
Lista de Obras: GET 

 

Descrição Retorna todas as obras com processo em andamento 

Formato json 

Retorna array 

URL http://siacc.kinghost.net:21178/lista 

Retorno { 
"length": 2, 
    "obras": [ 
        { 
            "IdUniq": 1368249, 
            "Processo": "21101.001766/2021.86", 
            "Grupo": "PONTES", 
            "Origem": "SEINF", 
            "Situacao": "EM EXECUÇÃO", 
            "Contratada": "EXTREMO NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI", 
            "Objeto": "Contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção de pontes 
de madeira em rodovias vicinais no Estado de Roraima, Lote VI - Caracaraí", 
            "Localidade": "CARACARAÍ", 
            "Inicio": "2021-10-07", 
            "TerminoPrevisto": "2022-10-07", 
            "ObsPrazo": "Aditivo de Prazo em Tramitação", 
            "RecursoPiad": "5875859.21", 
            "ValorReajRevi": "0.00", 
            "ValorAtestado": "687867.43", 
            "request": { 
                "type": "GET", 
                "description": "Retorna mais informações da obra específica", 
                "url": "http://siacc.kinghost.net:21178/obra/1368249" 
            } 
        }, 
        { 
            "IdUniq": 1395232, 
            "Processo": "21101.001286/2021.15", 
            "Grupo": "REDES ELÉTRICAS", 
            "Origem": "SEINF", 
            "Situacao": "EM EXECUÇÃO", 
            "Contratada": "ALPHA ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA", 
            "Objeto": "Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia 
especializada em modernização do sistema de iluminação pública com tecnologia led para atender o Distrito 
Cidade de Santa Cecília, no Município do Cantá-RR.", 
            "Localidade": "CANTÁ", 
            "Inicio": "2021-11-22", 
            "TerminoPrevisto": "2022-04-21", 
            "ObsPrazo": "", 
            "RecursoPiad": "3770099.77", 
            "ValorReajRevi": "0.00", 
            "ValorAtestado": "2512998.81", 
            "request": { 
                "type": "GET", 
                "description": "Retorna mais informações da obra específica", 
                "url": "http://siacc.kinghost.net:21178/obra/1395232" 
} 
        } 
    ] 
} 

 

 

 

 

 



Lista de Obras: GET 

Detalhamento do Retorno 

 

Campo Tipo Descrição 

IdUniq Integer Número identificador da obra no sistema 

Processo String Número do processo administrativo 

Grupo String Forma de agrupamento de obras. 
Ex: ´Pontes´, ´Escolas´, etc... 

Origem String Órgão contratante da obra 

Situacao String Situação atual do andamento da obra 

Contratada String Empresa contratada para execução da obra 

Objeto String Detalhamento dos serviços contratados 

Localidade String Cidades abrangidas pelo contrato 

Inicio Date Data de início da execução da obra 

TerminoPrevisto Date Data prevista de término da execução 

ObsPrazo String Observações sobre o prazo da obra 

RecursoPiad Float Soma de valores PI mais Aditivos 

ValorReajRevi Float Soma de reajustes e revisões 

ValorAtestado Float Soma geral de valores Faturados e Atestados 

url String (URL) Retorna json apenas com os dados da obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obra: GET 

 

Descrição Retorna dados e informações de uma obra específica  

Formato json 

Retorna array 

URL http://siacc.kinghost.net:21178/obra/IdUniq 

Variável que 
deve ser 
enviada 

“IdUniq” 

Exemplo http://siacc.kinghost.net:21178/obra/1368249 

Retorno { 
    "obra": { 
        "IdUniq": 1368249, 
        "Processo": "21101.001766/2021.86", 
        "Grupo": "PONTES", 
        "Origem": "SEINF", 
        "Situacao": "EM EXECUÇÃO", 
        "Contratada": "EXTREMO NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI", 
        "Objeto": "Contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção de pontes de 
madeira em rodovias vicinais no Estado de Roraima, Lote VI - Caracaraí", 
        "Localidade": "CARACARAÍ", 
        "Inicio": "2021-10-07", 
        "TerminoPrevisto": "2022-10-07", 
        "ObsPrazo": "Aditivo de Prazo em Tramitação", 
        "RecursoPiad": "5875859.21", 
        "ValorReajRevi": "0.00", 
        "ValorAtestado": "687867.43", 
        "Imagens": "http://siacc.kinghost.net:21178/imagens/1368249" 
    } 
} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obra: GET 

Detalhamento do Retorno 

 

Campo Tipo Descrição 

IdUniq Integer Número identificador da obra no sistema 

Processo String Número do processo administrativo 

Grupo String Forma de agrupamento de obras. 
Ex: ´Pontes´, ´Escolas´, etc... 

Origem String Órgão contratante da obra 

Situacao String Situação atual do andamento da obra 

Contratada String Empresa contratada para execução da obra 

Objeto String Detalhamento dos serviços contratados 

Localidade String Cidades abrangidas pelo contrato 

Inicio Date Data de início da execução da obra 

TerminoPrevisto Date Data prevista de término da execução 

ObsPrazo String Observações sobre o prazo da obra 

RecursoPiad Float Soma de valores PI mais Aditivos 

ValorReajRevi Float Soma de reajustes e revisões 

ValorAtestado Float Soma geral de valores Faturados e Atestados 

Imagens String (URL) Retorna lista com informações de imagens vinculadas a obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Imagens: GET 

 

Descrição Retorna lista com informações de imagens vinculadas a uma obra específica  

Formato json 

Retorna array 

URL http://siacc.kinghost.net:21178/imagens/IdUniq 

Variável que 
deve ser 
enviada 

“IdUniq” 

Exemplo http://siacc.kinghost.net:21178/imagens/7976191 

Retorno "length": 1, 
    "imagens": [ 
        { 
            "IdUniq": 7976191, 
            "img_nome": "7976191_A7NEQK.jpg", 
            "img_descricao": "Etapa de concretagem da laje principal", 
            "img_latitude": "2.832004003355447", 
            "img_longitude": "-60.65797888047576", 
            "img_data": "2021-10-15", 
            "img_local": "http://siacc.kinghost.net/img_obras/p7976191/7976191_A7NEQK.jpg" 
        } 
    ] 
} 

 

 

Detalhamento do Retorno 

 

Campo Tipo Descrição 

IdUniq Integer Número identificador da obra no sistema 

img_nome String Nome do arquivo com sua extensão 

img_descricao String Texto descritivo da imagem 

img_latitude String Latitude do ponto fotografado 

img_longitude String Longitude do ponto fotografado 

img_data String Data de registro da imagem 

img_local String URL da imagem 

 

 

 

 

 

 

 

 


