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ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS - PLE
REGISTRO EXECUÇÃO 

EMPRESA



Registro da execução das OBRAS diretamente na

Plataforma +Brasil pela empresa EXECUTORA.

Existem, aproximadamente, 14.000 (quatorze) mil obras sendo 

acompanhadas pelo meio físico “papel”. O fluxo antigo gera 

dificuldades, visto que não há agilidade no processo, 

transparência ou integridade dos dados. Pensando nisso a 

Plataforma +Brasil deu um grande passo: lançou mais uma 

evolução em seu Módulo de Obras, otimizando as etapas de 

Projeto Básico, Licitação, Contratos e Acompanhamento das 
Obras (acompanhadas por eventos).

Vamos entender o fluxo??



Fluxo EMPRESA – Registro do processo de execução da Obra.

Plataforma 
+Brasil

• Acesse - http://plataformamaisbrasil.gov.br/

• Acesse “Módulo Empresas”

• Logar

Empresas

• Selecione a Empresa que registrará a execução

Contrato

• Acesse seu Contrato

Dados 
Contrato

• Analise as informações contratuais

Medições

• Acesse execução

• Registre as medições

Medições

• Assine e envie as medições



Registrar um processo de execução de OBRAS 

na Plataforma +Brasil.

Para seguir os passos seguintes, é necessário que a EMPRESA

 Tenha o perfil selecionado abaixo; e
 Esteja logado no sistema.

O Cadastrador de Usuário do 

Ente/Entidade poderá dar o 

perfil para os usuários.

x



plataformamaisbrasil.gov.br

Clique no local 
indicado.



Selecione a opção “Módulo Empresa” 
para iniciarmos as medições. 



Digite seu CPF

Clique

Se possuir cadastro no GOV.br, informe seu CPF e clique em avançar. Informe sua senha na próxima tela.

Caso ainda não tenha cadastro no gov.br, crie sua 
conta, clicando no botão acima.



Registre 
sua senha e 
clique em 

entrar.

Clique



O sistema PODERÁ solicitar seu número de celular para enviar um código de validação de
acesso. Informe seu número e clique em “Enviar código”.

Nº do celular Clique

Este passo pode não ocorrer.
É apenas uma medida de 
segurança do GOV.BR.



Após receber o código, informe-o no campo em destaque e clique em “Validar Código”.

Se não receber o código, basta clicar em “Tentar novamente”.

Informe

Clique



Usuário 01

Empresa 01

Empresa 02

Empresa 03

Ao acessar a Plataforma +Brasil, serão exibidos o nome e a quantidade

de contratos das empresas que o usuário tenha vínculo.

Vamos analisar o caso em tela.

O usuário 01, logou e foram exibidos o nome de 3 empresas. Elas

estão cadastradas na Plataforma +Brasil e esse usuário possui perfil

“Operacional Empresa” nas três. Observe que a Empresa pode estar

cadastrada, mas não possuir nenhum contrato ativo.

Selecione a empresa que possui o contrato que será executado. Clique no nome da empresa, conforme indicado.  

Clique



EmpresaSerão exibidos, com quadro resumo, todos os

contratos vinculados à empresa.

Quantidade de dias sem medição

Identificação do Contrato
Objeto contratado

Objeto do instrumento

Valor do instrumento

Para exibir detalhes do instrumento

contratual, clique no ícone indicado.
Clique



CPF
CPF

Nome
Nome

CREA
CREA

Nessa primeira aba serão apresentados os responsáveis técnicos pelo projeto.

Para saber mais informações sobre os responsáveis, clique no ícone indicado.

Clique

Tipo:

Fiscalização – Responsável ligado ao convenente.

Execução – Responsável ligado a empresa.

Se um dos usuário já possuir ART ou RRT cadastrado e ativo no projeto básico o sistema 

indicará.



Após detalhar os dados do responsável, clique em “Voltar”.

Nome do responsável

E-mail do responsável Tel. do responsável



Nome
Nome
Nome

Para visualizar os documentos técnicos, clique na aba “ART/RRT”, em destaque.

Os documentos inseridos podem ser baixados, usando a opção      ou detalhados, clicando no ícone indicado. 



Documento técnico

Responsável técnico

Associação do responsável técnico a seus documentos e a submeta de sua responsabilidade.



Documentações complementares que foram inseridas poderão ser baixadas, clicando em .

Podem ser detalhadas clicando em .

Um exemplo muito importante de documentação complementar é a ORDEM DE SERVIÇO,

sem esse documento não poderemos iniciar a execução da obra.

Clique



Empresa

Quantidade de dias sem medição

Identificação do Contrato
Objeto contratado

Objeto do instrumento

Valor do instrumento

Para as registrar as medições, clique

no ícone indicado.
Clique



No primeiro acesso não haverá medições exibidas, mas a 

medida que forem ocorrendo serão exibidas e listadas aqui.

Clique em “Criar Medição”, conforme indicado, para iniciar o processo de registro.

Clique



Primeiramente, informe a

data de início do objeto,

essa será considerada a

data de início da medição.

Informe também a data fim da 

medição e clique em “Salvar Medição”, 

conforme indicado.



Após registrar as datas de início e fim da

medições, a submeta do projeto básico

será exibida. Clique em editar, conforme

indicado para registrar as medições.

Clique



A submeta será detalhada, exibindo todos os eventos que

deveriam ser executados, bem como seus valores.



Ao clicar na linha de descrição dos eventos, essa será detalhada,

possibilitando uma melhor análise do que foi executado.

Clique



A medida que for analisando os eventos, o usuário com perfil “Operacional da Empresa”, vai registrando o 

que foi  realizado, clicando no botão indicado.

Clique

Realizado

Não Realizado

Lembrando que esse acompanhamento é realizado por eventos, assim, o usuário só pode 

registrar se executou ou não o evento. 



Após registrar a execução ou parte dela, o usuário pode “Salvar Rascunho”, opção que

permite apenas registrar as informações para posterior revisão ou complementação.



Ao salvar rascunho os registro podem ser revistos ou excluídos, 

clicando em “Excluir Rascunho”.

Clique

O botão "Assinar" só é exibido para o usuário da Empresa que

possui o perfil “Operacional da Empresa”, que foi cadastrado

como Responsável Técnico pela Execução da submeta e que

possui uma ART ativa (página 13).

Após revisão das informações registradas, o usuário deve

clicar em “Assinar”, conforme indicado. Essa Ação registra

que o responsável técnico pela execução da empresa

reconhece que as informações inseridas estão corretas.



Após assinar, clique em “Voltar”, conforme indicado.



O usuário poderá salvar essa medição clicando em “Salvar

Medição”. Essa opção apenas registra no sistema o que foi ou

não realizado.

Para enviar a medição para análise do fiscal do convenente, o usuário 

deverá clicar em “Enviar Medição”, conforme indicado.

Clique



Clique

Clique em “SIM” para confirmar a conclusão da
medição e o envio para fiscalização.



Medições enviadas, perceba que a única ação possível agora é a consulta dos dados.

Caso deseje cancelar o envio, clique em “Voltar”.Clique



Para novas medições repita os passos anteriores

Para cancelar o envio da medição, clique aqui

Clique Para saber quem enviou a medição, clique em “Histórico”, conforme indicado.



Usuário



DÚVIDAS

• Antes de enviar seu questionamento, verifique se sua dúvida não 
pode ser sanada com as orientações aqui disponibilizadas.

• Caso as informações não solucionem seu questionamento, a equipe 
de atendimento disponibiliza opções para o registro de suas 
manifestações.

• 0800-978-9008 - (segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h)

• https://portaldeservicos.economia.gov.br




