
TUTORIAL – ORC-e 

 

O objeto deste tutorial é o Sistema ORC-e, desenvolvido pelo Tribunal de Contas do 

Estado de Pernambuco com a finalidade de se apresentar para os entes jurisdicionados 

desta Corte de Contas como interessante alternativa para a elaboração dos seus 

orçamentos de obras e serviços de engenharia. Além de várias outras funcionalidades, o 

sistema gera a planilha orçamentária no formato de exportação para o módulo LICON 

do SAGRES, facilitando a sua alimentação.   

 

 
  

 

 
O acesso ao sistema instalado será permitido a partir da digitação de usuário e senha 

cadastrados para cada operador, seguidos do acionamento da tecla ENTRAR. O sistema 

foi disponibilizado, inicialmente, com os seguintes dados de acesso:  

Usuário: 1 

Senha: 1 



 
A tela de acesso e utilização do sistema apresenta a configuração acima. 

 

CADASTRO DE ORÇAMENTO 

 Para o cadastro do orçamento, deverá ser acionada a tecla ORÇAMENTO na barra 

superior da tela acima. 

 

 
A tela de orçamento apresenta a configuração acima, com a seguinte segmentação: 

 

   
Na parte superior da tela estarão listados os orçamentos cadastrados pelo usuário. 



 
Na parte inferior estarão disponíveis os campos dos dados cadastrais, caso seja marcado 

algum orçamento já cadastrado, ou os campos estarão disponíveis para o preenchimento 

dos dados de um novo orçamento, caso não seja selecionado algum dentre os já 

cadastrados. 

 

Para a inclusão de um novo orçamento deverá ser realizado o preenchimento dos seus 

respectivos dados cadastrais, conforme indicado a seguir:  

 
Para o início do cadastro do orçamento, é necessário o preenchimento da unidade 

gestora responsável pela obra. A referida unidade poderá ser escolhida na barra de 

rolagem que disponibiliza a relação de todas as unidades gestoras do estado e 

municípios. 

 

A Natureza dos serviços cadastrados no sistema é fixa na opção “Obras”, sem 

possibilidade de alterações. 

 

 



 
Dando continuidade ao cadastramento, deverá ser inserido o número do processo com o 

respectivo ano de formalização. 

 

 

 
Em seguida será definida a modalidade da licitação adotada, com as seguintes opções: 

Concorrência, Convite, Dispensa, Inexigibilidade, Leilão, Pregão Eletrônico e Pregão 

Presencial. 

 

 



 
Dando prosseguimento, deverá ser escolhido o índice de atualização financeira entre os 

disponíveis no sistema, caso tenha sido adotado algum. 

 

 
Deverá, em seguida, ser indicada a Data base do orçamento, a ser considerada para 

efeito de atualização financeira dos custos de referência. O campo será alimentado com 

a data escolhida em uma lista
1
 que representa os meses das publicações do índice oficial 

de atualização informado no campo anterior. Será utilizado este índice para atualizar os 

custos, sendo estes atualizados da data da Fonte de Referência (data inicial) adotada 

para a Data base (data final) escolhida entre as datas em que já houve publicação do 

índice oficial. 

 

                                                 
1
 A lista apresenta os meses das publicações do INCC (colunas 35 a 39), desde janeiro de 1997 até a 

última publicação disponível.  



 
Prosseguindo, o operador deverá identificar e escolher o tipo de orçamento, em razão do 

conjunto de elementos que compõem o preço, selecionando: Mão-de-obra, Mão-de-obra 

e Material, Material ou Serviço. 

 

 

 

 
Deverá ser indicada, ainda, a data de elaboração do orçamento, dado meramente 

informativo que não interferirá no cálculo da atualização financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Na sequência, será escolhida a região da localização do empreendimento, entre as Zonas 

Rural, Urbana ou Mista. 

 

 

 

 
Em seguida, deverá ser cadastrado o número relativo à modalidade de licitação 

escolhida. Ex.: Concorrência 1/2014; Convite 3/2014. 

 



 
A seguir, deverá ser informado o BDI utilizado no orçamento da obra, podendo conter 

até 2 números inteiros e até 2 casas decimais. 

 

 

 
O próximo passo deverá ser o cadastramento da descrição do objeto da licitação, 

dispensa ou inexigibilidade no campo marcado, em conformidade com o edital ou 

documento equivalente (no caso de Dispensas ou Inexigibilidades). 

 



 
Para concluir essa fase do cadastramento, deverá ser acionada a tecla “Salvar”, salvando 

todos os dados preenchidos do orçamento em tela. 

 

 

 
Para dar continuidade ao cadastramento, deverá ser selecionado o orçamento dentre os 

relacionados na parte superior da tela. 

 

Realizada a seleção do orçamento, aparecerão nos campos de cadastro todas as suas 

respectivas informações cadastradas, que poderão ser corrigidas através do acionamento 

da tecla “Alterar”, na parte inferior direita da tela acima. Este procedimento permitirá 

que sejam alterados os dados, seguindo-se os passos indicados na parte inicial deste 

tutorial. 

 

Em seguida, tendo-se mantido ou alterado os dados cadastrados até o momento, partir-

se-á para a elaboração propriamente dita do orçamento, conforme se segue: 

 



 
Na tela acima, na sua parte inferior, distinguem-se dois grandes grupos de funções. As 

agrupadas no lado direito referem-se às funcionalidades de elaboração da planilha 

orçamentária, onde serão lançados todos os itens de serviços que a compõem.  

 

Enquanto que as agrupadas no lado esquerdo referem-se às funcionalidades de 

exportação e visualização das planilhas orçamentárias, podendo ser realizadas as 

seguintes operações: Exportar para o LICON, Exportar e Preview. 

 

 

 
No conjunto de funções na parte inferior direita da tela, estão disponíveis as funções de 

cadastro dos itens de serviço e controle do orçamento, dentre as quais se encontram as 

de Novo Agrupamento, Orçamento, Alterar, Excluir, Pesquisar e Fechar. 

 



 
Na opção de Novo Agrupamento estará disponível a tela de inclusão de agrupamentos 

para os itens já cadastrados, sempre devendo ser incluído novo agrupamento na 

sequência da inclusão dos itens planilhados, onde os agrupamentos podem todos ser 

cadastrados antes da inclusão dos itens. Salienta-se que essa será uma função 

pouquíssimo utilizada.  

 

 

 
Na função de orçamento é disponibilizada a tela de seleção dos itens de serviços a 

serem cadastrados. Na parte inferior desta tela poderá ser feita a escolha de “Novo”, 

referente à inclusão com pesquisa e seleção de um novo item; “Incluir”, que confirma a 

inclusão dos itens cadastrados; “Pesquisar”, através da qual poderá ser realizada a 

consulta a itens de serviços do banco de dados, referente às tabelas de referência de 

custos (EMLURB, SINAPI, DNIT, DER...). 

 

 



 
Para inclusão dos itens na planilha, deverá ser feita a pesquisa e seleção quanto à fonte 

de referência do serviço, sua descrição, data de publicação da fonte de referência e 

código do serviço para a fonte de referência escolhida. 

 

 

Depois de realizada a supracitada seleção, deverá ser acionado o botão “Selecionar 

Item”, que remeterá o usuário à outra tela, onde deverão ser alimentados os campos 

relativos à quantidade e aos agrupamentos, conforme indicado abaixo:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Depois de selecionado o item de serviço e definidos a quantidade e os agrupamentos, 

dever-se-á acionar o botão “Incluir”, conforme indicado acima. 

O item, então, será incluído no rol de serviços que comporão a planilha do orçamento.  

 

  

 

 
Após concluída a etapa de elaboração da planilha orçamentária, deverão ser utilizados 

os botões referentes ao segundo grupo, localizado na parte inferior esquerda: Exportar 

para o LICON, Exportar e Preview. 

 

Na função de exportação para o LICON, a planilha cadastrada será exportada no 

formato adequado para leitura pelo LICON. O sistema gerará um arquivo que poderá ser 

renomeado pelo usuário e salvo no local de sua preferência, para posterior importação 

pelo LICON. 

 



Na função de exportação simples, a planilha será exportada para o aplicativo de 

planilhas do EXCELL, no formato usualmente adotado para os orçamentos de obras e 

serviços de engenharia, podendo ser editada livremente. O sistema gerará um arquivo 

que poderá ser renomeado pelo usuário e salvo no local de sua preferência, para 

posterior utilização, por exemplo, como orçamento estimativo, entre os anexos do 

edital. 

 

Selecionada a função Preview ou visualizador, a planilha será apresentada na tela, em 

formato predefinido de planilha orçamentária, no formato usualmente adotado para os 

orçamentos de obras e serviços de engenharia. 

 

 


