
 

 

Manual do Usuário  

Módulo de Controle – Orçamentos 

 

Apresentaremos as funcionalidades do módulo Orçamentos do 

Sistema de Gerenciamento de Obras - BOX, proporcionando 

orientação para o fluxo do uso devido do sistema.   

 

 

Tela Orçamentos 

 

1.1. Informações Importantes:  

1. Este módulo estará disponível de acordo com o perfil cadastrado. 

Cada perfil é personalíssimo, ou seja, sua operação é sob a 

responsabilidade da pessoa natural que opera o sistema, tendo como 

consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações 

efetuadas, as quais poderão ser passíveis de apuração civil, penal e 

administrativa.  

2. É destinado a pessoas naturais que participem de obras junto à 

empresa ou órgão público que adquirir o sistema, 

independentemente, de vinculação à pessoa jurídica.  

3. Provavelmente, na medida em que for solicitado ou tiver 

necessidade, haverá novas funcionalidades e com isso o sistema 

sofrerá atualizações e o manual também deverá ser versionado. 



 

 

4. Até que as funcionalidades indicadas no item anterior estejam 

disponíveis, este manual deve continuar tendo validade para uso.  

 

1.2. Sobre o Módulo Orçamentos: 

 

 

 

1. Este módulo oferece o serviço de orçamento da obra indicada, por 

estimação definida, e assim a empresa ou órgão público tem como 

controlar todas as etapas de custos até o estágio final do processo de 

formação do preço. Com o BOX o orçamento da obra não se limita a 

uma simples planilha ou tabela de preços. O orçamento é derivado da 

matriz de custos e das composições de custos.  

  Na medição o sistema liga o orçamento ao levantamento de 

quantitativos, verificando a compatibilidade entre o que foi executado 

e o que está previsto no projeto e nos quantitativos do orçamento. 

Mensura os recursos aplicados ao longo do cronograma (como 

materiais, equipamentos e mão de obra), facilitando pagamentos e 

desembolsos mensais para a construção da obra.  

  Já na O.S. (Ordens de Serviço) o usuário poderá informar quais 

os procedimentos ou medidas descritas para o funcionário executar 

em meio as suas atividades desempenhadas (de acordo com sua 

função). 

 

1.3. Orçamentos: 

1. O usuário deverá selecionar a opção “Orçamentos” no menu 

Orçamentos e clique na descrição do cliente que deseja consultar o 

orçamento. 

 



 

 

 

 

2. O usuário deverá selecionar a opção    “Filtros avançados”  

para realizar a pesquisa mais detalhada de acordo com a situação de 

orçamento.  

 

 

 

3. Para criar Novo Orçamento clique no botão Adicionar ->Obras-

>Clientes ->Obras ->Descrição (nomear a obra)-> Situação 

(Aberto/Aprovado/Cancelado) -> Orçamentos e o usuário deverá 

preencher Orçamento, Insumos, Descontos, B.D.I. e Pagamento de 

acordo com a obra. Para concluir, clique em “Salvar”, e o sistema 

apresentará a mensagem “Orçamento salvo com sucesso!”. 



 

 

4. Para geração de impressão dos relatórios dos resultados, o usuário 

poderá selecionar as opções de campos que poderá ser apresentada 

no “PDF” ou “Excel” no final da página no canto direito.  

 

 

 

1.4 Medições: 

1. Para realizar medição é necessário ter um orçamento lançado. O 

usuário deverá selecionar a opção “Orçamentos” ->Medições -> Nova 

->Obra-> Orçamento e na descrição o sistema já indica a medição. O 

usuário deverá informar quanto foi medido no período.  

 

 

 

Para concluir, clique em “Salvar”, e o sistema apresentará a 

mensagem “Medição salva com sucesso! Deseja fazer outra 

medição?” Sim ou Não. Se sim o usuário retorna ao início, caso não 



 

 

o sistema apresenta a tela abaixo. A medição salva ficará disponível 

na lista de medições, em verde quer dizer que a medição ainda está 

em aberto e não foi enviada ao financeiro. 

 

 

 

 

Para concluir a medicação, clique em “Concluir”, e o sistema 

apresenta a mensagem “Tem certeza que deseja concluir as 

medições selecionadas? Após concluir uma medição não será 

possível alterá-la.”. O sistema apresenta a tela abaixo. Para 

concluir o lançamento do crédito o usuário seleciona o tipo de 

pagamento, preenche o valor, clica em “Confirmar”, e o sistema 

apresenta a mensagem “Medições concluídas com sucesso!”. 

 

 

 



 

 

2. Caso o usuário necessite realizar a impressão basta selecionar o 

botão “Imprimir” localizado no canto direito inferior da tela.  

 

1.5 O.S.: 

1. Para criar Ordens de Serviço selecione a Obra e clique no botão 

Nova-> Obra-> Cliente/Obra-> Tipo-> Repetir-> Título-> 

Orçamento-> Serviço (Simples ou Detalhado). Para concluir, clique 

em “Salvar”, e o sistema apresentará a mensagem “Ordem de 

serviço salva com sucesso!”. 

 

 

 

2. Caso o usuário necessite realizar a impressão basta selecionar o 

botão “Imprimir” localizado no canto direito inferior da tela. 

 

 

 

 


