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1 OBJETIVO DO SISTEMA 

A SEED/SUDE e a CELEPAR, através da implementação do Módulo Solicitação  de Reparos do Sistema 

Obras Online, possibilitam às escolas estaduais do Paraná solicitar intervenções em seus prédios, assim como 

tramitá-los virtualmente da escola para o NRE e deste para a SUDE, permitindo a todos os envolvidos terem 

informações atualizadas sobre a situação dos mesmos. 

 

2 INSTRUÇÕES GERAIS 

Este sistema contém botões que serão vistos em várias funcionalidades.  Abaixo a descrição dos recursos 
utilizados com frequência no Sistema: 

� Para incluir dados, clicar no botão  

� Para deixar os campos em branco novamente, clicar no botão ; 

� Para retornar a tela anterior, clicar no botão ; 

� Para visualizar mais informações referentes a tela/tabela de muitas abas, clicar em   para 
retroceder; 

� Para cancelar o preenchimento e retornar à tela anterior, clicar no botão ; 

� Para pesquisar informações, clicar no botão ; 

� Para continuar ou confirmar preenchimento de formulário, clicar no botão ; 

� Os campos indicados com (*) são campos obrigatórios e precisam ser preenchidos ou selecionados; 

� Para visualizar e selecionar em uma lista com todos os dados referentes ao solicitado no campo, clicar em 

. 

� Para gerar relatório, clicar em ; 

� Para alterar e/ou analisar dados, clicar em ; 

� Para compor, clicar em ; 

� Para excluir dados, clicar em  
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3 FUNÇÕES DO SISTEMA 

A inclusão de solicitações neste módulo será para Visita Técnica ou Reparos/Adequações e Melhorias, 

conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2013– SEED/SUDE/DEPO e com base na Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993.  

� COTA SUPLEMENTAR: Com valor máximo de R$15.000 cujos pedidos terão simultaneamente 

mão-de-obra e fornecimento do material; 

� COTA SUPLEMENTAR: Com valor máximo de R$8.000 no caso de pedidos apenas de materiais 

(insumos); 

� COTA SUPLEMENTAR: Com valor máximo de R$7.000 no caso de pedidos apenas de mão-de-

obra. 

� REPARO NORMAL: Com valores acima de R$15.000 que passarão por processo licitatório; 

� REPARO EMERGENCIAL: Com valores acima de R$15.000 na modalidade carta-convite. 

 

4 COMO ACESSAR O APLICATIVO 

Para garantir a segurança das informações, todo usuário deve possuir uma chave composta de usuário e 

uma senha de acesso ao Sistema. 

Para acessá-lo: 

� Execute seu navegador Web, preferencialmente o Mozilla Firefox versão 2.0 ou superior.  Outros 

navegadores poderão, eventualmente, não apresentar as mesma características que o Mozilla e 

dificultar o acesso a alguma funcionalidade. 

� Digite o endereço www.obrasonline.pr.gov.br  e aparecerá uma tela como a seguir: 
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 Na tela de autenticação do usuário, temos 2 campos: 

Informe Usuário  e Senha, clique em .  e abrirá tela inicial do Sistema conforme exemplo na 

figura abaixo:  

 

 

Ao acessar o Sistema serão apresentadas tarefas pendentes. 

 

 

A SENHA É PESSOAL E INTRANSFERÍVEL!  

SOMENTE OS DIRETORES DO ESTABELECIMENTO, EQUIPE TÉCNICA DO NRE E SEED/SUDE 
TÊM DIREITO DE ACESSO AO SISTEMA. 

 

 

 Caso o usuário não possua senha de acesso, poderá clicar em “Não consigo acessar o sistema” 
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Abrirá o portal de autoatendimento para recuperar senha/login. Clique na opção desejada e informe 
os dados solicitados. 

                     

Uma mensagem será enviada para o e-mail de cadastro do usuário com um link para redefinição de 
senha 
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5 COTA SUPLEMENTAR  - ATÉ R$ 15.000 REAIS. 

 

5.1  COMPOR SOLICITAÇÃO 

A seguir são descritos detalhadamente a composição da solicitação e os respectivos tramites.  

 

5.1.1   1º TELA – INFORMAÇÕES INICIAIS – SELECIONAR  SOLICITAÇÃO 

Ao acessar o menu REPAROS > COMPOR SOLICITAÇÃO abrirá tela conforme o exemplo da figura 
abaixo: 

 

 

Selecione a situação, caso se aplique, entre deferido e em elaboração. A opção ‘Deferido’ lista a 

relação de solicitações do estabelecimento em questão que já se tornaram física. A opção “Em elaboração” 

relaciona todas as solicitações incompletas, os quais são possíveis finalizar em uma posterior ocasião.  

Para solicitações novas basta clicar no botão o que aparecerá a seguinte tela. 
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Selecione o tipo de solicitação: 

• Visita técnica: Solicita a visita do engenheiro do núcleo para que sejam levantadas as intervenções a 
realizar; 

• Melhoria: Como o próprio nome diz, refere-se a serviços que propiciem a melhoria do projeto original 
da escola, como a execução de obra ou serviço de engenharia que não existia no ambiente escolar. 
Geralmente se refere a obras externas tais como: 

�  construção de muro; 

�  cerca tipo alambrado; 

�  construção de passarelas e rampas;  

�  colocação de tela de proteção;  

�  fechamento de quadra esportiva com alambrado; 

�   acessibilidade; 

�  iluminação e fechamento de quadras esportivas;  

�  execução de coberturas.  

Também outras situações a exemplo de conversão ou adequação de um ambiente existente em outro, 
modificando sua utilização, como por exemplo: a transformação de uma sala de aula em laboratório. 
Importante ressaltar que na grande maioria, os serviços exigem elaboração de projeto de engenharia e 
participação de profissionais habilitados pelo CREA (Engenheiro e/ou Arquiteto).  

• Reparo/Adequações: Serviços de substituição de elementos construtivos existentes na escola (de parte 
ou do todo), sendo utilizado o mesmo material de construção ou outro de melhor qualidade, ou maior 
vida útil, durabilidade e propriedades técnicas.  

� Substituir: trocar partes danificadas do prédio;  

� Recuperar: consertar partes danificadas do prédio;  

� Reparar: refazer partes danificadas do prédio.  



10 
 

SEED – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ                                                                      V2015-01 

Nesse tipo de serviço, deve estar obrigatoriamente caracterizada a substituição, recuperação ou 
reparação de partes danificadas do prédio. Por exemplo: troca de telhas quebradas da parte 
danificada, da fechadura que emperrou, da fiação elétrica, do vaso sanitário, do disjuntor que estragou, 
entre outras situações. 

 

DIFERENÇAS ENTRE REPARO E MELHORIA – Exemplos:  

• Reparo – reconstrução de um muro que desabou. 

 • Melhoria – construção de muro onde não existia. 

 • Reparo – substituição do alambrado existente.  

• Melhoria – construção de um alambrado onde não existia.  

 

No campo Tipo de , ao lado da tabela tem o ícone  que abre tela com informações sobre Solicitação

os tipos de intervenções. 

 

Após selecionar o tipo da solicitação, aparecerá na tela alguns dados a serem inseridos, tais como*:  

* o item quando estiver inativo, significa que o mesm o não se aplica à situação selecionada do item ante rior, e deve 
ser desconsiderado.  

 

• NATUREZA DA INTERVENÇÃO: 

Quando a solicitação for um reparo, selecionar uma opção entre: 

� PREVENTIVA: Atividade de manutenção executada antes da ocorrência de falha ou de 

desempenho insuficiente dos componentes da edificação. O principal objetivo da manutenção 

preventiva é evitar falhas e avarias, antes mesmo que elas aconteçam, ou seja, prevenir fica 

muito mais barato do que remediar.  

� CORRETIVA: Atividade de manutenção executada após a ocorrência de falha ou de 

desempenho insuficiente dos componentes da edificação. 

 

• CAUSA DA INTERVENÇÃO CORRETIVA 

Selecionar uma das seguintes opções: 

Intempéries; outros; pela ação do tempo; pelo uso; sinistros e vandalismo. 
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• EVENTO A SER ATENDIDO 

 Selecionar uma das seguintes opções: 

Jogos escolares; nenhum; programa de climatização nas escolas e Projeto Mãos Amigas. 

 

• JUSTIFICATIVA 

 Inserir justificativa plausível para a intervenção. Pode conter histórico de eventos ocorridos. 

 

• TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA SOLICITAÇÃO ANTERIOR 

 Aplica-se a partir da segunda solicitação atendida via sistema “Obras on Line”. Anexar o termo de 

recebimento de obra da solicitação anterior, devidamente preenchido, o mesmo utilizado para a 

prestação de contas. 

 

• ARQUIVOS COMPLEMENTARES 

 Podem ser anexados arquivos tais quais notificações, croquis e projetos, recibos e comprovantes, 

entre outros arquivos a fim de justificar/complementar a solicitação. O arquivo pode ser excluído 

clicando no botão “ ” (1) “ ao lado de cada anexo. 

  

                                                                                                                    (1)                                                                                                                          

 

A NOMENCLATURA DOS ARQUIVOS A SEREM ANEXADOS DEVE ESTAR EM 

LETRAS MAIÚSCULAS, SEM ACENTO E EM FORMATO “PDF”  

AS CNDs NÃO SÃO ANEXADAS NESTE CAMPO – VIDE 4.2.6 

 

Após preencher os campos da tela, clicar no botão  e o Sistema trará a mensagem:  

 Inclusão da solicitação realizada com sucesso! 

Esta mensagem indica que o sistema gerou a solicitação e fornecerá uma tela contendo abas a serem 

preenchidas.  
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5.1.2 SEGUNDA TELA – INFORMAÇÕES DETALHADAS 

Neste momento da solicitação aparece uma tela com mais seis abas a serem trabalhadas para inserir ou 

verificar informações. O preenchimento deve se dar sequencialmente pelas seguintes abas e devem ser 

preenchidos todos os campos: 

 

(1) SELECIONAR SOLICITAÇÃO (JÁ DESCRITO NO ITEM 4.2.1); (2) SOLICITAR INTERVENÇÃO; (3) LOCAL 

DA INTERVENÇÃO;          (4) CARREGAR FOTO; (5) ORÇAMENTO; (6) RESUMO DA SOLICITAÇÃO E (7) 

ENVIAR SOLICITAÇÃO. 

 

5.1.3  ABA SOLICITAR INTERVENÇÃO 

 

Nesta aba serão inseridas informações do serviço/material a ser solicitado.  

Na aba Solicitar Intervenção, clicar em e abre tela conforme exemplo na figura abaixo: 

 

 



13 
 

SEED – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ                                                                      V2015-01 

 

Deve se dar um nome apropriado à intervenção de acordo com o tipo do serviço a ser realizado, por 

exemplo: Reconstrução do muro lateral; Reparos na cobertura do bloco 1; Retirada de esquadrias; Construção 

de entrada de energia. 

No campo observação deve ser selecionado no quadro abaixo um ou mais itens relacionados com o 

tipo de intervenção. Por exemplo, para solicitar uma parede de alvenaria para fechamento com acabamento, 

selecionar os itens:  

ALVENARIA - ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS 
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES - CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO 

PINTURAS – EMASSAMENTO 
PINTURAS - PINTURA EM PAREDES 

 

Após o preenchimento, clicar no botão  e aparecerá a tela de composição da solicitação.  

 

(1)        (2) 
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PARA ALTERAR OS ITENS DE INTERVENÇÃO, CLICAR NO ÍCONE  (1) E RETORNA À 
ETAPA  ANTERIOR DO PROCESSO. 

 

Para compor a solicitação, clicar no ícone  (2) e aparecerá a seguinte tela para serem inseridos os 

códigos dos serviços: 

 

(1) Planilhas de 
serviços e insumos 

SEIL/SUDE 

 

Neste campo devem ser inseridos os códigos dos serviços/ insumos e clicar no botão “ADICIONAR 
ITEM” 

 

OS CÓDIGOS DA INTERVENÇÃO DEVEM SER FORNECIDOS MEDIANTE VISITA TÉCNICA 
OU COMPOSIÇÃO DO ENGENHEIRO DO NÚCLEO. EM CASOS DE INTERVENÇÕES 
SIMPLES, AS PLANILHAS DE SERVIÇOS E MATERIAIS PODERÃO SER BAIXADAS PARA 
CONSULTA (1).  

Verificar observação no item 4.2.8 na página 14.  

PARA SOLICITAR OS CÓDIGOS DA INTERVENÇÃO AO NRE, APÓS SER GERADO O 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO, NA ABA ‘ENVIAR SOLICITAÇÃO’ CLIQUE NO BOTÃO 

 QUE O ENGENHEIRO DO NÚCLEO RETORNARÁ COM A  ABA 
‘SOLICITAR INTERVENÇÃO’ PREENCHIDA. APÓS ESTE RETORNO A SOLICITAÇÃO 
PODERÁ SER PREENCHIDA NORMALMENTE. 

Após adicionar todos os códigos, indicar na relação apresentada se para cada código serão utilizados 



15 
 

SEED – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ                                                                      V2015-01 

material (1) e mão-de-obra (2) do serviço. Após inserir todas as informações, clicar no botão   (3) 

 

                                                 (3)                                                                 (1)    (2)                                                 

 

NÃO É PERMITIDA A INCLUSÃO DE ITENS DAS DUAS PLANILHAS EM UMA MESMA 
SOLICITAÇÃO, SOLICITAR ITENS SÓ DA PLANILHA DE MATERIAIS OU SÓ DA PLANILHA 

DE SERVIÇOS. 

PARA ESTA MODALIDADE DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS SOMENTE SERÃO ACEITAS 
SOLICITAÇÕES COM VALOR TOTAL MENOR OU IGUAL A R$15.000,00 DE ACORDO COM A        

LEI 8666/93 

 

Após clicar, aparecerá a seguinte mensagem: assim, com esta aba 

preenchida, pode-se clicar na próxima aba. 

 

5.1.4  ABA LOCAL DA INTERVENÇÃO 

Selecionar o nome da intervenção e clicar no botão . Abrirá a tela com os blocos existentes no 

estabelecimento. Ao clicar no bloco aparecerão os respectivos ambientes. Selecione um ou mais ambientes a 

serem contemplados.  

 

OS LOCAIS LISTADOS NESTA ABA TEM BASE NOS DADOS DO PARANÁ DIGITAL. OS 
ARQUIVOS PODEM SER BAIXADOS CLICANDO NO BOTÃO INDICADO (LOGO ABAIXO DO 

CAMPO ‘OBSERVAÇÕES’). 

CASO ALGUM ESTABELECIMENTO NÃO POSSUA TAIS DADOS, DEVE SER SELECIONADA 
A OPÇÃO ‘AMBIENTE GERAL DO TERRENO’ E NO CAMPO ‘OBSERVAÇÕES’ INSERIR A 

DESCRIÇÃO DOS LOCAIS A SEREM CONTEMPLADOS. 

 

Após os locais de intervenção selecionados (e/ou descritos), clicar no botão  e aparecerá a 

seguinte mensagem.  
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Após aparecer esta mensagem poderá abrir a próxima aba.  

 

5.1.5  ABA CARREGAR FOTO 

Nesta aba é possível carregar até três fotos de até 2MB/cada por ambiente em formato “.JPG” . Clique no 

botão  . Selecione o Bloco e o Ambiente, anexe o arquivo da foto e insira a respectiva legenda, que 

caracterize da melhor maneira a foto, por exemplo: 

 

LEGENDA: Teto da sala de aula nº 6 do bloco 1 

 

LEGENDA: Cobertura destelhada da sala de aula nº 6  

do bloco 1 

Clique no botão para gravar as informações e repita o processo para inserir novas fotos. 

 

 

OBRIGATÓRIA A INCLUSÃO DE PELO MENOS 1 FOTO POR AMBIENTE SELECIONADO. 
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5.1.6  ABA ORÇAMENTO 

Nesta aba serão inseridos os orçamento de três empresas devidamente aptas à execução/fornecimento do 

serviço/material. Estas devem possuir CNDs (Certidão Negativa de Débitos – Federais, Estaduais e Municipais) 

válidas.  

Para inserir o orçamento, clique no botão  e aparecerá a tela a seguir. 
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Selecione o campo CNPJ. Insira o número do CNPJ da empresa e clique no botão  . Logo 

abaixo aparecerá um campo com as informações da empresa. Caso apareça mais de dois campos, selecione a 

empresa que estiver com a situação cadastral ativa.  

 

Insira a situação e a validade de cada certidão. Devem ser anexadas todas as certidões. Caso se 

aplique, podem ser inseridas informações no campo ‘Observações’.   

 

A NOMENCLATURA DOS ARQUIVOS A SEREM ANEXADOS DEVE ESTAR EM 

LETRAS MAIÚSCULAS, SEM ACENTO E EM FORMATO “PDF” , 

 EXEMPLO: “CNDFEDERALEMPRESAX.pdf”  

Logo abaixo do campo de informações sobre a empresa, há a relação de serviços/materiais com seu 

respectivo código. Para cada um deste, informar o valor fornecido pela empresa. Deve ser observado o campo 

‘Valor total orçado da intervenção’ onde deverá ser o mesmo valor total fornecido pela empresa.  

 

O SISTEMA  ARREDONDA OS VALORES DECIMAIS. QUALQUER DIFERENÇA EM 

RELAÇÃO À CASA DOS CENTAVOS PODE SER DESCONSIDERADA. 

  Para gravar as informações, clique no botão  e voltará à primeira tela da aba ORÇAMENTOS. 

 Os dados anteriores já inseridos ficam gravados no sistema e para incluir um novo orçamento repita o 

processo.  

Após inserir os orçamentos de todas as empresas, na primeira tela da aba ORÇAMENTOS, clique no 

botão , que o sistema indica a empresa de menor orçamento. 

 

5.1.7  ABA RESUMO DA SOLICITAÇÃO 

A partir desta aba é possível visualizar a solicitação. Para isso, selecione o campo desejado e clique em 

, um documento em formato “PDF”  será gerado para consulta. Sugere-se que todos os campos 

sejam selecionados para a visualização, a partir deste é possível verificar se todas as informações inseridas 

estão corretas ou se há qualquer dado faltando. 



19 
 

SEED – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ                                                                      V2015-01 

5.1.8  ABA ENVIAR SOLICITAÇÃO 

 

Clique no botão  e o sistema retornará com a relação de erros e avisos. Os erros 

devem ser corrigidos para o envio da solicitação. Já os avisos objetivam a melhoria e não restringem o envio. 

Clique no botão  para que a solicitação seja enviada para o Núcleo Regional  de 

Educação. 

 

PARA SOLICITAR OS CÓDIGOS DA INTERVENÇÃO AO NRE, APÓS SER GERADO 

O NÚMERO DA SOLICITAÇÃO CLIQUE NO BOTÃO  QUE O 

ENGENHEIRO DO NÚCLEO RETORNARÁ COM A  ABA ‘SOLICITAR INTERVENÇÃO’ 

PREENCHIDA. APÓS ESTE RETORNO A SOLICITAÇÃO PODERÁ SER 

PREENCHIDA NORMALMENTE. 

 
 

5.2  RECUPERAR E EXCLUIR UMA SOLICITAÇÃO 

Ao acessar o menu REPARO > COMPOR SOLICITAÇÃO abrirá tela conforme exemplo da figura abaixo: 
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Selecione no campo ‘Situação’ a opção “Em elaboração” que relaciona todos as solicitações 

incompletas. Clique no botão (1) para compor a solicitação que abrirá normalmente com as 

informações anteriormente fornecidas. Pode-se a solicitação utilizando os mesmos  procedimentos do item 4.2. 

 

 

(1)   (2) 

Caso a solicitação tenha sido duplicada ou não seja mais necessária a intervenção, entre outros, a mesma 

poderá ser excluída seguindo o procedimento do tópico 4.4 e clicando no botão ‘Excluir’  (2). 

 

5.3  VERÍFICAR PENDÊNCIAS 

Caso uma solicitação retorne para correção, o mesmo aparecerá na tela principal no campo “Solicitações 

de reparos para analisar”. Clique no botão  e proceda da mesma maneira para compor uma 

solicitação, a partir do item 4.2.2.  

 

5.4  SAIR DO SISTEMA 

Ao acessar MENU > SAIR, sai do Sistema e vota pra tela de login. 
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6 COTA NORMAL E EMERGENCIAL – SOLICITAÇÃO DE INDICA ÇÃO DE 
RECURSOS – ACIMA DE R$ 15.000 REAIS 

 

6.1  COMPOR PEDIDO 

A seguir são descritos detalhadamente a composição da solicitação e os respectivos tramites.  

 

 DIRETOR 

O primeiro procedimento deve partir do diretor do estabelecimento. O qual deve ser instruído pelo NRE 

quando necessário. O diretor do colégio deve entrar no sistema e solicitar uma visita técnica. Clicando em 

compor pedido e depois no botão  (também é possível pesquisar outros pedidos preenchendo os 

campos ‘Situação’ e ‘Ano’). 

Selecionar em tipo da intervenção o item ‘visita técnica’, preencher o campo ‘Evento ser atendido’, inserir a 

justificativa e clicar no botão que aparecerá a seguinte mensagem de confirmação: 

 

 

 ENGENHEIRO 

O engenheiro do núcleo recebe a solicitação na tela inicial do sistema (campo SOLICITAÇÕES DE 

REPAROS PARA ANALISAR). O setor de Obras do NRE deve fazer a programação para realizar a vista técnica 

o mais breve possível. 

Após a visita, a solicitação deve ser analisada. A visita técnica fornecerá subsídios necessários para que se 

possa abrir uma solicitação de intervenções no estabelecimento.  

Clicando no botão analisar, aparecerá a seguinte tela:  
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É possível dar o parecer entre ‘Deferido’, ‘Indeferido’ ou ‘Retornar com pendencias’. Caso o parecer seja 

‘Deferido’ deve selecionar o tipo de intervenção entre os itens a seguir, inserir a justificativa e observações: 

 

� Cota suplementar – Melhoria;  

� Cota suplementar – Reparos/Adequações;  

� Reparo Normal;  

� Reparo Emergencial;  

� Sem necessidade de Reparo. 

 

 

6.1.1 COTA SUPLEMENTAR 

 

 ENGENHEIRO 

Ao engenheiro selecionar a opção COTA SUPLEMENTAR – MELHORIA ou COTA SUPLEMENTAR – 

REPAROS/ADEQUAÇÕES, indica que após a vista técnica do engenheiro, constou-se que a intervenção a ser 

realizada contará com recursos de até R$15.000,00 reais.  

Após selecionar esta opção, inserir a justificativa e observações, ao clicar no botão  

aparecerá a seguinte mensagem:  
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 DIRETOR 

A solicitação retorna ao colégio. O diretor, portanto, realiza o login e na aba , REPARO> COMPOR PEDIDO

clicando no botão , aparecerá a relação de solicitações. Na linha que estiver contido o número da 

solicitação, clicar no botão  para compor o pedido e abrirá a tela inicial de solicitação de reparos do Obras 

on Line, o procedimento é o mesmo da solicitação de reparos (Vide página 8). 

 

 

 

 

6.1.2 REPARO NORMAL 

Esta opção indica que a intervenção entrará no processo de licitação.  

 

 ENGENHEIRO 

Após selecionar esta opção, inserir a justificativa e observações, e clicar no botão   onde 

aparecerá a seguinte mensagem:  voltando à tela de entrada. 

 No campo ‘SOLICITAÇÕES DE REPAROS PARA ANALISAR’, clicar no botão analisar ( ) para inserir os 

dados do pedido. Aparecerá a seguinte tela com 5 abas que devem ser preenchidas na respectiva sequencia: 

� Solicitar intervenção; 

� Local da Intervenção 
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� Carregar Foto  

� Resumo da solicitação  

� Analisar solicitação 

   

� SOLICITAR INTERVENÇÃO 

Preencher os campos ‘Nome da Intervenção’ o qual se deve dar um nome apropriado à intervenção de 

acordo com o tipo do serviço a ser realizado, inserir o valor cotado e texto com observações sobre a 

intervenção. Logo abaixo do campo ‘Observações’ há um quadro o qual se deve selecionar um ou mais 

itens relacionados com o pedido. Clicar no botão  para gravar e prosseguir. Aparecerá a tela 

conforme a seguir: 
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� LOCAL DA INTERVENÇÃO 

Na aba ‘LOCAL DA INTERVENÇÃO’ selecione os ambientes conforme forem habilitados e para gravar 

clicar no botão . O campo ‘Observações’ também pode ser preenchido, quando se aplicar. 

 

OS LOCAIS LISTADOS NESTA ABA TEM BASE NOS DADOS DO PARANÁ DIGITAL. OS 
ARQUIVOS PODEM SER BAIXADOS CLICANDO NO BOTÃO INDICADO (LOGO ABAIXO DO 

CAMPO ‘OBSERVAÇÕES’). 

CASO ALGUM ESTABELECIMENTO NÃO POSSUA TAIS DADOS, DEVE SER SELECIONADA 
A OPÇÃO ‘AMBIENTE GERAL DO TERRENO’ E NO CAMPO ‘OBSERVAÇÕES’ INSERIR A 

DESCRIÇÃO DOS LOCAIS A SEREM CONTEMPLADOS. 

 

� CARREGAR FOTO  

Para inserir fotos, clicar no botão  e informar o bloco e ambiente, anexar a foto (ate 2MB) e 

inserir uma legenda. Clique no botão para gravar. Para inserir novas fotos deve repetir o 

procedimento. 

 

DEVEM SER ANEXADOS NO MÍNIMO 4 FOTOS. 
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� RESUMO DA SOLICITAÇÃO  

Este campo possibilita a visualização do pedido, selecionando um ou mais itens e clicando no 

botão é gerado um arquivo em formato ‘PDF’ para a visualização do pedido. 

  

� ANALISAR SOLICITAÇÃO 

Este campo possibilita a inserção das planilhas técnicas da intervenção, no respectivo campo 

devem ser anexados os seguintes arquivos/informações: 

o FOLHA DE FECHAMENTO DO ORÇAMENTO - PDF; 

o PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PDF; 

o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PDF; 

o ORÇAMENTO COMPLETO - XLS, XLSX; 

o PARECER – DEFERIDO OU INDEFERIDO 

o JUSTIFICATIVA E OBSERVAÇÕES  

 

Clicar no botão  para gravar e aparecerá a seguinte mensagem de confirmação: 

. 

 

O pedido retornará ao diretor para que o mesmo possa inserir documentos pertinentes ao colégio. 

 

 DIRETOR 
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O diretor ao entrar no OOL, deve clicar no botão  do respectivo pedido e aparecerá a seguinte tela: 

 

Devem ser inseridos os seguintes documentos/informações: 

o Matrícula do imóvel, Termo de Cessão de uso da Prefeitura ou Contrato de locação do imóvel – Em 
formato PDF; 

o Arquivos complementares: Em formato PDF, tais como boletim de ocorrência, laudos da defesa civil 
ou vigilância sanitária, notícias croquis, entre outros. 

o Justificativa; 

o Observações. 

Clicar no botão  para gravar as informações e retornar o pedido ao engenheiro do NRE. 

 

 ENGENHEIRO 

 Após retornar o pedido do estabelecimento, o engenheiro deve analisar o pedido e inserir outras 

informações pertinentes, tais como: 

o ART – inserir o número da ART válida; 

o ELEMENTOS TÉCNICOS: Pasta  com os elementos técnicos compactada em formato ‘.ZIP’; 

o DIAGNÓSTICO QUALIQUANTITATIVO: Em formato .PDF; 

o RELATÓRIO DE VISITA: Em formato .PDF; 

o ARQUIVOS COMPLEMENTARES: Em formato PDF, tais como boletim de ocorrência, laudos da 

defesa civil ou vigilância sanitária, notícias de jornais, croquis, entre outros; 

o PARECER: Deferido, Indeferido ou Retornar com Pendencias; 
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o JUSTIFICATIVA; 

o OBSERVAÇÕES. 

Após inserir todas as informações, clicar no botão  para que o pedido seja gravado e assim 

enviado para a chefia do respectivo núcleo.  

. 

6.1.3 REPARO EMERGENCIAL 

 ENGENHEIRO 

Ao selecionar esta opção, a intervenção será tratada como emergencial e deverão ser convidadas as 

empresas a fornecer propostas de preço para a execução da obra. Ficará a cargo do diretor do 

estabelecimento inserir os orçamentos no sistema.  

Na tela inicial em ‘Solicitações de Reparo a Analisar’ aparecerá a relação de solicitações. Clique no botão 

 (analisar) do respectivo pedido e aparecerá a tela com 5 abas que devem ser preenchidas da mesma 

forma conforme procedimento do item 6.1.2.  Ao clicar no botão  para gravar e aparecerá a 

seguinte mensagem de confirmação: e o pedido retorna ao diretor do colégio. 

 

 DIRETOR 

Para análise e inserção de documentos, o diretor ao entrar no OOL, deve clicar no botão  do respectivo 

pedido. Aparecerá uma tela com três abas, que são:  

� ORÇAMENTO 

� RESUMO DA SOLICITAÇÃO 

� ANALISAR SOLICITAÇÃO 

 

• ABA ORÇAMENTO  

Nesta aba será inserido o orçamento de três empresas devidamente aptas à execução do serviço. Estas 

devem possuir CNDs (Certidão Negativa de Débitos – Federais Estaduais e Municipais) válidas.  

Para inserir o orçamento, clique no botão  e aparecerá a tela a seguir. 
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Selecione o campo CNPJ. Insira o número do CNPJ da empresa e clique no botão  . Logo 

abaixo aparecerá um campo com as informações da empresa. Caso apareça mais de dois campos, selecione a 

empresa que estiver com a situação cadastral ativa.  

 

 

Insira a situação e a validade de cada certidão. Devem ser anexadas todas as certidões. Caso se 

aplique, podem ser inseridas informações no campo ‘Observações’.   

 

 

A NOMENCLATURA DOS ARQUIVOS A SEREM ANEXADOS DEVE ESTAR EM 

LETRAS MAIÚSCULAS, SEM ACENTO E EM FORMATO “PDF” , 

 EXEMPLO: “CND FEDERAL EMPRESA X.pdf”  

 

Logo abaixo do campo de informações sobre a empresa, há campos para anexar o cartão CNPJ, 

proposta e cronograma fornecido pela empresa. Preencher o ‘Valor total orçado da intervenção’ o qual deve ser 

exatamente o valor total proposto pela empresa.  
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  Para gravar as informações, clique no botão  e voltará à primeira tela da aba ORÇAMENTOS. 

Os dados anteriores já inseridos ficam gravados no sistema e para incluir um novo orçamento repita o 

processo.  

 

DEVEM SER ANEXADOS 3 ORÇAMENTOS 

 

• ABA RESUMO DA SOLICITAÇÃO  

Este campo possibilita a visualização do pedido, selecionando um ou mais itens e clicando no botão é 

gerado um arquivo em formato ‘PDF’ para a visualização do pedido. 

 

• ABA ENVIAR SOLICITAÇÃO  

Seguindo o mesmo procedimento de preenchimento do item 6.1.2, devem ser inseridos os seguintes 

documentos/informações: 

� Matrícula do imóvel, Termo de Cessão de uso da Prefeitura ou Contrato de locação do imóvel – Em 
formato PDF 

� Arquivos complementares: Em formato PDF, tais como boletim de ocorrência, laudos da defesa civil 
ou vigilância sanitária, notícias croquis, entre outros. 

� Justificativa; 

� Observações. 

Clicar no botão  para gravar as informações e retornar o pedido ao engenheiro do NRE. 

 

 ENGENHEIRO 

Após retorno, o engenheiro deve analisar o pedido e inserir outras informações pertinentes, tais como: 

o ART – inserir o número da ART válida; 

o ELEMENTOS TÉCNICOS: Pasta  com os elementos técnicos compactada em formato ‘.ZIP’; 

o DIAGNÓSTICO QUALIQUANTITATIVO: Em formato .PDF; 

o RELATÓRIO DE VISITA: Em formato .PDF; 
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o ARQUIVOS COMPLEMENTARES: Em formato PDF, tais como boletim de ocorrência, laudos da 

defesa civil ou vigilância sanitária, notícias croquis, entre outros; 

o PARECER: Deferido, Indeferido ou Retornar com Pendencias; 

o JUSTIFICATIVA; 

o OBSERVAÇÕES. 

Após inserir todas as informações, clicar no botão  para que o pedido seja gravado e assim 

enviado para a chefia do respectivo núcleo.  

 

6.1.4 SEM NECESSIDADE DE REPARO 

 

Quando o parecer do engenheiro em ‘Tipo de intervenção’ for a opção ‘Sem necessidade de reparo’, o 

pedido fica inativo, podendo ser acessado em REPARO>CONSULTA>SOLICITAÇÃO DE REPARO (para  

engenheiros) ou REPARO>COMPOR PEDIDO>PESQUISAR (para diretores).  

 

6.2  ENVIO DO PEDIDO 

 

6.2.1 ENVIO DO PEDIDO AO NÚCLEO 

Após o preenchimento de todas as etapas do pedido e aprovação do engenheiro, o pedido é enviado à 

chefia do núcleo. 

Aparecerá na tela inicial do OOL do chefe do núcleo a opção de análise, conforme a tela a seguir: 

   

Para analisar o pedido clicar no botão do respectivo pedido. O chefe deve analisar a solicitação, 

informando o parecer entre DEFERIDO, INDEFERIDO ou RETORNAR COM PENDENCIAS. Inserindo também 

a justificativa e observações pertinentes. Clicar no botão para que o pedido seja gravado e assim 

enviado para a equipe técnica da SUDE. 
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6.2.2 ENVIO DO PEDIDO Á SUDE 

 

� CER 

Após aprovação do pedido pelo chefe do núcleo, o pedido é analisado primeiramente pela equipe técnica 

da SUDE/CER (Coordenação de Execução de Reparos), a qual analisará os documentos anexados, 

justificativas e observações. A coordenação poderá retornar com pendencias, deferir ou indeferir o pedido. 

� COR 

A COR (Coordenação de Orçamentos) realizará a análise da planilha apresentada, indicando o parecer e o 

número do registro do orçamento, conforme seguinte figura: 

 

� CRI 

A CRI (Coordenação de Registros e Informações), caso todos os documentos estejam nas 

conformidades legais e quando de parecer favorável, transforma todo o processo em físico, gerando um 

numero de protocolo e inserindo as justificativa e observações finais do processo on-line, conforme seguinte 

figura: 

 

A CRI insere o pedido no Sistema Banco de Obras.  

Cabe a DEPO providenciar o devido encaminhamento e continuidade ao processo físico. 
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7 DÚVIDAS FREQUENTES, PROBLEMAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕE S 

 

• COTA SUPLEMENTAR 

 

� Eu não sou cadastrado, como posso me cadastrar? 

Poderá entrar em contato com a SUDE/CER pelo seguinte e-mail: nathally.machado@seed.pr.gov.br  o 

qual deve contemplar as seguintes informações e um e-mail será retornado confirmando o cadastro: 

� ESTABELECIMENTO 

� MUNICÍPIO 

� NOME COMPLETO DO DIRETOR 

� CPF 

� RG  

� E-MAIL (DA SEED) 

� NOME DO DIRETOR ANTERIOR 

 

� Solicitei meu cadastro, mas a senha ainda não chego u no meu e-mail. 

Após o cadastramento, é preciso recuperar a senha seguindo o procedimento do item 4.1. 

 

� Como faço a prestação de contas? 

Devem ser seguidas as orientações contidas no manual do Fundo Rotativo, disponível no seguinte 

endereço eletrônico: 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/manualfr_2012.pdf 

 Em suma, os documentos necessários são: termo de recebimento de obras, orçamentos originais 

das empresas concorrentes, nota fiscal de serviço da empresa vencedora, planilha orçamentária 

contida na solicitação e ART quitada. Para a ART deve constar o vínculo do engenheiro responsável 

com a empresa contratada e não com a SEED/SUDE, este estando ou não no quadro técnico da 

empresa.  

� A intervenção a ser realizada precisa de ART? 

Algumas intervenções são isentas de emissão de ART, o engenheiro do núcleo deverá avaliar a 

necessidade ou não deste documento. 

� Digito um código na composição do serviço e não apa rece nada? 

Para códigos do tipo SUDE, os mesmos devem ser inseridos sem espaços, por exemplo,  

“SUDE2222”  
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� Meu pedido já é físico e voltou o protocolo para no va avaliação pois a planilha da SEIL foi 

atualizada, posso entrar no sistema novamente? 

A partir do momento que o processo se torna físico, não é possível realizar alterações no sistema. 

É preciso, portanto, fazer uma nova solicitação no Obras On Line. 

� Qualquer empresa pode participar? Como posso saber?  

Somente empresas aptas à realização dos serviços poderão participar e as mesmas devem 

possuir todas as CNDs válidas. A CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica) de cada 

empresa, principal ou secundária, deve condizer com o serviço a ser realizado. Por exemplo, uma 

empresa de CNAE “TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA” ou “COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO” não pode executar serviços de engenharia. Já, uma empresa de CNAE 

“CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS” pode executar serviços de engenharia. 

Para tais informações, poderá entrar em contato com a CAF/NRE 

 

 

 

• REPARO NORMAL E EMERGENCIAL 

 

A ser acrescentados durante a operacionalização do sistema. 

Duvidas e sugestões encaminhar para os e-mails: 

altairfreire@seed.pr.gov.br/ 

nathally.machado@seed.pr.gov.br 
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8 FLUXO DO PROCESSO 

• COTA SUPLEMENTAR – ATÉ R$ 15.000 REAIS 
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• REPARO NORMAL/EMERGENCIAL – ACIMA DE R$ 15.000 REAI S 
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9 CONSIDERAÇÕES 

O sistema foi implementado a fim de facilitar e otimizar a tramitação, em substituição dos protocolos físicos 

desde o colégio objetivando a transparência das informações e obtenção de registros. Estaremos sempre à 

disposição para melhorias do sistema e contamos com a participação de todos. 


