
Dados iniciais da Obra 

Endereço de Email: 

Responsável pelas informações:  

"Declaro que na presente data, não há obra paralisada e/ou atrasada".

Situação da Obra 

 Escolha uma das seguintes respostas:

Atrasada 

Paralisada 

Descrição sucinta da obra 



Município 

 Escolha uma das seguintes respostas:

Por favor, selecione...

Classificação 

 Escolha uma das seguintes respostas:
 Se você escolher 'Outros:' por favor especifique a sua escolha no campo de texto.

Abastecimento de água - Barragens 

Abastecimento de água - Canais 

Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares 

Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares 

Energia - combustíveis e derivados 

Energia - distribuição (rede interna urbana e similares) 

Energia - geração eólica 

Energia - geração hidroeletretrica 

Energia - geração solar 

Energia - geração térmica 

Energia - transmissão (subestações e linhas de transmissão) 

Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) 

Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares 

Habitação 

Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares 

Mobilidade urbana - vias urbanas 

Mobilidade urbana - VLT, BRT 



Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) 

Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) 

Transporte - Ferrovias 

Transporte - Hidrovias 

Transporte - Portos 

Transporte - Rodovias 

Educação - Quadras em Unidades de Ensino 

Saneamento 

Macro drenagem - Canais e Rios 

Rede de Drenagem de águas pluviais 

Mobilidade urbana - Terminais 

Transporte - Aeroportos 

Transporte - Estações Ferroviárias 

Transporte - Estações Rodoviárias 

Edificações Administrativas Diversas 

Infraestrutura Turística 

Olimpíadas 

Monumentos Históricos 

Prevenção em Áreas de Risco 

Comunicação 

Ciência e Tecnologia 

Infraestrutura Urbana - Urbanização 

Iluminação Pública 

Outros:



Dados do contrato 

Fonte principal de recursos 

 Escolha uma das seguintes respostas:

Convênio Federal 

Convênio Estadual 

Contrato de financiamento 

Próprio 

Número do contrato 

Nome da empresa contratada 

CNPJ da empresa contratada 



Nome do Contratante 

CNPJ do Contratante 

Valor inicial do contrato (R$) 

0,00

Valor atual do contrato, após aditivos (R$) 

0,00

Valor total medido (R$) 

0,00

Valor total pago (R$) 



0,00

Percentual de execução 

Data de início da obra 

Formato: dd.mm.aaaa 



Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial 

Formato: dd.mm.aaaa 



Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo 

Formato: dd.mm.aaaa 



Data da última medição da obra 

Formato: dd.mm.aaaa 





Data do último pagamento 

Formato: dd.mm.aaaa 



Data de paralisação da obra 

Formato: dd.mm.aaaa 



Enviar 






