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1. Entrando no sistema 
 
1.1. Acesse o site do TCESP e clique em login para acessar o Portal Delegações 

Endereço do site: www.tce.sp.gov.br 

 

 

  

http://www.tce.sp.gov.br/


1.2. Informe o login e senha no Portal Delegações 

A liberação de acesso é realizada pelo Gestor do Órgão, que deve atribuir a permissão 

ROLE_ENVIAR_ORCAMENTO ao usuário  

 

 

 

  



1.3. Acesse o sistema clicando no link do Sistema FARO no Portal de Sistemas 

O usuário é direcionado para a página Listar Orçamentos 

 

 

 

 

  



2. Navegando pelos Orçamentos 
 

Tela inicial do sistema, acessível após login ou clicando no texto FARO, no canto superior esquerdo. 

Nesta página, é apresentada uma listagem com todos os orçamentos carregados no sistema e que sejam 

relacionados aos órgãos em que o usuário está registrado no Sistema Delegações com a permissão 

ROLE_ENVIAR_ORCAMENTO.  

 

 

 

O filtro na parte superior direito da página permite informar uma palavra-chave que será pesquisada em 

todos os campos abaixo (lógica OR): 

• Nome da entidade 

• Operador 

• Número do CPF/CNPJ da contratada (sem pontuação) 

• Nome da Contratada 

• Código do Ajuste 

• Objeto 

• Endereço da Obra 

Serão retornados todos os registros que contiverem a palavra-chave, mesmo como parte de uma 

palavra (substring). O filtro não é sensível a caixa (case-insensitive). 

Para remover o filtro de palavra-chave, apague-a e clique no ícone de lupa. 

Os resultados são apresentados em ordem decrescente da data de criação (upload), isto é, os 

orçamentos informados mais recentemente aparecem no topo da lista 



No canto superior direito, encontramos um botão +, que leva o usuário à tela Registrar Orçamento 

Contratado. 

 

 

À direita de cada linha da lista apresentada, encontramos um menu com as seguintes opções: 

  

• Visualizar detalhes: leva o usuário à tela Visualizar Orçamento Contratado, apresentando os 

detalhes da versão mais atual do orçamento em questão.  

 

• Adicionar Retificadora: permite que o usuário informe uma nova versão do orçamento em 

questão. Mais informações na seção Adicionar Retificadora 



• Exibir/Ocultar Versões: exibe/oculta as versões do orçamento em questão. Ao clicar em uma 

versão, o usuário é levado à tela Visualizar Orçamento Contratado, que os detalhes da versão 

em questão. 

  



3. Registrando um Novo Orçamento Contratado 
 

Tela acessível pelo ícone +, apresentado no canto superior direito da tela Listar Orçamentos. Para mais 

informações, consulte a Seção Navegando pelos Orçamentos 

 

 

As informações solicitadas no cadastro de um novo orçamento são: 

• Entidade (caso o usuário esteja habilitado em mais de uma entitadade) 

• Código do Ajuste 

• Desonerado 

• Arquivo-texto contendo os itens do orçamento 

No campo entidade, são apresentadas todas as entidades (órgãos) em que o usuário está habilitado a 

operar, isto é, todos aqueles que foram autorizados pelo Gestor do Órgão no Sistema Delegações. Para 

mais informações, consulte a Seção Entrando no Sistema. 

Preenchidos os campos Entidade e Código do Ajuste, quando o usuário pressionar TAB ou clicar em 

qualquer outro campo, o FARO busca no Sistema Audesp as outras informações do ajuste e as apresenta 

na tela em modo somente leitura. Também, são realizadas as mesmas validações que ocorrem ao clicar 

em Salvar, apresentadas a seguir. 



Ao clicar em Salvar, o FARO realiza as seguintes validações: 

• Se o código do ajuste informado foi encontrado no Sistema Audesp – em caso negativo, será 

exibida a mensagem Ajuste não encontrado. Só é possível informar orçamentos para ajustes que 

já foram cadastrados previamente no Sistema Audesp. 

 

• Se há algum orçamento registrado com o mesmo código de ajuste – em caso positivo, será 

exibida a mensagem Ajuste já Cadastrado. Neste caso, será necessário adicionar uma 

retificadora. Para mais informações, consulte a Seção Navegando pelos Orçamentos. 

Caso os dados informados sejam válidos, o FARO apresenta a tela Visualizar Orçamento Contratado, 

com resultados do processamento dos dados do arquivo-texto informado. 

 

  



4. Retificando um Orçamento Contratado 
 

Tela acessível pelo menu apresentado à direita de cada linha da lista de orçamentos da tela Listar 

Orçamentos. Para mais informações, consulte a Seção Navegando pelos Orçamentos. 

O FARO não permite a exclusão de orçamentos já enviados. Para a correção de eventual erro presente 

em arquivo já enviado, é necessário retificar o orçamento, enviando um novo arquivo. 

Os dados do ajuste já vêm preenchidos e apresentados em modo somente-leitura, sendo possível 

informar somente: 

• Desonerado 

• Arquivo-texto contendo os itens do orçamento 

 

Ao salvar a retificadora, o FARO apresenta a tela Visualizar Orçamento Contratado, com resultados do 

processamento dos dados do arquivo-texto informado. 

 

  



5. Visualizando Orçamentos Contratados 
 

Esta tela é apresentada ao usuário após ele salvar os dados do orçamento na tela Registrar Orçamento 

Contratado, seja ele um novo orçamento ou uma retificadora. 

 

 

 

Esta tela apresenta:  

• Os dados do orçamento (Figura 1) 

• Uma lista com os itens do orçamento carregados com sucesso (Figura 2) 

• Uma lista com linhas do arquivo-texto que apresentaram erro de processamento (Figura 3) 

O filtro no canto superior direito da página permite informar uma palavra-chave que será pesquisada na 

lista dos itens do orçamento carregados com sucesso. O filtro é aplicado em todos os campos abaixo 

(lógica OR): 

 

1 

2 

3 



• Fonte 

• Data-base 

• Etapa 

• Subetapa 

• Código do Item 

• Unidade de Medida 

• Descrição 

 

 
 

A busca retorna todos os registros que contiverem a palavra-chave, mesmo como parte de uma palavra 

(substring). O filtro não é sensível a caixa (case-insensitive). 

Para remover o filtro de palavra-chave, apague-a e clique no ícone de lupa. 

As linhas do arquivo que não obedecem às regras de layout são descartadas. As 20 primeiras linhas 

descartadas são apresentadas na lista Linhas Não Processadas. Recomendamos verificar as regras de 

validação apresentadas na Seção Arquivo de itens do orçamento para investigação do erro. 

 

 

  



6. Layout do Arquivo de Itens do Orçamento 
 

O arquivo contendo os itens do orçamento deve seguir as seguintes especificações: 

• Tipo plain/text 

• Encoding ANSI/ ISO-8859-1 (padrão do Excel) 

• Tamanho máximo de 24 MB 

• Não pode conter linhas em branco 

• Pelo menos uma linha com dados de um item de orçamento 

• Dados de um item de orçamento por linha 

• Dados de um item de orçamento separados por uma tabulação 

• A primeira coluna da última linha deverá conter o texto #FIM 

Os dados de um item de orçamento abaixo que deverão ser informados em cada linha do arquivo são os 

seguintes: 

Coluna Campo Formato Obrigatório 

1 Fonte Texto livre, máximo 20 caracteres sim 

2 Data-base Ano/mês sim 

3 Etapa Texto livre, máximo de 250 caracteres sim 

4 Sub-etapa Texto livre, máximo de 250 caracteres sim 

5 Código do item Texto livre, máximo de 50 caracteres sim 
6 Descrição Texto livre, máximo de 1000 caracteres sim 

7 Unidade de medida Texto livre, máximo de 20 caracteres sim 

8 Quantidade Número sim 

9 Custo unitário Número sim 
10 Custo total Número sim 

11 BDI Número sim 

12 Preço unitário Número sim 
13 Preço total Número sim 

 

• Os campos de texto-livre são convertidos automaticamente para maiúsculas e têm espaços 

iniciais e finais removidos (trim)  

• No campo data-base, o ano deve ser informado com 4 dígitos e o mês deve ser informado com 2 

dígitos 

• O formato do tipo número aceita até duas casas decimais, separadas por vírgula e p ode ou não 

conter separadores de milhar (ponto) 

• Caso o arquivo a ser informado seja maior que o permitido pelo FARO, favor entrar em contato 

com o suporte ao usuário. 

 

  



7. Gerando o Arquivo de Itens do Orçamento 
 

1.4. No Excel, crie a planilha seguindo as regras de layout apresentadas na Seção Layout do Arquivo 

de Itens do Orçamento 

 

 

1.5. Salve o arquivo, escolhendo o tipo Texto (separado por tabulações). Por padrão, o Excel já irá 

gerar o arquivo no enconding ANSI/ISSO-8859-1 

 

  



8. Problemas de Encoding 
 

Caso o encoding do arquivo-texto não seja aquele esperado (ANSI/ISO-8859-1), serão exibidos alguns 

caracteres “estranhos” na tela Visualizar Orçamento Contratado.  

 

 

Uma das maneiras de se corrigir facilmente o encoding de um arquivo é apresentada a seguir: 

1.6. Faça o download da ferramenta Notepad++ 

Endereço: https://notepad-plus-plus.org/ 

 

 

https://notepad-plus-plus.org/


 

1.7. Abra o arquivo-texto na ferramenta selecionando a opção de menu File > Open 

O encoding atual do arquivo-texto é apresentado no canto inferior direito da janela 

 

1.8. Converta o arquivo-texto para o encoding ANSI selecionando a opção de menu Enconding > 

Convert to ANSI. O encoding exibido no canto inferior direito da janela agora deve ser ANSI 

 

1.9. Salve o arquivo-texto selecionando a opção de menu File > Save 
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