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PRECIFICAÇÃO DE COMPONENTES MANUALMENTE

Definição
Esse documento apresenta passo a passo como inserir preços dos componentes dos sistemas 3.0 manualmente. Essa 
informação deverá conter no sistema para que as obras tenham o custo real da obra criada. 

Passo a Passo
1- Na tela principal de seu sistema acesse o menu Cadastros>Técnicos>Materiais>Componentes>Cadastro de 
componentes ou aperte Ctrl+C em seu teclado.

2- Na janela que se abrir clique no botão   e   digite o código do componente que deseja precificar e, em seguida, clique 
em OK.

3- Na tela de Cadastro de Componentes clique na coluna “$ Item” e digite o valor do componente. Importante, o preço 
deverá ser do item, pois o sistema dará automaticamente o preço da embalagem (Ex.: Um código de parafuso que é 
vendido em caixa de 100 itens o preço inserido em “$ Item” deverá ser de um parafuso e não da caixa).

4- Depois de inserido o valor clique na coluna ao lado para que este seja aceito.
5- Para salvar clique no botão        na parte superior da tela e para sair, clique no botão       no canto superior da janela. 

Nota I: Para visualizar os códigos e os valores dos componentes em forma de planilha (semelhante ao EXCEL) basta clicar 
na aba “tabela Geral” desta janela (cadastro de componentes).
Nota II: Se desejar precificar mais componentes, basta clicar novamente no botão      e digite o código de outro 
componente.
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PRECIFICAÇÃO DE COMPONENTES VIA ARQUIVO TXT

Definição
É possível precificar vários componentes ao mesmo tempo sem a necessidade de entrar no cadastro e inserir os códigos 
manualmente. Esse processo é realizado utilizando um arquivo com extensão .TXT (bloco de notas).

Passo a Passo
1 – Em um editor de texto qualquer, Bloco de Notas por exemplo, crie um novo documento com o nome ACES.txt. A 
primeira linha desse documento deve conter a data no formato dd/mm/aaaa.

2 – A partir da segunda linha, digite o código do componente que deseja precificar seguido de ponto e vírgula “;” e o valor 
unitário conforme exemplificado na figura abaixo:

3 – Após a digitação dos códigos e dos valores salve este arquivo com o nome de ACES.txt e cole uma cópia na subpasta 
\calculo\Imp. do seu Sistema 3.0. Ao reiniciar o sistema 3.0, os valores que constam nesse arquivo serão automaticamente 
importados em seu banco de dados.

• Nota I: No banco de dados do sistema, serão precificados somente os componentes que possuírem exatamente os 
mesmos códigos que constam na tabela ACES.txt. (os códigos e valores desta figura são apenas exemplos).
• Nota II: Feita a importação a cópia do arquivo ACES.txt, que foi gravada na subpasta \calculo\Imp., será automaticamente 
apagada. 
• Nota III: Deverão ser inseridos nessa tabela apenas o valor unitário do componente (valor da unidade ou do metro). Sendo 
que os valores do pacote ou do rolo não devem ser colocados, pois isso será calculado pelo sistema. 


