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Resumo 

 

O objetivo desta pesquisa é apresentar um roteiro simplificado para gerenciamento de obras 

de pequeno porte, voltada para a instalação de equipamentos subterrâneos em postos de 

combustíveis no estado do Paraná, adaptado às melhores práticas do mercado. A metodologia 

foi inspirada nos principais processos de gerenciamento de projetos do PMBOK Guide 

(2013). A fim de facilitar o entendimento, será demonstrado modelo padrão e roteiro de 

aplicação. Modelos aqui apresentados servirão como base para o empreendedor, aqui citado 

como Gerente de Projetos, possa administrar as várias interfaces e responsabilidades na 

execução do seu projeto. A padronização metodológica no gerenciamento de projetos 

aumenta o índice de sucesso, minimizando o desperdício de tempo, recursos humanos e 

recursos financeiros, auxiliando no cumprimento do prazo, escopo, custo e qualidade.  

 

 Palavras Chave: Gerenciamento. Projetos. Custos. Metodologia. 

 



 

Abstract 

 

The objective of this research is to present a simplified script for small works management, 

focused on the installation of underground equipment at gas stations in the state of Paraná, 

adapted to the best market practices. The methodology has been inspired by the main project 

management processes of PMBOK Guide (2013). In order to facilitate the understanding, the 

standard model and the application script are demonstrated. The models presented here 

provides the basis that allows the entrepreneur - here referred as Project Manager - to manage 

the various interfaces and responsibilities in the execution of his project. The methodological 

standardization in project management increases the success rate, minimizing the waste of 

time, human resources and financial resources, and assisting to comply with deadline, scope, 

cost and quality. 

 

Keywords: Management. Projects. Costs. Methodology.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Nos últimos anos as companhias distribuidoras de combustível brasileiras tem optado 

em repassar recursos financeiros a seus revendedores para que estes realizem obras de 

instalação de sistemas subterrâneos de armazenamento de combustíveis. Com isso tem 

aumentado significativamente a concorrência entre as empresas do setor que antes, em sua 

grande maioria, atuavam com contratos junto as Distribuidoras de Combustíveis. Na busca 

em atuar nesse filão, estas empresas apresentam orçamentos e escopos muitas das vezes 

não condizentes com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes e Normas Ambientais no 

Estado do Paraná. Frente a isso, nos deparamos com as seguintes situações:  

 Os revendedores de combustíveis não possuem conhecimento técnico 

administrativo para gerir os escopos, prazos, comunicações e medições de 

serviço; 

 Não identificam oportunidades na redução dos custos em suas contratações. 

A diversidade de riscos envolvidos nesta operação se deve ao elevado número de 

variáveis, tanto quanto aos materiais aplicados, ao número de pessoas envolvidas, ao grau 

de instrução e comprometimento dos funcionários, as condições climáticas, a tecnologia 

empregada, o valor do orçamento, a capacidade técnica administrativa dos revendedores, 

segurança do trabalho e meio ambiente. 

Posto isto, verifica-se que existem vários fatores que implicam no sucesso na 

execução deste projeto sendo necessário um planejamento da comunicação e avaliação de 

escopo que avalie e registre os impasses e acordos firmados antes, durante e ao final dos 

serviços para que se possam minimizar os problemas futuros e assim, atingir o sucesso 

desejado. Esta gestão caberá ao revendedor ou pessoa por ele designada. 

 

1.2 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é auxiliar o empresário do ramo varejista de combustíveis a 

controlar a contratação, execução e documentação final em obra de instalação subterrânea 

para armazenamento de combustível, tendo por objetivo a definição de: 
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a. Modelo de Termo de Abertura de Projeto, contemplando um escopo resumido; 

b. Modelo de Gestão de Comunicações; 

c. Termo Definitivo de Recebimento de Projeto. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

No Capítulo 1 será apresentada a introdução do presente trabalho, com a sua 

problemática de pesquisa e objetivos. Já no capitulo 2 será demonstrado o referencial 

teórico, utilizado para a fundamentação do gerenciamento de projetos, e dados relevantes 

sobre a importância em se definir o escopo dos serviços, registrar premissas do projeto, 

interferências e, ao final, a obtenção de toda a documentação relevante para a obtenção do 

licenciamento ambiental. 

Não há registro histórico de ocorrências neste ramo, assim, trataremos com 

similaridade ao ramo de construção civil. 

No capítulo 3 é apresentada a metodologia aplicando os modelos de documentos 

propostos para os gerenciamentos citados e os resultados esperados. 

Findando, o capitulo 4 será apresentada a conclusão do trabalho desenvolvido. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Segundo o PMBOK (2013,p.03), projeto é um esforço temporário empreendido para 

criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. 

Também, um projeto pode ser definido em três diretrizes básicas: proposta, escopo e 

resultados esperados. A proposta pode ser entendida como a necessidade de negócio que 

precisa ser atendida. Este pode ser um problema a ser resolvido, uma oportunidade a ser 

explorada, um benefício a ser obtido ou uma ineficiência que precisa ser eliminada. A 

declaração da proposta precisa ser clara e precisa de modo que todos os Stakeholders 

(pessoas envolvidas no projeto) compreendam a real necessidade do investimento. 

Com isso, entende-se que o projeto deve ser gerido por pessoas em parâmetros pré-

estabelecidos de custo, tempo, qualidade e recursos envolvidos.  

Neste estudo serão abordados as áreas de conhecimento: tempo, riscos e escopo. É 

sabido que há integração entre todas as noves áreas porém, por se tratar de uma 

metodologia simplificada, a suposta supressão de áreas demonstra como um pequeno 

projeto pode ser conduzido com a aplicação de ferramentas básicas de Gestão de Projeto e 

assim demonstrar ao final um ganho considerável. 

 

2.2. BENEFÍCIOS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

O principal objetivo do Gerenciamento de Projetos é garantir que os objetivos 

traçados inicialmente sejam alcançados dentro de parâmetros previamente definidos, onde 

as variações sejam rapidamente identificadas e tratadas, agilizando as tomadas de decisão. 

 

2.3. FASES DO CICLO DE VIDA DE UM PROJETO 

As fases do ciclo de vida de um projeto estão intimamente ligados a sua 

complexidade e natureza, mas de forma genérica os projetos tem as seguintes grandes 

fases:  
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Figura 1: Grandes Processos em Gerenciamento de Projetos 

Fonte: PMBOK – (2013, p.69) 

 

Nesta metodologia trataremos: Planejamento, Execução e Encerramento, de forma 

simplificada, pautado na teoria da Tríplice Restrição. 

Tríplice Restrição em projetos é o balanceamento das demandas conflitantes de 

escopo, tempo e custo. Estas demandas conflitantes podem ser influenciadas 

(positivamente ou negativamente) pelo risco. 

Definindo-se um escopo, a consequência imediata é a definição do custo e do tempo 

necessário para terminar o projeto. Este tempo também é chamado cronograma. Se o 

equilíbrio for mantido o projeto é entregue com qualidade. Por outro lado, se o prazo, por 

exemplo, for reduzido sem aumento do custo ou redução de escopo a qualidade será 

afetada. De forma geral, a alteração de qualquer componente da tripla restrição afeta os 

demais. 

Abaixo uma breve explanação sobre as fases, com base no descrito no PMBOK 

2013: 

Fase de Planejamento – É a fase onde será detalhado todas as atividades que serão 

realizadas no projeto. Necessário possuir informações suficientes para a emissão dos 

documentos iniciais. Serão emitidos: planos de escopo, tempo, custos, qualidade, recursos 

humanos, comunicações, riscos e aquisições. 

Fase de Execução – O que foi planejado no item anterior agora será executado. 

Nesta fase consome-se maior tempo, alocação de controles e correções a fim de garantir 

que o planejado será, de fato, executado.  
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Fase de Encerramento – Ao findar a execução é onde os serviços serão auditados, 

com base nos critérios pré-estabelecidos, documentos finais juntados, fornecedor avaliado, 

arquivo do contrato, divulgação de lições aprendidas e emissão de Termo de Recebimento 

Definitivo.  

 

2.4. ÁREAS DE CONHECIMENTO DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Segundo o PMBOK (2013, p.55), as áreas do gerenciamento de projetos podem ser 

divididas em 10 áreas de conhecimento: 

 

 

Figura 2: Áreas de Conhecimento do Gerenciamento de Projetos 

Fonte: http://www.mhavila.com.br/topicos/gestao/pmbok.html, acessado em 12/06/2016 

 

Abaixo será apresentado um resumo dos objetivos de cada uma área das áreas de 

conhecimento com base na bibliografia PMBOK 5ª. Ed. 2013, que servirá de suporte para 

entendimento da Metodologia a ser apresentada: 

 Gerenciamento da Integração – A área de conhecimento que inclui os processos e 

as atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os 

diversos processos e atividades de gerenciamento de projetos dentro dos grupos de 

http://www.mhavila.com.br/topicos/gestao/pmbok.html
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processos de gerenciamento de projetos, assegura que todos os elementos do 

projeto sejam adequadamente coordenados e integrados, garantindo que haja 

benefício ao todo; 

 Gerenciamento do Escopo – A definição clara do escopo nos auxilia a definir as 

ações necessárias para se obter o produto final em menor prazo pelo menor custo, 

assim é uma das áreas de maior importância do projeto, pois é nela que são 

definidos os objetivos, expectativas dos Stakeholders e critérios de aceitação; 

 Gerenciamento do Tempo – Área que englobe os processos pertinentes para a 

conclusão do projeto no prazo previsto. De extrema importância neste estudo, tendo 

em vista a interferência direta em obras de construção civil; 

 Gerenciamento de Custos – Área que gerencia os custos do projeto versus a 

orçamentação realizada. Com base no PMBOK 5ª. Ed (2013, p. 45-65), a 

estimativa de custos pode ser definida como o processo necessário para 

desenvolver uma aproximação dos custos dos recursos necessários para terminar as 

atividades do projeto; 

 Gerenciamento da Qualidade – Área que verifica se o produto do projeto está em 

conformidade com o solicitado pelo cliente, busca gerir o atingimento da 

expectativa de qualidade frente a métricas pré-estabelecidas. Planejamento da 

Qualidade, segundo o PMBOK 5. Ed (2013, p. 45-65), pode ser definido como o 

processo necessário para identificar os padrões de qualidade relevantes para o 

projeto e determinar como satisfazê-los; 

 Gerenciamento de Recursos Humanos – Área que gerencia a utilização de mão-de-

obra envolvida no projeto. Analisa perfil, qualificações necessárias e quantitativo; 

 Gerenciamento das Comunicações – Área que gerencia as comunicações de 

importância no projeto. Registra, chancela informações relevantes, como uma 

solicitação de paralisação de obra por condição insegura. Descreve como as 

informações do projeto são distribuídas, revisadas, atualizadas e arquivadas; como 

a informação é produzida, quem produz, quando é produzido e a quem é 

distribuído; 

 Gerenciamento de Riscos – Uma das áreas mais críticas e de suma importância em 

projetos diversos, principalmente, nos voltados a construção civil. Visa identificar, 

planejar, qualificar, quantificar, responder e monitorar os riscos do projeto. 
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Incerteza é a forma geral de se referir a dados, premissas ou eventos que não estão 

completamente definidos; 

 Gerenciamento das Aquisições – O gerenciamento de aquisições do projeto, 

segundo o PMBOK (2013, p.55). inclui os processos para comprar ou adquirir os 

produtos, serviços ou resultados necessários de fora da equipe do projeto para 

realizar o trabalho. Descreve os tipos de contratos de aquisições e processos de 

avaliação.  

Este tópico apresentou rapidamente o PMI e os conceitos básicos do PMBOK 

Guide e seus processos. 
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3. METODOLOGIA CIENTIFICA  

 

A pesquisa apoiou-se nas metodologias de mercado no guia de melhores práticas 

em gerenciamento de projetos do PMI., definição de Metodologia do glossário do Guia 

PMBOK (2013, p. 552): “Metodologia/ Methodology. Um sistema de práticas, técnicas, 

procedimentos e regras usado pelas pessoas que trabalham em uma disciplina”.  

Pode-se concluir que a Metodologia é o estudo dos métodos, com a finalidade de 

captar e analisar as características dos vários métodos disponíveis, avaliando suas 

capacidades, potencialidades, limitações e criticando a sua utilização.  

Tratando as instalações subterrâneas em postos de combustíveis como um pequeno 

projeto podemos definir uma condução e/ou processos para atingir os resultados do 

projeto. 

Quanto aos meios:  

 Pesquisa Bibliográfica: estudo sobre o tema apresentado por outros autores, 

através de revisão bibliográfica. Como não há bibliografia específica sobre o tema, por 

similaridade, estão sendo utilizados parâmetros comparativos com a construção civil.  

Quanto aos fins:  

 Metodológica: pretende-se com esse trabalho construir uma metodologia 

simplificada para o gerenciamento de obras de instalação em postos de combustíveis, 

limitando ao estado Paraná em virtude da documentação exigida para licenciamento 

ambiental neste estado. Para aplicação nos demais estados da nação, será necessário 

verificar junto ao órgão ambiental competente a documentação necessária para obtenção da 

licença ambiental de operação.  

 

3.1. PÚBLICO ALVO  

A metodologia aqui apresentada se destina a empresários do ramo varejista 

revendedor de combustíveis que buscam um modelo de gerenciamento de projetos para 

suas obras de instalação de tanques subterrâneos para armazenamento de combustíveis.  

Espera-se com esta metodologia diminuir o gasto financeiro, os retrabalhos, ganhar 

prazo nas obras, minimizando os impactos aos clientes que deste posto se abastecem. 
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4. METODOLOGIA APLICADA 

 

4.1 COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS 

A revenda de combustíveis é uma atividade de utilidade pública, regulamentada 

pela Lei 9.847/99 e exercida por postos revendedores que tenham registro de revendedor 

varejista expedido pela ANP, conforme os termos da Portaria ANP nº 116, de 05/07/2000, 

modificada pela Resolução nº 15, de 14/05/2007.   

Atualmente o país conta com, aproximadamente, 38 mil postos de abastecimento 

sendo responsáveis pela comercialização de 101 bilhões de litros de combustível 

(Sindicom, 2015) 

Pela legislação ambiental vigente no Estado do Paraná, tanques subterrâneos devem 

ser substituídos a cada 15 anos. Com isso, temos obras de substituição de tancagem cada 

vez mais crescentes sendo administradas, em sua maioria, pelo próprio revendedor. 

Este setor vem movimentado valores significativos, uma vez que, uma substituição 

de 02 tanques subterrâneos custa, em média, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais). 

Por não possuir dados específicos e, realizando consulta não oficial ao Instituto 

Ambiental do Paraná (IAP), em 2015 foram emitidas, aproximadamente, 140 licenças de 

substituição de tancagem subterrânea de armazenamento de combustível. 

Tendo este dado em mente e sabendo que um posto abastecedor possui, no mínimo, 

dois tanques de 30m3, o gasto com obras de adequação, em cada estabelecimento, gira em 

torno de R$ 250.000,00 (sem equipamentos), teremos um valor movimentado, anualmente, 

na casa de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), despendidos entre mão de 

obra (80%) e pequenos insumos (areia, pequenas conexões, concreto). 

Temos um perfil setorial que apresenta as seguintes características para o setor:  

 Existência de problemas quanto ao cumprimento de normas técnicas e 

padronização; 

 Alto nível de competitividade entre os prestadores de serviço; e 

 Pouca atualização em tecnologia e gestão. 
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Este foco se deve às peculiaridades e restrições ao desenvolvimento deste segmento 

no setor, tais como (MELLO, 2009):  

 Baixa eficiência produtiva; 

 Qualidade e produtividade insatisfatórias; 

 Pouco afeito a modificações; 

 Utilização de mão-de-obra de baixa qualificação e; 

 Alta rotatividade de pessoal. 

O perfil das empresas prestadoras de serviço é de sucessão familiar, resistente a 

mudanças e baixo investimento na qualificação e modernização de processos. Embora 

tenha mudado nos últimos 15 anos, o perfil do empresário varejista revendedor de 

combustíveis ainda resiste a visualizar as obras contratadas como um projeto que deve ser 

gerido e controlado para que possa originar economia monetária e de prazo. 

 

4.2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM OBRAS EM POSTOS DE 

COMBUSTÍVEL 

Os resultados da falta de uma metodologia de gerenciamento de projetos são 

conhecidos pela revenda varejista: obras atrasadas, valores adicionais sendo cobrados ao 

final do projeto, valores acima do orçamento, parceiros insatisfeitos. As boas práticas não 

são disseminadas, fato que resulta na repetição das mesmas dificuldades. Esta prática é 

benéfica para as empresas instaladoras de equipamentos, uma vez que não há 

procedimento ou registro da condução dos serviços e com isso possam atribuir adicionais 

de escopo e valor. 

Reflexo disso é a empresa não possuir a segurança de saber, com exatidão, como 

está o andamento de cada uma das suas obras, onde está faltando mão-de-obra, onde é 

preciso interferir junto ao contratado, e assim por diante.  

Abaixo figura que demonstra problema recorrentes mapeados em projetos, retirado 

do relatório de benchmarking do PMI-RJ (2005): 
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Gráfico 1: Problemas que ocorrem com maior frequência nos projetos 

Fonte: PMI-RJ, 2005, p. 159. 

 

Os resultados nas obras são os que mais preocupam, atrasos com relação a data de 

entrega contratual acabam sendo atribuídos às condições climáticas desfavoráveis, a 

atrasos na entrega de materiais por parte dos fornecedores, às indefinições do cliente, 

mascarando as reais causas da origem dos problemas.  

De maneira geral, os atrasos acabam sendo esquecidos, as empresas não são 

penalizadas e o posto de abastecimento acaba sendo prejudicado diretamente em vista da 

paralisação de equipamentos, sujeira na pista de abastecimento, dificuldade de manobra de 

veículos e etc. 

 

 

Gráfico 2: Percentual de projetos que sofreu problemas em relação ao alcance de seus objetivos de prazo 

Fonte: PMI-RJ, 2005, p. 149. 
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Em geral as empresas classificam os projetos como pequenos por apresentarem 

baixo custo, escopo reduzido, poucos recursos ou prazo pequeno e por isso a primeira 

impressão é que esses projetos não necessitam de gerenciamento. Mas essa visão não é 

consensual, segundo Passos (2008, p. 1) qualquer projeto necessita ser planejado e 

controlado, a fim de não ser posto em condições de risco.  Por menor ou pouco importante 

que pareça, ainda assim, um determinado nível de gerenciamento deve ser aplicado. 

Desconsiderar esse aspecto pode levar muitos projetos ao fracasso.  

Abaixo é apresentado gráfico retirado do estudo de benchmarking realizado pelo 

PMI-GO (2010, p.75) onde apresenta quais os benificios que as organizações reconhecem 

como valor agregado pela prática do gerenciamento de projetos: 

 

 

Gráfico 3: Benefícios importantes que a organização reconhece como valor agregado pelo seu PMO 

Fonte: PMI-GO, 2010,  p.72. 
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Projetos de pequeno porte podem não ser tão significativos quanto aos grandiosos 

projetos existente no mercado, porém sua importância continua existindo e requerem 

gerenciamento.  

Um dos argumentos contra a utilização de metodologias de gestão de projetos é que 

eles são muito centrados em processos, resultando em grandes quantidades de documentos 

de projeto, que são simplesmente não práticos ou desejáveis em pequenos projetos.  

Portanto, para que possa ser utilizada pelas empresas, uma metodologia de 

gerenciamento de projeto de pequeno porte deve ser acima de tudo prática, contendo 

poucos processos e gerando somente a documentação necessária para produzir os 

resultados do projeto.  

Conforme descreve KERZNER (2002, p 97): “Para as empresas capazes de 

entender a importância de uma metodologia-padrão, os benefícios são incontáveis”. 

Sendo assim, conclui-se que gerenciar os projetos pequenos é muito importante para 

o sucesso das organizações, mas para que sejam bem sucedidos deve-se acima de tudo 

aplicar uma metodologia adequada e simplificada. 

O gráfico abaixo demonstra os aspectos mais considerados quando planejamos um 

projeto: 
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Gráfico 4: Aspectos mais considerados no planejamento de projetos 

Fonte: PMI-GO, 2010, p. 83 

 

4.3 METODOLOGIA PROPOSTA 

A metodologia aqui proposta está embasada nas boas práticas de Gestão de Projetos 

do PMI, onde serão focados os processos de Planejamento, Execução e Encerramento. 
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Figura 3: Macro Processos do Gerenciamento de Projetos 

Fonte: PMBok 2013, p. 49 

 

Esta metodologia deverá ser aplicada após o revendedor varejista obter a Licença 

Ambiental de Instalação (LAI) que é a autorização para instalação ou substituição dos 

equipamentos. Esta licença é emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) ou pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) quando o estabelecimento estiver 

instalado em Curitiba. 

O estudo está alicerçado pelo conceito da Restrição Tripla em Projetos onde há três 

áreas essenciais para produtos ou serviços de qualidade (Escopo, Prazo e Custo): 

 

Figura 4: Representação Gráfica da Restrição Tripla em Projetos 

Fonte: http://escritoriodeprojetos.com.br/restricao-tripla acessado em 18/02/2016. 

 

Um produto ou serviço de qualidade provavelmente: 

http://escritoriodeprojetos.com.br/restricao-tripla
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 Atende as necessidades implícitas e explícitas do Cliente (Escopo) 

 É disponibilizado a tempo (Prazo) 

 Com preço e custos compatíveis (Custo) 

Não é possível, aumentar o escopo, reduzindo o custo e o prazo. Para fazer mais, 

precisará de mais recursos e consequentemente será mais caro e/ou mais demorado. 

Na etapa de planejamento, será descrito os documentos a serem gerados, de modo 

simplificado, dando ênfase a descrição do escopo e responsáveis pelas autorizações de 

mudança, com isso, será proposto um modelo de Termo de Abertura de Projeto (TAP) que 

dará ênfase ao escopo. 

Em execução será abordado a comunicação frente as interferências inerentes a 

execução de obras em um estabelecimento em funcionamento, acompanhamento de 

cronograma e escopo. 

Na fase de Encerramento, será apresentada proposição de Termo de Encerramento 

Definitivo (TRD), onde será abordada a listagem de documentos necessários para 

regularizar o estabelecimento. 

 

4.3.1 Etapa de Planejamento 

Partimos do princípio que a etapa de coleta de orçamentos, definição de contratação 

e escopo resumido já foi realizada. Também não será analisada a metodologia adotada 

quanto ao pagamento dos serviços, pois tal prática varia em demasia em virtude das 

empresas instaladoras existentes no mercado, em grande parte, de pequeno porte. 

Iniciando o desenvolvimento de uma metodologia simplificada, é de suma 

importância discutir e dirimir eventuais dúvidas sobre o escopo com o prestador de 

serviços, interferências e mapear os riscos inicias. 

Uma boa prática é a elaboração do Termo de Abertura do Projeto (TAP). Este 

documento declara que o projeto passa a existir e designa o responsável para gerenciá-lo e 

define, de modo resumido: 

 Requisitos que satisfazem as necessidades do cliente; 

 Objetivos simplificados do projeto; 
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 Propósito do projeto; 

 Stakeholders do projeto e os seus papéis e reponsabilidades; 

 Identificação do gestor do projeto e nível de autoridade do gerente; 

 Cronograma macro dos marcos do projeto; 

 Premissas (fatos considerados verdadeiros, reais ou certos); 

 Restrições (fatos que limitam as opções da equipe); 

 Riscos. 

Será inserido também um escopo do projeto, de modo que o mesmo já seja definido 

e, em um único documento possa orientar as atividades. 

Para facilitar, orientar e padronizar a metodologia, é apresentado um modelo de 

Termo de Abertura de Projetos, conforme Figura 5: 
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Figura 5: Modelo de Termo de Abertura de Projeto 

Fonte: Autor , 2016. 
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Com base no modelo acima, teremos as seguintes definições: 

 Obra a ser executada: em obras de instalação subterrânea, há 05 (cinco) grupos 

principais: 

A. Instalação Nova: compreende a instalação inteiramente nova, em posto 

abastecedor novo, ainda não operando. Deve ser previsto a instalação de 

tanques subterrâneos, linhas hidráulicas, rede elétrica, infraestrutura para 

automação comercial e monitoramento ambiental; 

B. Substituição de Tancagem: a ser realizada em estabelecimento em operação, 

compreende a substituição de tancagem subterrânea. Deverão ser previstos 

riscos e interferências de se executar esta obra com a comercialização em 

operação; 

C. Adequação Ambiental: muitos estabelecimentos já se encontram com 

tancagem adequada, porém necessitam de reparos em pisos, instalação de 

acessórios de prevenção de vazamentos de combustíveis e demais adequações. 

Neste grupo deverá ser dada atenção a descrição do escopo dos serviço, que 

deverá ser mais bem elaborada e criteriosa; 

D. Retirada de Tanques/Bombas: o revendedor varejista pode optar por trocar de 

distribuidora/bandeira e com isso terá que retirar os tanques subterrâneos e 

bombas abastecedora os devolvendo à distribuidora responsável. Cuidados 

neste grupo devem ser focados em um cronograma bem controlado pois, em 

muitos casos, estará cumprindo notificações ou decisões judiciais atreladas a 

prazos exíguos. Em se retirando os equipamentos, o estabelecimento paralisará 

suas operações. Assim, dificilmente, será conduzido sem a instalação de novos 

equipamentos;  

E. Substituição de Bombas: baixa complexidade onde deve possuir foco principal 

no cronograma e no escopo de serviços. Risco principal já mapeado a ser 

gerido é o agendamento junto a empresa de automação comercial detentora de 

contrato junto ao revendedor varejista; 

 Contratado: refere-se à empresa contratada que prestará os serviços; 

 Gerente do Projeto: pessoa designada pelo contratante que possui autonomia de 

decisão e conhece o escopo dos serviços contratados; 

 Previsão de Início: data em que os serviços terão início efetivo; 
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 Previsão de Término: data em que os serviços terão fim efetivo. Não constam deste 

prazo a entrega dos documentos pertinentes ao projeto; 

 Escopo do Projeto: por se tratar de uma metodologia simplificada, o escopo do 

projeto deverá ser descrito, de maneira mais clara e objetiva, pontuando os 

principais serviços. Ex: Substituição de bomba abastecedora, contemplando retirada 

da bomba existente, com instalação de nova câmara de contenção, flexíveis de 

hidráulica, elétrica, unidades seladoras de elétrica e automação, assim como a 

quebra e reconfecção de piso; 

 Entregas Previstas: podemos ter esta etapa como os marcos de entrega. Nesta 

metodologia proposta, seguem alguns exemplos: 

A. Instalação de Tanques Subterrâneos: colocação do tanque na cava com 

cobertura em pó de pedra, instalação de câmaras de contenção para bombas, 

instalação de linhas hidráulicas, etc; 

B. Retirada de Tanques: quebra de pavimento, retirada dos tanques, aterro de 

cava, reconfecção de pavimento; 

 Entregas e Critérios de Aceitação: com as entregas acima, pode-se estipular 

critérios de aceitação, seguem exemplos: 

A. Instalação de Tanques Subterrâneos: instalação de câmaras de contenção com 

o devido teste de estanqueidade, instalação de linhas hidráulicas com a 

apresentação de teste de estanqueidade, etc; 

B. Retirada de Tanques: apresentação de laudo de limpeza e desgaseificação; 

 Restrições do Projeto: serão as imposições dadas ao contratado, uma vez que, nesta 

metodologia, o GP é o revendedor varejista que está contratando os serviços, assim, 

este impõe suas restrições. Estas devem ser dadas para que haja o perfeito 

funcionamento da revenda mesmo com as obras em andamento. Exemplos: quebra 

de piso somente no período da tarde; início dos serviços às 9h, não paralisar duas 

bombas de abastecimento ao mesmo tempo, etc; 

 Cronograma Preliminar: será preenchido em folha anexa e deverá conter os 

principais serviços. Deverá prever interferências como a cura do concreto. Não há 

como prever chuvas com exatidão, porém há como se prever a incidência de chuvas 

com base no banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 

exemplo abaixo. Se a obra for executa em Curitiba, evita-se o período de outubro a 

dezembro para a realização de serviços que dependam de escavações; 
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Figura 6: Amostra da quantidade de Chuva acumulada na cidade de Curitiba no ano de 2015 

Fonte: Site do INMET , 2015 - http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=tempo2/mapasPrecipitacao 

acessado em 18/02/2016. 

 

 Orçamento Preliminar e Critérios de Pagamento: devem ser descritos os métodos 

estabelecidos para liberação de pagamento, exemplo abaixo: 

A. Primeiro Pagamento: após a etapa de instalação de tanques subterrâneos, 

quando houve, ou então etapa que configure 25% do cronograma; 

B. Segundo Pagamento: após a conclusão do lançamento das linhas de hidráulica, 

elétrica e automação, ou etapas que, juntas, configurem 60% do cronograma. 

Não deve ser realizado pagamento com intervalo mínimo de 15 (quinze) dias; 

C. Terceiro Pagamento: após a conclusão das obras, operacionalização da 

instalação ora contratada; 

D. Pagamento Final: fica atrelado ao recebimento de toda a documentação 

constante no Termo de Recebimento Definitivo. Esta parcela não deve ser 

inferior a 12% do total da obra contratada. 

 Riscos Abordados: item de grande importância, deve ser explorado de modo amplo 

e os principais riscos observados devem ser listados e ações de controle previstas. 

Exemplos: 

http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=tempo2/mapasPrecipitacao
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A. Ruptura de linha de esgoto: reparo imediato, prever 2 mts de tubulação PVC 

4” com duas luvas para pronto reparo; 

B. Quebra de piso próximo Loja de Conveniências: executar os trabalhos de 

quebra em horário de baixo movimento (09:30 – 11h), prever madeirite e faixa 

zebrada para fechamento da vala e direcionamento de fluxo; 

C. Ocorrência de Chuva: proteção de solo de reposição com lona plástica, 

proteção das laterais da cava, paralisação das atividades de quebra e/ou 

reconfecção de pavimento, confecção de redes elétricas, prever sistema de 

bombeamento de água de cava; 

D. Concretagem de piso: prever aditivo de concreto para cura rápida, 

direcionamento de fluxo de pista, disponibilização de chapa metálica para 

trânsito de pedestres; 

E. Organização de ferramental: manter o ferramental organizado a fim de evitar 

acidentes com clientes da revenda. 

 Designação da Equipe: Tanto o contratante como o contratado devem aqui designar 

seus responsáveis para informar e relatar possíveis interferências, solicitações de 

aditivos, incompatibilidade de escopo, questões de segurança. 

Nesta apresentação é de suma importância que se abra discussão quanto a possíveis 

dúvidas e assim possa haver uma revisão do documento no que tange escopo, riscos e 

cronograma. 

A relevância em se rever este documento é baseada em possíveis fatores 

prejudiciais que podem pôr em risco o sucesso do projeto. Alguns destes fatores estão 

abaixo listados: 

 Falta de entendimento claro dos requisitos; 

 Divergência entres as expectativas do cliente e a equipe do projeto; 

 Baixa compreensão da complexidade do projeto; 

 Falta de definição adequada de metas e objetivos atrelados ao 

tempo/qualidade/custos do projeto; 

 Inexistência de métodos para acompanhamento/controle do projeto; 

 Falta de comprometimento da alta gestão quanto aos recursos necessários; 

 Envolvidos no projeto não darem a devida atenção a documentação produzida. 
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Nesta etapa de planejamento deverá ser definido, de modo claro, um cronograma 

preliminar, onde devem ser listados os marcos do projeto.  

Nas obras de instalação subterrânea em postos revendedores, o cronograma deve 

prever as interferências com a operação do estabelecimento, prevendo paralisações para 

cura de concreto, substituição de tancagem de armazenamento e bombas abastecedoras. 

Abaixo um exemplo simplificado de cronograma: 

 

Figura 7: Exemplo de Cronograma Proposto 

Fonte: autor, 2016 

 

No caso de bombas abastecedoras, sua grande maioria está conectada a sistemas de 

automação comercial e é necessário agendamento prévio com empresa especializada para a 

substituição seja executada. 

A título de exemplificação, um planejamento errôneo ou falta de previsão de 

agendamento, em um posto revendedor que comercializa 100 mil litros mês de 

determinado produto, ao paralisar a bomba abastecedora, estaria gerando uma paralização 

de vendagem de, aproximadamente, 3 mil litros diários. 

Não considerando a perda monetária, o posto revendedor estaria não atendendo um 

cliente e dando a chance deste buscar outro estabelecimento e com isso o risco deste 

cliente não mais retornar. Isto posto, por base que um veículo possui tancagem de 60 litros 

e, hipoteticamente abasteça 3 vezes ao mês, a perda de um cliente gera uma não receita de 

venda de 180 litros. Não entramos no quesito de perda de venda em loja de conveniência e 

troca de óleo e este exemplo serve para ilustrar como um evento não planejado gera vários 

prejuízos e insatisfação ao contratante. 
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Se a insatisfação pode ser traduzida como má qualidade na prestação do serviço, 

significa dizer que entender as necessidades e expectativas do cliente é um modo de atingir 

a satisfação do cliente. 

É certo também afirmar que a qualidade vem da prevenção e identificação 

preliminar de riscos, buscando controla-los.  

Por fim, ainda no âmbito da qualidade, pode-se concluir que qualidade é lucro, ou 

seja, cada valor monetário não gasto em correções ou retrabalhos origina diretamente lucro 

para a organização. Isto posto, percebe-se a importância da correta definição do 

cronograma de obras simplificado frente as interferências da obra. Este deverá apresentar 

as tarefas planejadas e sua duração, assim como o prazo final do projeto. 

A implantação de cronograma simplificado será uma ferramenta de gestão que 

poderá antecipar riscos de interferência e com isso minimizar os impactos da obra e junto 

aos clientes finais. 

 

4.3.2 Execução 

Nesta etapa, o que foi definido no Termo de Abertura de Projetos, que pode ser 

considerado com um “Plano de Gerenciamento de Projeto” simplificado, adaptado a 

realidade em obras de pequeno porte em instalações subterrâneas em postos revendedores 

de combustíveis, deverá ser cumprido e seguido as especificações do projeto. 

Serão acompanhados e geridos: 

 Riscos: o apontamento preliminar descrito no Termo de Abertura será agora 

acompanhado. Este acompanhamento se dará a cada frente de trabalho aberta; 

 Comunicação: em virtude de várias frentes de trabalho em execução e as várias 

interferências, se faz necessário gerir as comunicações. Estas podem ser de 

paralisação de serviços, alteração de escopo, solicitação de prorrogação de prazo de 

pagamento, contratual ou substituição de membro da equipe; 

 Alteração de Escopo: a alteração de escopo é um item tido como “comum” no meio 

da construção civil. Ela se dá por parte do contratante ou contratado, muitas das 

vezes quando da execução de alguma etapa onde se vislumbre uma possibilidade de 

melhoria. Interferências por parte de redes existentes devem ser tratadas em 

“riscos”. 
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As aquisições e pagamentos ao fornecedor não entrarão nesta metodologia, pois 

partiu-se do pressuposto que tais itens estariam descritos no contrato firmado entre as 

partes. 

Em geral, as aquisições são realizadas pelo próprio revendedor varejista cabendo ao 

fornecedor de serviços a condução dos serviços de mão-de-obra e gestão das interfaces 

com as subcontratações inerentes a obra. A metodologia de pagamento, em sua maioria, 

está atrelada a prazos.  

Fica como sugestão, não integrante desta metodologia, o seguinte, já descrito no 

Termo de Abertura: 

 Primeiro Pagamento: após a etapa de instalação de tanques subterrâneos, quando 

houve, ou então etapa que configure 25% do cronograma; 

 Segundo Pagamento: após a conclusão do lançamento das linhas de hidráulica, 

elétrica e automação, ou etapas que, juntas, configurem 60% do cronograma. Não 

deve ser realizado pagamento com intervalo mínimo de 15 (quinze) dias; 

 Terceiro Pagamento: após a conclusão das obras, operacionalização da instalação 

ora contratada; 

 Pagamento Final: fica atrelado ao recebimento de toda a documentação constante 

no Termo de Recebimento Definitivo. Esta parcela não deve ser inferior a 12% do 

total da obra contratada. 

Tratando-se de Metodologia proposta, as ações de monitoramento e controle estão 

inseridas em cada uma das etapas geridas acima. 

 

4.3.2.1 Gestão do Escopo 

Fase primordial para o cumprimento do prazo e do custo previsto. Por se tratar de 

uma metodologia simplificada, a gestão do escopo está unida a gestão da comunicação, 

pois em obras de pequeno porte, muitas das alterações, de pequena monta, são realizadas 

verbalmente e o aceite tem se dado de modo verbal. Com isso perde-se a gestão das 

alterações, acaba por gerar cobranças de adicionais e aumento de prazo. 

A fim de se manter um controle das comunicações que venham ou não impactar no 

escopo, foi elaborado o documento abaixo com a finalidade de gerir as 

comunicações/solicitações das obras contratadas  
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Figura 8: Modelo de Documento Destinado à Gestão de Comunicações 

Fonte: autor, 2016 
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Havendo alteração de escopo, há necessidade de rever o cronograma e os custos 

envolvidos e, para tanto, poderá haver alteração no método de pagamento previsto em 

contrato. 

Percebe-se que o escopo é uma das partes sensíveis de obras de instalações 

subterrâneas, principalmente por tratar de escavações em empreendimentos sem histórico 

de instalações pluviais, esgoto, elétrica o que, certamente, poderá gerar adicionais. Embora 

tratado em riscos, existem situações não passíveis de elucidação prévia e pelo mesmo 

devem ser geridas. 

 

4.3.2.2 Gestão do Tempo 

Deve ser acompanhado o cronograma proposto no TAP.  

Propõe-se que, ao final de cada jornada de trabalho diário, o responsável designado 

pelo contratado em conjunto com o designado pelo revendedor varejista, dito Gerente de 

Projetos, possam, em conjunto, analisar as atividades executadas e assim dar baixa no 

cronograma. 

É de suma importância que o acompanhamento seja diário pois, tratando-se de 

pequenas obras, o avanço físico diário é significante e irá impactar na gestão dos riscos. 

Para a liberação da etapa de obra seguinte deverá ser verificado a necessidade de 

ações por parte do GP junto aos seus funcionários para que os impactos sejam minimizados 

na operação de comercialização junto a loja de conveniências e abastecimento de veículos. 

Também deverá ser verificado os documentos originados na etapa de 

Comunicações, pois havendo alteração de escopo, este prazo deve ser revisto e inserido no 

cronograma. 

Na figura 7, acima, já foi demonstrado exemplo de cronograma e está 

disponibilizado nos anexos desta metodologia. 

 

4.3.2.3 Gestão de Riscos 

Etapa em que os riscos listados no TAP devem ser verificados e atualizados.  
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Está atrelado a gestão diária e deve ser verificado a cada ação da equipe, uma vez 

que existem várias interferências com os clientes da revenda. 

Uma pequena alteração de escopo poderá impactar diretamente na identificação de 

novo risco. Havendo um rompimento de tubulação de esgoto, por exemplo, deve-se prever 

o redirecionamento de clientes, em virtude de quebras de piso, mal cheiro e sujeita. 

Como referência, pode-se utilizar o Quadro 1 abaixo: 

 

Qualificação dos riscos 

Escala de probabilidades 

Baixa 20% 
A probabilidade de ocorrência do risco pode ser 

considerada pequena ou imperceptível 

Média 40% 

A probabilidade de ocorrência do risco pode ser 

considerada razoável e tem uma boa chance de 

acontecer 

Alta 80% 
O risco é iminente e tem muita chance de 

acontecer 

Quadro 1: Sugestão de qualificação de riscos a ser utilizada 

Fonte: Autor, 2016 

 

 

Escala de impactos 

Muito Baixo 5%  Nenhum impacto significativo 

Baixo 20% Impacto de 6% sobre o orçamento 

Média 40% Impacto de até 12 % sobre o orçamento 

Alta 60% Impacto de até 18 % sobre o orçamento 

Muito Alto 80% Impacto acima de 18 % sobre o orçamento 

Quadro 2: Modelo de quantificação dos impactos gerados pelos riscos abordados 

Fonte: Autor, 2016 

 

Com base no Quadro 2 acima descrito, o revendedor poderá direcionar suas ações 

de correção/mitigação do risco envolvido. 
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4.3.2.3 Gestão do Custo 

Sugere-se que haja verificação semanal dos custos envolvidos no projeto, se o 

desembolso está ocorrendo conforme estabelecido no TAP e o cronograma de obras está 

atualizado.  

Caso haja descolamento entre previsto e executado, o GP deve ser imediatamente 

comunicado e devem ser implantadas ações de correção imediata para que não haja 

aumento de custos e prazo. Como o desembolso está atrelado a etapas da obra, a 

atualização correta do cronograma se faz necessária para previsão de desembolso. 

Os documentos gerados na comunicação e em riscos devem ser constantemente 

analisados pois podem ter interferência direta nos custos. 

Alguns dos custos podem ser descritos no corpo de contrato os repassando ao 

contratado, repassando assim os custos de correção ao mesmo. 

São exemplos de boas práticas de custos e riscos: 

 Chuvas: em casos de paralisações por condições climáticas desfavoráveis não serão 

aceitos valores adicionais por disponibilização de equipes; 

 Rompimento de Tubulações: pequenos reparos oriundos de rompimentos de 

tubulações subterrâneas em virtude de quebra de piso, estão inclusos no valor 

global dos serviços contratos. 

Nesta metodologia sugere-se que qualquer solicitação de adicional venha 

acompanhada do documento de comunicação devidamente assinado pelas partes, já com 

custo identificado. 

 

4.3.3 Encerramento 

Esta etapa consiste nos processos executados para finalizar todas as atividades. 

Neste momento, estaremos verificando se o acordado na etapa de Iniciação está sendo, 

efetivamente, entregue. 

Todos os documentos gerados na etapa de planejamento devem ser revisados, em 

especial os que dizem respeito a escopo. 
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As alterações de escopo devem estar devidamente registradas para que façam parte 

do Memorial Descritivo final e da planta “As Built”. 

Mais do que uma mera formalidade, o encerramento da obra de instalação de tanque 

subterrâneos em postos abastecedores, tem por função primordial a juntada de documentos 

necessários para a regularização do empreendimento frente aos órgãos ambientais 

competentes. 

No estado do Paraná, o IAP e SMMA em Curitiba, estarão verificando 

criteriosamente se a listagem de documentos iniciais está sendo atendida. 

Adotando a Metodologia aqui proposta, o empresário terá, ao final da obra, um 

book com toda a documentação necessária para que haja a correta regularização. 

Casos onde não há a entrega desta documentação, estabelecimentos varejistas 

revendedores de combustíveis ficam passíveis de autuações que podem chegar ao 

fechamento das atividades. Com isso, a Gestão de Projetos aplicada através da metodologia 

simplificada além de gerir as etapas para melhor aproveitamento do tempo e custo, também 

se mostra vantajosa  

De suma importância a verificação de toda a documentação constante no Termo de 

Abertura de Projeto está, neste momento sendo entregue. 

Abaixo modelo proposto de Termo de Recebimento Definitivo:  
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Figura 9: Modelo de Termo de Recebimento Definitivo 

Fonte: Autor, 2016 
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5. CONCLUSÕES  

 

Este estudo apresentou uma metodologia de aplicação das boas práticas de 

Gerenciamento de Projetos em Instalações Subterrâneas em Postos de Combustíveis no 

Estado do Paraná, trazendo controle e direcionamento e ações. 

Foram elaborados e propostos modelos simplificados de documentos que, se 

devidamente preenchidos, auxiliarão o revendedor varejista a obter controle dos serviços 

contratos, observando prazos, custos e os impactos diretos em sua operação diária, tendo 

em vista que, por vivência na área, mais de 90% dos serviços são realizados com o 

estabelecimento em pleno funcionamento. 

Os riscos sempre estiveram presentes, porém pouco mapeados e, quando mapeados, 

não eram previstas ações de controle. 

Seguindo o roteiro proposto, espera-se um ganho aproximado de 10% de redução de 

custos atrelado a uma redução de 20% no prazo total do projeto. 

Isto posto, introduz-se o conceito de medição de serviços por etapa conclusa, 

atrelando a produtividade da obra ao pagamento e, com isso, motivando o prestador de 

serviços a buscar alternativas de realização dos serviços em menor tempo possível 

causando menor impacto na operação do posto revendedor. 

Falhas de comunicação, alterações de escopo e adicionais de serviço agora poderão 

ser mapeados, identificados e tratados. 

Com a aplicação das boas práticas, os revendedores não mais contatarão empresas 

instaladoras solicitando, simplesmente, a substituição de seus equipamentos e sim com um 

escopo já definido, evitando possíveis adicionais, atrelando a execução de etapas a 

pagamentos intermediários e definindo quem poderá solicitar alteração de escopo. 

Esta soma de fatores faz com que o transcorrer dos serviços se torne organizado, 

impõe responsabilidade e compromisso de ambas as partes, onde o resultado final será uma 

obra com menor número de interferências, um custo controlado, prazo controlado e ao 

final dos serviços os documentos necessários para a obtenção da licença de operação 

estejam, em sua grande parte, conclusos e aptos a apresentação ao órgão ambiental do 

estado do Paraná. 
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Ao final, o revendedor terá uma pasta documental onde deterá todos os documentos 

gerados durante os serviços que poderá lhe poupar tempo e custo em reparos futuros ou 

possíveis processos judiciais quanto a apresentação de memoriais, laudos e afins. 

Embora, em um primeiro momento, pareça burocratizar um serviço tido como usual 

no ramo da revenda de combustíveis, esta metodologia, se devidamente aplicada, trará 

benefícios imediatos e de longo prazo.  
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7. APÊNDICES 

7.1. APÊNDICE 01 – TAP – TERMO DE ABERTUTA DE PROJETOS 

 

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO 
                        

RAZÃO SOCIAL:           

                        

OBRA A SER EXECUTADA:   
INSTALAÇÃO 
NOVA     

RETIRADA 
TANQUES/BOMBAS   

        
SUBSTITUIÇÃO DE 
TANCAGEM   

SUBSTITUIÇÃO DE 
BOMBAS   

        ADEQUAÇÃO AMBIENTAL           

                        

CONTRATADO:                   

GERENTE DO PROJETO:                   

                        

PREVISÃO DE INÍCIO:       
PREVISÃO DE 
TÉRMINO:       

                    

ESCOPO DO PROJETO:                   

                        

OBJETIVOS DO PROJETO:                   

                        

                        

                        

                        

ENTREGAS PREVISTAS:                   

                        

                        

                        

                        

                        
ENTREGAS E CRITÉRIOS DE 
ACEITAÇÃO:                 
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RESTRIÇÕES DO 
PROJETO: 

                        

                        

                        
CRONOGRAMA 
PRELIMINAR:                   

                        

Apêndice 03                     

                        
ORÇAMENTO PRELIMINAR E CRITÉRIOS DE 
PAGAMENTO:             

                        

                        

                        

                        

RISCOS ABORDADOS:                   

                        

                        

                        

DESIGNIÇÃO DA EQUIPE:                   

                        

                        

  
 

                    

ASSINANTES                     

                        

                        

      
GERENTE DE 

PROJETO     FORNECEDOR 

 
    

                        
Apêndice 01 - APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE GESTÃO PMI EM OBRAS DE INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA EM 
POSTOS DE COMBUSTÍVEIS NO ESTADO DO PARANÁ, elaborado por Angelo Luiz Abrahão 
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7.2. APÊNDICE 02 – COMUNICAÇÕES EM PROJETO 

 

Logo da Empresa 

 

 

GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

Objetivos 

Este documento tem como objetivo gerir as comunicações entre contratado e 

contratante.  

Projeto <Nome do Projeto> 

Data Registro  

Responsável (do 

posto 

revendedor): 

<nome da pessoa que representa o posto revendedor/contratante> 

Responsável (da 

parte do projeto): 

<nome da pessoa que representa a equipe, telefone, e-mail e 

outras formas de contato/contratado> 

Eventos comunicados 

Evento Data Responsável 

   

   

   

   

   

Há alteração de Escopo? Se sim, descrever. 

 

Autorização: 

 

Elaborado por: <nome do responsável pela elaboração> 

Aprovado por: <nome e assinatura do responsável pela aprovação> 
 

APÊNDICE 02 - APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE GESTÃO PMI EM OBRAS DE INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA EM POSTOS 

DE COMBUSTÍVEIS NO ESTADO DO PARANÁ, ELABORADO POR ANGELO LUIZ ABRAHÃO 
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7.3. APÊNDICE 03 – CRONOGRAMA DE OBRAS 

 

RAZÃO SOCIAL: 

PREVISTO

REALIZADO

PREVISTO

REALIZADO

PREVISTO

REALIZADO

PREVISTO

REALIZADO

PREVISTO

REALIZADO

PREVISTO

REALIZADO

PREVISTO

REALIZADO

PREVISTO

REALIZADO

PREVISTO

REALIZADO

PREVISTO

REALIZADO

Observações:

13ª sem 14ª sem

CRONOGRAMA DE OBRAS

Etapas 1ª sem 2ª sem 3ª sem 4ª sem 5ª sem 6ª sem 7ª sem 8ª sem

Confecção de piso

9ª sem 10ª sem 11ª sem 12ª sem

Quebra de Piso

Abertura de Cava

Instalação de Tanques

Linhas Hidráulicas

Infra Elét/Aut/Monit Amb.

Ilhas

Retirada de tanques

Teste de Estanqueidade

Transportes
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7.4. APÊNDICE 04 – TRD – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

Logo da Empresa 

 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

Objetivos 

Tem por objetivo registrar o encerramento do projeto. 

Projeto <Nome do Projeto> 

Data Registro < 

Responsável (da 

parte cliente): 

<nome da pessoa que representa o posto revendedor e tem 

autonomia para dar encerramento ao projeto> 

Responsável (da 

parte do projeto): 

<nome da pessoa que representa a equipe do projeto e tem 

autonomia para solicitar encerramento do projeto> 

Documentos 

Entregues  

(  ) Apresentação do Certificado ou Laudo do Ensaio de 

Estanqueidade completo do SASC (linhas,  tanques, conexões e  

tubulações), após a Instalação e previamente à entrada em  

Operação, acompanhado por croqui do estabelecimento e ART - 

Anotação de Responsabilidade Técnica, devidamente assinada  

por profissional habilitado. O ensaio de estanqueidade deverá ser 

realizado por empresa Certificada pela Portaria nº 259/2008 do 

INMETRO, com base na NBR 13.784/2006, exigência não  

aplicável para Postos Flutuantes e Tanques Aéreos; 

(   ) Certificados  expedidos  pelo  Instituto  Nacional  de  

Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial – INMETRO, 

ou notas fiscais autenticadas expedidas pelas Entidades 

fabricantes ou prestadoras de serviço por ele credenciado, 

atestando a conformidade quanto à fabricação, montagem e  

comissionamento dos equipamentos e sistemas implantados,  

atendendo a Resolução CONAMA nº 273/2000 e a Portaria 
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INMETRO nº 109/2005; 

(    ) As Built da obra, impresso, em duas plantas, separadas entre 

hidráulica e elétrica; 

(     ) Laudo de aterramento das instalações, com ART; 

(     ) Laudos de fundo de cava, assinados e com ART de geólogo, 

quando da retirada de tanques subterrâneos; 

(     )  Nota Fiscal de destinação dos tanques retirados; 

(    ) Laudo de destinação de resíduos e borra retirada dos tanques 

subterrâneos. 

(    ) Memorial descritivo das etapas da instalação e remoção de 

equipamentos, com fotos de cada etapa, contendo ART. 

(     ) Cronograma previsto e executado; 

(     ) Comunicações do projeto; 

(   ) FGTS, INSS e GFIP dos funcionários que trabalharam na 

obra. 

 

Declaramos encerrado os serviços referente a <nome do projeto> e consideramos 

encerrados os compromissos entre as partes nas condições <descrever as condições para 

encerrar completamente os compromissos>. 

 

Cidade, xx de <nome do mês> de <ano>  

 

__________________________________________ 

<nome da pessoa responsável no posto revendedor> 

Posto Revendedor 

 

APÊNDICE 04 - APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE GESTÃO PMI EM OBRAS DE INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA EM POSTOS 

DE COMBUSTÍVEIS NO ESTADO DO PARANÁ, ELABORADO POR ANGELO LUIZ ABRAHÃO 
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8. ANEXOS 

 

8.1. ANEXO 01: DOCUMENTOS AMBIENTAIS PARA LICENCIAMENTO DE 

POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS NO ESTADO DO PARANÁ, IAP 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

ERECURSOS HÍDRICOS - SEMA 

 

Para Licença de Operação 

a. Requerimento de Licenciamento Ambiental; 

b. Cadastro para postos e sistemas retalhistas de combustíveis (anexo I); 

c. Cópia da Licença de Instalação; 

d. Apresentação do Certificado ou Laudo do Ensaio de Estanqueidade 

completo do SASC (linhas, tanques, conexões e tubulações), após a 

Instalação e previamente à entrada em Operação, acompanhado por 

croqui do estabelecimento e ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, 

devidamente assinada por profissional habilitado. O ensaio de 

estanqueidade deverá ser realizado por empresa Certificada pela Portaria 

nº 259/2008 do INMETRO, com base na NBR 13.784/2006, exigência não 

aplicável para Postos Flutuantes e Tanques Aéreos; 

e. Plano de Gerenciamento de Riscos elaborado(s) por profissional(is) 

habilitado(s), em 2 (duas) vias com A.R.T.s, contendo: 

 Plano de manutenção de equipamentos, sistemas e procedimentos 

operacionais, contendo os procedimentos de testes de 

estanqueidade, documentação dos testes realizados e os 

procedimentos previstos para correção de operações deficientes; 

 Plano de Atendimento à Emergências, considerando a comunicação 

das ocorrências ao Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e ao IAP, 

ações imediatas previstas e a relação de recursos humanos e 

materiais disponíveis;  
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 Programa de Treinamento de Pessoal contemplando as práticas 

operacionais, a manutenção de equipamentos e sistemas, e 

resposta a incidentes e acidentes. 

f. No caso de Posto ou Sistema Retalhista com transporte próprio de 

combustível, apresentar o Plano de Contingência para atendimento de 

acidentes com transporte de produtos perigosos; 

g. Atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros; 

h. Registro do pedido de Autorização para Funcionamento junto à Agência 

Nacional de Petróleo – ANP no prazo de 60 (sessenta) dias após a 

emissão da LO. 

i. Certificados expedidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização 

e Qualidade Industrial – INMETRO, ou notas fiscais autenticadas 

expedidas pelas Entidades fabricantes ou prestadoras de serviço por ele 

credenciado, atestando a conformidade quanto à fabricação, montagem e 

comissionamento dos equipamentos e sistemas implantados, atendendo a 

Resolução CONAMA nº 273/2000 e a Portaria INMETRO nº 109/2005; 

j. Certificado de instalação do equipamento de detecção e monitoramento de 

vazamento e comprovação de treinamentos para operação do sistema; 

k. Apresentação do nome da empresa ou do técnico responsável pela área 

ambiental (ART ou Declaração) conforme prevê a Lei Estadual 

16.346/2009; 

l. Apresentar a súmula da publicação de recebimento da Licença de 

Instalação – LI, em jornal de circulação regional e no Diário Oficial do 

Estado - DOE, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

06/1986 e Decreto Federal nº 99.274/1990; 

m. Prova de publicação de súmula do pedido de Licença de Operação em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme 

modelo aprovado pela Resolução CONAMA no 06/1986; 

n. Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 

Bancária) de acordo com a Lei Estadual no 10.233/1992. 
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8.2. ANEXO 02: DOCUMENTOS AMBIENTAIS PARA LICENCIAMENTO DE 

POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS NA CIDADE DE CURITIBA, 

SMMA 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA E MONITORAMENTO  

 

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO - LO: 

1. Guia prático de Licenciamento Ambiental (anexo) devidamente preenchido e assinado pelo 

proprietário do imóvel ou representante legal; 

2. Se pessoa física: RG e CPF do proprietário (cópia simples); 

3. Se pessoa jurídica: Contrato social e última alteração ou Ato Constitutivo, RG e CPF do 

dirigente (cópias simples); 

4. Se representante legal: procuração registrada em cartório e RG e CPF do procurador (cópia 

simples); 

5. Publicação de súmula do pedido de Licença de Operação em jornal de circulação regional; 

6. Publicação de súmula do pedido de Licença de Operação em Diário Oficial do Estado; 

7. Publicação de súmula da concessão de Licença de Instalação em jornal de circulação 

regional; 

8. Publicação de súmula da concessão de Licença de Instalação em Diário Oficial do Estado; 

9. Comprovante de recolhimento de Taxa de Licenciamento Ambiental (Guia de Recolhimento); 

10. Atendimento de todos os pré-requisitos estabelecidos na LI; 

11. Consulta Comercial atualizada com os ramos de atividades a serem desenvolvidos aprovada 

pela Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU; 

12. Plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS), contemplando a caracterização 

qualitativa e quantitativa dos resíduos a serem gerados, indicação dos pontos de geração, formas 

de monitoramento, segregação, manuseio, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte 

e destinação final - acompanhado da ART do responsável técnico; 

13. Planos de monitoramento de emissão de efluentes líquidos e de emissões atmosféricas, se 

couber; 

14. Comprovação de ligação dos efluentes domésticos à rede coletora da SANEPAR ou de 

implantação do sistema de tratamento de efluentes independente. 

OBS. 1: A renovação deve ser solicitada 90 dias antes do término do prazo concedido. 

OBS. 2: A SMMA poderá solicitar outros documentos e/ou informações complementares, 

sempre que entender necessário. 

 


