Habilitar uso das planilhas
Antes de iniciar qualquer processo de inicialização ou uso das
planilhas verifique cada um destes itens abaixo:
IMPORTANTE
1. Ler este documento até o final
2. Ter Computador ou Notebook com Sistema Windows 10 ou
superior
3. Ter instalado Excel 2016 ou superior (Office 2016, Office
2019, Office 2021, Office 365, Microsoft 365);
4. As planilhas não funcionam em Computadores Mac;
5. Não renomear qualquer planilha de obra, manter sempre os
nomes originais;
6. Não remover ou editar qualquer estrutura das planilhas de
obra (Ex. colunas, cabeçalho, tabelas, etc.);
7. Sempre mantenha todas as planilhas de obra em uma
mesma pasta;
8. Preferencialmente use os botões (imagem abaixo) para
realizar as operações, você pode fazer ajustes diretamente
nas tabelas, mas fique atento nos formatos e padrões

adotados, informando dados incorretos as planilhas podem
apresentar inconsistências nos dados

9. Não inicie as planilhas dentro do arquivo compactado
(arquivo baixado do site de planilhas de obra), vá sempre
pelo "Windows Explorer" na pasta onde as planilhas foram
descompactadas, Ex. C:\Planilhasdeobra.com\6.0 (ver como
descompactar em: Descompactando as Planilhas)

1 . Descompactar as planilhas
Após o download das planilhas é necessário descompactá-las (é obrigatório,
não devem ser executadas sem descompactar, não funcionam) em um lugar
acessível , passos:

Passo 1: Planilhas ainda compactadas:

Passo 2: Descompactar clicando em “Extrair Tudo...”

Passo 3: Faça a extração na pasta indicada ou qualquer pasta do seu
interesse

Após este processo acesse a pasta onde foram descompactadas conforme indicado abaixo.

2. Procedimento inicial

São apenas 2 passos obrigatórios para iniciar o uso das planilhas de obra

Passo 1
Ir até o diretório onde as planilhas foram descompactadas (Ex.
C:\Planilhasdeobra.com\6.0) conforme imagem abaixo:

Figura 1 - Local onde as planilhas foram descompactadas

Abrir e fechar cada uma planilhas de obra (sem clicar em nenhum dos
botões):
Abrir a planilha” Custos Efetivos da Obra", e caso aparecer a
mensagem abaixo:

Figura 2- Tela de recuperação de conteúdo

Pressionar o botão 'Sim'. Logo após aberta, a planilha deve ser salva
substituindo ela própria “(através do menu de salvar) e depois fechada.
Figura 2 - Botão fechar do módulo
Repetir o passo do item acima para as planilhas "Custos Previstos da Obra"
e "Menu";

• Passo 2
Habilitar Macros, seguir a final deste documento “Habilitar Macros”

Habilitar Macros

Opção 1
Pressione ‘Habilitar conteúdo’, no aviso de segurança abaixo, caso não foi
exibida essa mensagem você deve seguir para Opção 2 (abaixo)

Opção 2
Minimizar planilha conforme imagem abaixo

E ir em: Arquivo -> Opções -> Central de Confiabilidade -> Configurações
da Central de Confiabilidade -> Configurações de Macro

• Se selecionar opção: Desabilitar macros VBA com Notificação,
necessário fechar planilha a abrir novamente seguindo para Passo 1
• Se selecionar opção (recomendamos selecionar essa opção pois
não vai precisar habilitar macros novamente): Habilitar macros
VBA (fique tranquilo somos confiáveis, temos planilhas desde 2011)
você já habilitou macros com sucesso.

