbo)
ID int
SEGMENTOORIGEM varchar(10)
NUMERO smallint
ANO smallint
UG smallint
SEGMENTO varchar(10)
DATA datetime
PERIODOINI datetime
PERIODOFIN datetime
DATACADASTRO datetime
DATAULTATUALIZ datetime
USUARIO varchar(10)
DATARESPOSTA datetime
CAMINHOARQUIVO varchar(255)
CODIGOPUBLICACAO int
STATUS varchar(50)
PETCE varchar(50)
ASSUNTO varchar(500)
DATANOTIFICACAO datetime
SITUACAO varchar(50)
ORD int
DATAFORMALIZACAO datetime
OBS varchar(255)

Nome da Coluna Tipo de Dados Permitir Nul...



TBL_11: tbl_Cod_Grupo / TBL_12: tbl_Grupo_Relac / TBL_13: tbl_Matriz_Simil 

 
 
 
 
 

tbl_Cod_Grupo (dbo)
IND int
Num_Grupo_Relac smallint
Nome_Grupo ntext
Abr_Unid_Padrão nvarchar(15)
Cod_Unid_Padrão smallint
ÍNDICE_Setorial nvarchar(20)
Palavra_Chave nvarchar(20)
Tipo_Grupo nvarchar(5)

Nome da Coluna Tipo de Dados Permitir Nul...
tbl_Grupo_Relac (dbo)

IND int
Num_Grupo_Relac smallint
COD_TABELA nvarchar(20)
DESC_COD_TABELA ntext
TABELA nvarchar(15)
COD_UNID smallint
UNID_TABELA nvarchar(10)

Nome da Coluna Tipo de Dados Permitir Nul...

tbl_Matriz_Simil (dbo)
IND int
Num_Grupo_Relac smallint
Cod_Tabela nvarchar(20)
Tabela nvarchar(10)
Desc_Cod_Tabela ntext
Unid_Tabela nvarchar(15)
Preço_Tabela nvarchar(15)
Cod_Relac nvarchar(20)
Tabela_Relac nvarchar(10)
Desc_Cod_Relac ntext
Unid_Relac nvarchar(15)
Preço_Relac nvarchar(15)
Grau_Simil smallint
Fator real
ORD nvarchar(5)

Nome da Coluna Tipo de Dados Permitir Nul...



TBL_14: tblÍndiceDedicado 

 
TBL_15: Preço_Praticado_DEZ2014 

 

tblÍNDICEDEDICADO (dbo)
CODDEDIC nvarchar(255)
CUSTO float
CUSTO_mar09 float
ORD float
CUSTO_set09 float
CUSTO_jul10 float
CUSTO_dez10 float
CUSTO_OUT11 money

Nome da Coluna Tipo de Dados Permitir Nul...

PRECO_PRATICADO_DEZ2014
códigoorçamento nvarchar(25)
MODALIDADE nvarchar(20)
ÍNDICEATUALIZ nvarchar(20)
Data_Orc datetime
TABELA nvarchar(20)
CÓDTABELA nvarchar(20)
QuantTotal money
punitempresa money
bdiincluído bit
PUnitContratado money
CustoTab_corr money
CustoTab_Expurg money
PUnitEmpAtualiz money
PUnitEmpAtualizExpurg money
TabelaFocal money
BDI_corr_Set money
BDI_corr_Expurg money
IVSET money
IVCS_Expurg money
Contrato money
NUMHABILITADOS smallint
numclassificados smallint
CLASSIFLICITANTE smallint

Nome da Coluna Tipo de Dados Permitir Nul...



TBL_16: tbl_Serviços                                                                               TBL_17: tbl_Preços_Serviços 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TBL_SERVIÇOS (dbo)
CÓDIGO nvarchar(25)
TABELA nvarchar(10)
DISCRIMINAÇÃO ntext
UNID nvarchar(10)
upsize_ts timestamp
Data_Criacao datetime
Data_Extincao datetime
CODORIGINAL nvarchar(25)
CODANTIGO nvarchar(25)
DISCRIMINAÇÃO2 nvarchar(1500)

Nome da Coluna Tipo de Dados Permitir Nul...
TBL_PREÇOS_SERVICOS (dbo)

CÓDIGO nvarchar(25)
TABELA nvarchar(20)
DATA datetime
MAT money
MO money
TRANSP money
HP money
HI money
TOTAL money
TOTAL_DESONERADO money

Nome da Coluna Tipo de Dados Permitir Nul...



TBL_18: tbl_Composições / TBL_19: tbl_Insumos / TBL_20: tbl_Preços_Insumos 

 
 
 
 
 
 
 

tbl_COMPOSIÇÕES (dbo)
COD_SERVIÇO nvarchar(25)
COD_INSUMO nvarchar(25)
DESCRIÇÃO nvarchar(500)
UNID nvarchar(255)
QUANTPROD float
QUANTIMPROD float
DATA datetime
NAT nvarchar(3)
Data_Criacao datetime
Data_Extincao datetime
Tabela nvarchar(15)
LSTab float
Fórmula nvarchar(50)
TIPO nvarchar(10)
CODORIGINAL nvarchar(25)
ORD int

Nome da Coluna Tipo de Dados Permitir Nul...
TBL_INSUMOS (dbo)

Código nvarchar(25)
Tabela nvarchar(20)
Discriminação ntext
Unid nvarchar(15)
Tipo nvarchar(10)
upsize_ts timestamp
NAT nvarchar(3)
CODORIGINAL nvarchar(25)
ORD int

Nome da Coluna Tipo de Dados Permitir Nul...

TBL_PREÇOS_INSUMOS (dbo)
Código nvarchar(25)
Tabela nvarchar(20)
Data datetime
CustoProd money
CustoImpr money
Custo money
NAT nvarchar(3)
Tipo nvarchar(10)
CUSTOPROD_DESONER... money
CUSTOIMPR_DESONERA... money
CUSTO_DESONERADO money

Nome da Coluna Tipo de Dados Permitir Nul...



TBL_21: tblÍndices1 

 
 

tblÍNDICES1 (dbo)
CÓD float
DATA nvarchar(255)
DATA1 datetime
nenhum float
FGV_35 float
FGV_36 float
FGV_37 float
FGV_38 float
FGV_39 float
ICC float
FGV_39A float
FGV_39B float
FGV_39C float
FGV_39D float
FGV_39E float
DNIT_1 float
DNIT_2 float
DNIT_3 float
DNIT_4 float
DNIT_5 float
DNIT_6 float
FGV_22 float
SINAPI float
INPC float
FGV_5 float
IPCA float
FGV_2 float
dataatualiz datetime

Nome da Coluna Tipo de Dados Permitir Nul...



TBL_22: TBL_TABELAS_PUBLIC 

 

TBL_TABELAS_PUBLIC (dbo)
ORD smallint
CÓD smallint
TABELA nvarchar(20)
NOME_TAB nvarchar(15)
DATA_TAB datetime
COMPOSIÇÃO nvarchar(1)
COT_INSUMOS nvarchar(1)
ABREV nvarchar(5)
UF nvarchar(2)
LS money
BDI money
Descrição nvarchar(200)
dataatualiz datetime
publicidade varchar(1)

Nome da Coluna Tipo de Dados Permitir Nul...
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