
Substitua o diário de obras em papel 
e faça o registro digital de todas as 
informações referentes à construção, 
como serviços executados, condições 
climáticas e disponibilidade de 
recursos humanos e materiais, 
tornando o controle de cada obra 
mais fácil e assertivo. 

Orçamento ágil! Reduza em até 80% o 
tempo para elaboração dos orçamentos 

de obras públicas importando 
automaticamente tabelas referenciais de 

preço, como SICRO e SINAPI, e 
formando suas próprias composições. 

Atualize automaticamente os valores
na planilha de orçamento até o  

momento da licitação.  

Composição de 
Custos e Orçamentos 

Consultas Avançadas
 e Indicadores 

Gestão de Contratos e Medições 

Gerencie todos os contratos de obras 
públicas, integrando em um só lugar as 
informações de cronogramas, medições, 
saldos e alterações contratuais e 
acompanhe o andamento da obra de 
maneira fácil e segura. 

A solução calcula automaticamente os 
preços iniciais e de reajuste das medições
e permite emissão de notificações para
a empresa contratada. Possibilita ainda
o arquivamento dos documentos 
relacionados ao contrato em meio digital, 
em um repositório único de dados, 
além do registro fotográfico
das obras.

Realize consultas gerenciais e colha 
indicadores sobre todas as obras 

inclusas no sistema - obtenha uma 
visão estratégica do andamento 

das obras e dos recursos 
financeiros aplicados!

Diário de Obras 

O Obras.gov faz uma gestão inteligente e integrada 
dos contratos de obras públicas, do orçamento à 
entrega. Conheça as principais funcionalidades:

Já imaginou uma
Secretaria de Obras digital?

https://obrasgov.softplan.com.br/


obrasgov.softplan.com.br
especialista@softplan.com.br  
+55 48 9 9130-4119

O Obras.gov é uma solução Softplan.

“Além de todos os artif ícios de gestão de contratos de obras, como controle de saldo, 
cronograma físico-financeiro, período de execução e vigência, o Obras.gov proporciona 
a confiabilidade nas informações e a padronização de documentos e dados. Ganhamos 
agilidade na análise das medições, celeridade nos processos de pagamento, análise 
ampla das obras do município por meio de relatórios e do mapa de obras, padronização 
dos boletins de medições e armazenamento de documentos separados por contrato."

“Além de todos os artif ícios de gestão de contratos de obras, como controle de saldo, 
cronograma físico-financeiro, período de execução e vigência, o Obras.gov proporciona 

Anderson Sá Laudano
Coordenador Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Prefeitura Municipal de Mata de São João / BA

Há quase três décadas acreditamos que a 
Transformação Digital no setor público é possível. 
E que esse movimento não é um projeto de futuro, 
mas uma realidade no agora. Somos profissionais 

apaixonados pelo que fazemos – desenvolver 
produtos e serviços com tecnologias voltadas para as 

necessidades dos Governos em todas as esferas. 

 Nós somos a Softplan! 

O Brasil Digital não para. Conheça quem 
já tornou inteligente sua gestão de contratos de obras!

gestaopublica.softplan.com.br

Sua instituição está preparada
para os desafios da era da
transformação digital? 

https://obrasgov.softplan.com.br/
https://www.softplan.com.br/
https://www.gestaopublica.softplan.com.br/



