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RESUMO 

 

Com o mercado atual, o setor da construção civil busca constantemente práticas que melhorem 

o gerenciamento de um projeto em todas as áreas de conhecimento. A fim de buscar melhores 

resultados, a área de gerenciamento de aquisições vem se estruturando e aprimorando seus 

processos. Para maximizar as chances de sucesso, deve-se optar pelo modelo adequado de 

contratação de acordo com o produto ou serviço em questão, suas características, além do perfil 

da empresa e maturidade da equipe. No setor da construção civil, o modelo de contrato que 

apresenta menor riscos ao contratante é o contrato de preço fixo (empreitada global), porém 

garantir o resultado esperado não depende somente da escolha da modalidade de contrato, é 

necessário compreender e realizar todo o processo de aquisições desde a etapa de planejamento, 

avançando para condução, controle e, por fim, encerramento, analisando as ameaças e 

minimizando seus efeitos através da aplicação de boas práticas de gerenciamento. 

 

 Palavras Chave: Gerenciamento de aquisições. Contratos. Preço fixo. Boas práticas. 

    

  



 

 

ABSTRACT 

 
Due to the current market, civil construction industry constantly seeks practices for improving 

project management in all knowledge areas. In order to obtain better results, the area of 

procurement management has been structuring and improving its processes. To maximize the 

chances of success, a hiring agreement model must be chosen according to the product or 

service in its condition, its characteristics, in addition to the company profile and project team 

maturity. In the civil construction industry, the contract type that presents lower risks to the 

contractor is the fixed-price contract (global contract), but the guarantee of expected outcome 

not only depends on the choice of contract modality, since it is necessary to understand and 

carry out all the process of procurement, from the planning stage, moving towards conduction, 

control and, finally, closure, analysing threats and minimizing their effects through application 

of good management practices. 

 

 Key Words: Procurement Management. Contracts. Fixed-price. Good management. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O gerenciamento de projetos atualmente é visto pelo setor de construção civil como 

essencial para a elaboração e execução de um projeto ou obra, pois visa, através de boas 

práticas, aumentar a chance de sucesso de um projeto integrando todas as áreas de 

conhecimento envolvidas. Entre as várias disciplinas do planejamento, destaca-se a área de 

aquisições. 

O gerenciamento das aquisições de projetos é uma das áreas de conhecimento mais 

importantes dentro das organizações, pois a disciplina é dependente e impacta a todas as outras 

áreas e a qual busca a entrega do produto ou serviço em questão. 

Devido ao aumento constante da terceirização de serviços no setor da construção civil, é 

necessário buscar ações que garantam a eficiência do fornecimento de serviços e produtos, 

alinhado com as diversas áreas, como tempo, custo, qualidade, entre outras.  

Buscando o sucesso da aquisição de um produto ou serviço, deve-se analisar todo o processo 

de gerenciamento de uma aquisição, desde o planejamento, passando por condução, controle e 

encerramento. 

Para analisar o processo e as ações a serem tomadas, é necessário definir qual a modalidade 

de contratação será utilizada, pois cada modalidade possui diferentes característica, exigindo 

um determinado nível de gestão para garantir o sucesso da aquisição. 

 

1.2. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A construção civil é um dos setores em que o gerenciamento de projetos, se bem aplicado, 

pode ser eficaz e trazer benefícios. Atualmente, com diversos projetos ocorrendo 

simultaneamente nas organizações, é necessário buscar metodologias de gestão para que seja 

mantido o controle do andamento do projeto e ter a confiança de que todos os setores 

necessários estão envolvidos.  

O gerenciamento de aquisições pode ser aplicado a diversos tipos de contrato. O mais 

utilizado atualmente na construção civil é a modalidade “preço fixo – empreitada global”, 

devido os seus benefícios para o cliente. 
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Buscando garantir a eficiência de uma aquisição a partir de uma modalidade de contratação, 

coloca-se a seguinte questão: Como obter sucesso na adoção da modalidade de contratação 

“Preço fixo - Empreitada Global”, mitigando as ameaças existentes nas etapas de 

planejamento, execução, controle e encerramento, com boas práticas em gestão de aquisições 

e quais as vantagens deste modelo de contratação? 

 

1.3. OBJETIVO DA PESQUISA 

 

1.3.1. Objetivo geral 

 

O trabalho tem como objetivo definir e analisar a modalidade de contratação “Preço Fixo 

- Empreitada Global”, avaliando suas vantagens em comparação com outras modalidades e 

como garantir sua eficiência, minimizando as possíveis ameaças em projetos de construção 

civil. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

- Definir e comparar as diversas modalidades de contratação, apresentando vantagens e 

desvantagens no mercado da construção civil e seus riscos; 

- Analisar a modalidade de contratação “Preço Fixo - Empreitada Global”, inclusive suas 

características para adoção em obras de construção civil e principais ameaças; 

- Identificar e analisar as decisões que minimizam os riscos da contratação desta modalidade 

do ponto de vista da Contratante, apresentando a interface com outras áreas de conhecimento; 

- Apresentar propostas de ações na contratação que garantam a eficiência na execução de um 

projeto de construção civil. 

 

1.4. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O trabalho apresentado se limitará a área de conhecimento de gerenciamento de aquisições, 

comparando as diversas modalidade de contrato, ressaltando a modalidade de preço fixo. Trará 

no seu desenvolvimento principais ameaças desta modalidade, apresentando boas práticas para 

serem evitadas, mitigadas ou transferidas, porém sem a apresentação de um plano de respostas 
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de riscos, pois isso é abordado em outra área de conhecimento, gerenciamento de riscos, que 

não será explorada neste trabalho.  

 

1.5. RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

Na Gestão de Aquisições, dentre todas as modalidades de contratação existentes, será 

analisada a modalidade Preço Fixo - Empreitada Global, que vem sendo utilizada por diversas 

construtoras e incorporadoras em todo o país, a fim de avaliar suas vantagens perante as outras 

e, principalmente, se mesmo com todas as ameaças envolvidas nestas contratações esta 

modalidade é eficiente. 

 

1.6. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Este trabalho será baseado em referências bibliográficas na área de gerenciamento de 

projetos, gerenciamento de aquisições e gestão de contratos. No entanto, não apresentará dados 

concretos de um projeto especifico, mas sim uma análise de referências e apresentação de 

ameaças e boas práticas identificadas em projetos de construção civil. 

 

1.7. METODOLOGIA 

 

O trabalho apresentado trata-se de um trabalho de análise teórica. O estudo será determinado 

pelo paradigma qualitativo, pois tratará o tema gerenciamento de aquisições com subjetividade, 

gerando uma análise teórica de dados de forma interpretativa, que por consequência, não será 

generalizado.  

O principal recurso utilizado é a pesquisa bibliográfica, com um estudo de materiais 

publicados como artigos, trabalhos acadêmicos e livros. 

Os propósitos da pesquisa são descritivos, pois será exposta as características de uma área 

de conhecimento e de seus processos, estabelecendo relações com entre as possíveis variáveis; 

explicativa pois será justificado a partir da teoria de gerenciamento de aquisições o porquê do 

uso da modalidade preço fixo e como esta pode ser eficaz; e aplicada, pois tem uma finalidade 

prática, que é o incentivo desta modalidade de contratação na construção civil. 
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1.8. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho que será apresentado está dividido em quatro capítulos, sendo o primeiro uma 

introdução ao tema que será abordado e quais as motivações e objetivos da elaboração deste 

trabalho. 

O segundo capítulo é onde o tema gerenciamento das aquisições é apresentado, baseado em 

referências bibliográficas. 

No terceiro capitulo, será abordado os diferentes tipos de contratos utilizados na construção 

civil, suas vantagens e desvantagens. Também será detalhado as principais ameaças em um 

contrato da modalidade preço fixo. 

O quarto capitulo apresentará quais boas práticas do gerenciamento de projetos podem 

utilizadas para garantir a eficiência de um contrato de preço fixo durante todo o processo de 

uma aquisição. 

Por fim, no quinto capitulo é apresentado o encerramento do trabalho através das 

conclusões.    
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES EM PROJETOS 

 

Segundo o PMBOK® (PMI, 2013), o gerenciamento de aquisições de um projeto 

inclui os processos para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe 

de projeto, também abrange as etapas de contratação, gerenciamento de contratos, controle de 

mudanças e administração de contratos. 

Compete à equipe do projeto garantir que as aquisições acatem as necessidades 

especificas do projeto e, ao mesmo tempo, acatem as políticas de aquisições da organização. 

(MELO, 2010).   

O PMBOK® (PMI, 2013) apresenta os processos do gerenciamento das aquisições, 

sendo: 

 Planejar o gerenciamento das aquisições: o processo de documentação das 

decisões de compras do projeto, especificando a abordagem e identificando 

fornecedores em potencial. 

 Conduzir as aquisições: o processo de obtenção de respostas de fornecedores, 

seleção de um fornecedor e adjudicação de um contrato. 

 Controlar as aquisições: o processo de gerenciamento das relações de 

aquisições, monitoramento do desempenho do contrato e realizações de 

mudanças e correções nos contratos, conforme necessário. 

 Encerrar as aquisições: o processo de finalizar cada uma das aquisições do 

projeto. 

 

 Zuccato, (2014) cita que o gerenciamento das aquisições de um projeto pode ter duas 

perspectivas distintas, a do contrato e do contratante. Com isso, podemos considerar as três 

etapas principais dessa relação: 

 Etapa pré contratual: que envolve os processos que antecedem a assinatura dos 

contratos; 

 Etapa contratual: que correspondem aos processos associados 

à elaboração, negociação e celebração dos contratos; 
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 Etapa pós contratual: que correspondem aos processos que ocorrem após a 

celebração dos contratos. 

Conforme apresentam Xavier et al. (2008), as fases se correlacionam com os processos 

de gerenciamento de aquisições, conforme figura a seguir: 

 

FIGURA 1 – AS FASES NO GERENCIAMENTO DE AQUISICOES PROCESSOS DO 

GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES DO PROJETO 

 

FONTE: XAVIER et. al,. 2013, p. 16. 

 

Para compreender a relevância das fases, é importante analisarmos as características e 

como são realizados os processos do gerenciamento de aquisições.  

 

2.2. PLANEJAR O GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES EM PROJETOS 

 

Segundo Melo (2010), planejar aquisições é o processo para identificar as decisões de 

compras do projeto, esmiuçando a abordagem e identificando os melhores fornecedores. 

O processo de planejar o gerenciamento das aquisições define a política e a estratégia 

de aquisições e função dos requisitos do projeto, os recursos disponíveis, dos prazos, da 

tecnologia, dos riscos, das prioridades técnicas e econômicas, da estrutura de gerenciamento e 

das características da empresa onde essa aquisição acontece. (ZUCCATO, 2014) 

Considerando do ponto de vista do cliente, a etapa de planejar o gerenciamento de 

aquisições é o processo de documentação das decisões de uma aquisição. A principal saída 
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deste processo, consiste na criação de um plano de gerenciamento de aquisições, que irá definir 

o caminho a ser traçado para atingir os objetivos. A figura 2 abaixo apresenta o diagrama de 

fluxo de dados do processo. 

 

FIGURA 2 – PLANEJAR O GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES: ENTRADAS, 

FERRAMENTAS E TÉCNICAS E SAÍDAS 

 

FONTE: PMI, 2013, p. 358. 

 

O planejamento de aquisições tem várias entradas. A documentação dos requisitos 

pode incluir informações importantes sobre os requisitos do projeto, que poderão ser 

consideradas durante o planejamento das aquisições.  

Nesta etapa devem ser coletadas o maior volume de informações possíveis, agregados 

aos documentos já existentes do projeto.  

Dentre todas as entradas, os itens mais relevantes e que serão expostos neste trabalho, 

são: 

 

2.2.1. Registro de Riscos 

 

Segundo apresentado no PMBOK® (PMI, 2013), o registro dos riscos fornece a lista 

de riscos, juntamente com os resultados da análise dos riscos e o planejamento das respostas 

aos riscos.  

O registro de riscos é preparado no processo de Identificas os Riscos, fornecendo 

informações sobre os riscos identificados, a causa-raiz e as premissas do projeto. A lista de 

riscos identificados deverá contar com o maior número de detalhes possíveis. (MELO, 2010).  
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Este documento deve apresentar os possíveis riscos (oportunidades e ameaças) que 

podem acontecer na etapa de pré contratação de uma aquisição. O objetivo é minimizar as 

ameaças, aumentando as chances de sucesso no projeto. 

 

2.2.2. Ativos de Processos Organizacionais 

 

Os ativos de processos organizacionais segundo o PMBOK® (PMI, 2013), são os 

planos, processos, políticas, procedimentos e as bases de conhecimento especificas da 

organização e por ela usados. 

Dentro do gerenciamento de aquisições, o PMBOK® (PMI, 2013) descreve: 

Os vários tipos de acordos contratuais usados pela organização também influenciam 

as decisões para o processo planejar o gerenciamento das aquisições. Os ativos de processos 

organizacionais que influenciam o processo planejar o gerenciamento das aquisições incluem, 

entre outros: 

 Políticas, procedimentos e diretrizes formais de aquisições. […]; 

 Os sistemas de gerenciamento que são considerados no desenvolvimento do 

plano de gerenciamento das aquisições e na seleção dos tipos de relacionamentos 

contratuais a serem usados; 

 Um sistema estabelecido de vários níveis de fornecedores pré-qualificados com 

base em experiência anterior. 

 

Nesta etapa é analisado qual o modelo de contratação que se adequa a política interna 

da empresa. Os tipos mais populares de contratos, segundo Xavier et al. (2008), são: 

 Contratos de preço fixo: envolvem um preço fixo para um produto ou serviço 

bem definido; 

 Contratos de custos reembolsáveis: envolvem o pagamento (reembolso) para 

o fornecedor pelos custos reais incorridos acrescidos de uma remuneração 

que normalmente representa o lucro do fornecedor; 

 Contratos por preço unitário - tempo e material (T&M): possuem elementos 

de um contrato a preço fixo (no preço fixado por hora ou unidade de material) 

e de um contrato de custo reembolsável (em função da quantidade e, portanto, 

do custo total ser desconhecido) 
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Na etapa seguinte, ferramentas e técnicas, o PMBOK® (PMI, 2013) define quatro 

ferramentas: Análise de fazer ou comprar, que é uma decisão fundamental para o projeto; 

Opinião especializada, usada para avaliar as entradas e saídas desse processo, e também para 

desenvolver ou modificar os critérios de avaliação de propostas; Pesquisa de Mercado, que 

inclui a análise das capacidades dos setores e vendedores específicos e; Reuniões para troca de 

informações com os licitantes. 

Já nas saídas do processo, o principal documento resultante é o plano de gerenciamento 

de aquisições. Este documento, segundo o PMBOK® (PMI, 2013), pode incluir orientações 

para: 

 Tipos de contratos a serem usados; 

 Questões de gerenciamento dos riscos; 

 Documentos padronizados de aquisição, caso necessários; 

 Métricas de aquisições a serem usadas para gerenciar contratos e avaliar 

fornecedores; 

 […] 

 

Além do documento de plano de gerenciamento das aquisições, outros documentos 

são resultados deste processo. Os documentos apresentam decisões e requisitos para dar 

andamento a contratação desejada. O processo de planejamento das aquisições é a base para 

sua próxima etapa, condução de aquisições. 

 

2.3.  CONDUZIR AS AQUISIÇÕES EM PROJETOS 

 

A etapa de conduzir as aquisições corresponde a fase de contratação de um produto ou 

serviço. Segundo o PMBOK® (PMI, 2013) é o processo de obtenção de respostas de 

fornecedores, seleção de um fornecedor e adjudicação de um contrato. O principal benefício 

desse processo é prover o alinhamento das expectativas internas e externas das partes 

interessadas através de acordos estabelecidos. Segue fluxo deste processo. 
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FIGURA 3 – CONDUZIR AS AQUISIÇÕES: ENTRADAS, FERRAMENTAS E TÉCNICAS E 

SAÍDAS 

 

FONTE: PMI, 2013, p. 371. 

 

Conforme cita Melo (2010), o plano de gerenciamento de projetos e seus planos 

auxiliares são uma entrada para realizar as aquisições do projeto e descrevem como os processos 

de aquisição serão gerenciados até o encerramento do contrato. 

A etapa de ferramentas e técnicas, e a qual a Contratante compara os fornecedores em 

questão, faz avaliação técnica e comercial das propostas, reuniões internas, com equipes 

especializadas e com os fornecedores concorrentes, além da fase de negociação. Após esses 

passos, cria critérios (ou aplica, caso já exista na empresa), a fim de definir qual será o 

fornecedor escolhido e quais as condições para este serviço ou produto que deverá ser entregue. 

Como saídas da etapa de conduzir as aquisições, obtemos a definição de fornecedores 

e acordos realizados. Deve ser previsto também calendário de recursos e possíveis solicitações 

de mudanças. O plano de gerenciamento de projeto e outros documentos relevantes devem ser 

atualizado de acordo com a aquisição fechada, incluindo seus requisitos. 

 

2.4. CONTROLAR / ADMINISTRAR AS AQUISIÇÕES EM PROJETOS 

 

Segundo o PMBOK® (PMI, 2013), controlar as aquisições é o processo de 

gerenciamento das relações de aquisições, monitoramento do desempenho do contrato e 

realizações de mudanças e correções nos contratos, conforme necessário.  
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Esta é a etapa de gestão e administração do contrato, que busca garantir que o 

desempenho do cliente e do fornecedor cumpram os requisitos de aquisição, firmados no 

documento de contrato. A figura abaixo apresenta o fluxo de dados do processo. 

 

FIGURA 4 – CONTROLAR AS AQUISIÇÕES: ENTRADAS, FERRAMENTAS E TÉCNICAS E 

SAÍDAS 

 
 

FONTE: PMI, 2013, p. 379. 

 

Segundo Melo (2010), os documentos de aquisição fornecem informações completas 

e necessárias para a administração dos contratos de aquisição, tais como declaração do trabalho, 

detalhes complementares, critérios de medição e aceitação do produto, estes documentos 

descrevem como o processo será gerenciado desde o desenvolvimento da documentação até o 

encerramento do contrato. 

Para controlar as aquisições, existem diversas ferramentas para que a organização 

realizadora possa administrar o processo, controlar o contrato, gerir as mudanças, inspecionar, 

elaborar relatórios, controlar pagamentos. Durante a execução de um serviço ou produto, é 

essencial que o contratante tenha este controle, para minimizar as chances de falhas na entrega 

do produto. 

Como saída desta fase, obtemos informações sobre o trabalho, como desempenho, 

acompanhamento de contrato, além do registro das possíveis mudanças autorizadas. Com base 

no andamento, deve ser atualizado o plano de gerenciamento do projeto, assim como os 

documentos necessários e os ativos de processos organizacionais. 
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2.5. ENCERRAR AS AQUISIÇÕES EM PROJETOS 

 

Encerrar as atividades segundo o PMBOK® (PMI, 2013), é o processo de finalizar 

todas as aquisições do projeto. O principal benefício deste processo é a documentação dos 

acordos e outros documentos relacionados, para consultas futuras.  

Para Melo (2010), a finalidade do processo é o término de cada aquisição do projeto e 

avaliar se as obrigações do contrato foram cumpridas conforme o esperado. 

A figura abaixo representa o diagrama de fluxo de dados: 

 

FIGURA 5 – ENCERRAR AS AQUISIÇÕES: ENTRADAS, FERRAMENTAS E TÉCNICAS E 

SAÍDAS 

 

FONTE: PMI, 2013, p. 386. 

 

Como entrada do processo, o plano de gerenciamento do projeto deve ser considerado 

com a finalidade de descrever como os processos de aquisição serão encerrados. Todos os 

documentos pertinentes ao processo de aquisição deverão ser coletados, indexados e 

arquivados. As informações sobre contrato, escopo, qualidade e desempenho de custos, bem 

como mudanças no contrato, pagamentos e resultados de inspeção deverão ser arquivados. 

(MELO,2010). 

Através de auditorias e registros das etapas anteriores, é analisado o resultado do 

projeto, assegurando que o produto ou serviço adquirido nas negociações foi o recebido ou 

cancelado ao longo do caminho. Conforme cita Melo (2010), através das auditorias é possível 

aprender sobre o que funcionou e o que não deu certo durante os processos de aquisição. 

O objetivo principal, que envolve atividades administrava, além de analisar o resultado 

final, é arquivar as informações para uso futuro (ex.: lições aprendidas) 

Como saídas deste processo de aquisição é encerrado o contato, elaborando um 

documento formal de aceite ao Contratado. Como resultado para a Contratante, devem ser 

compilados e arquivados os documentos referentes a todas as etapas das aquisições, além da 

elaboração de lições aprendidas.   
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2.6. INTERFACE DAS AQUISIÇÕES EM PROJETOS COM OUTRAS ÁREAS DE 

CONHECIMENTO 

 

Zuccato (2014), cita que o planejamento das aquisições deve levar em conta as 

interações da própria área de conhecimento das aquisições com as demais áreas de 

conhecimento do gerenciamento dos projetos. 

É essencial que exista a integração entre as disciplinas pois a área de aquisições 

necessita de informações e documentos resultantes de todas as outras áreas para iniciar o seu 

processo e durante todo o processo de gerenciamento de aquisições. 

Conforme apresentado por Xavier et al. (2008), o gerenciamento de aquisições possui 

uma interdependência com todas as outras áreas de conhecimento, representadas na figura 

abaixo. 

 

FIGURA 6 – AS INTERFACES DO GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES COM OUTRAS ÁREAS

 

FONTE: XAVIER et. al,. 2013, p. 15. 

 

A figura 6 apresenta a relação do gerenciamento de aquisições com o planejamento 

das demais áreas de gerenciamento de projetos. A colocação do gerenciamento de aquisições 

no centro da figura não deve ser interpretada como se ele fosse a área mais importante do 

gerenciamento de projetos. O objetivo é simplesmente mostrar que a área troca informações 
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com todas as demais, devendo a equipe de projeto estar atenta para que não haja inconsistência 

nos documentos de planejamento de projeto. (XAVIER et al., 2008) 

Como a interface do gerenciamento de aquisições com as outras áreas ocorre durante todo o 

gerenciamento de um projeto, é importante que a integração entre todas seja bem gerida pelo 

gerente de projetos, aumentando assim, a eficiência do projeto em questão.  

  



15 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES NA CONTRUÇÃO CIVIL 

 

O gerenciamento de aquisições na construção civil é um dos processos que exige maior 

atenção e demanda da equipe de projetos, pois é neste processo que se inicia uma solicitação 

de um produto ou serviço através de documentações e sua entrega final é o serviço ou produto 

consumado. 

Para desenvolver um plano de como gerenciar as aquisições, é necessário conhecer, 

além do escopo, o modelo de contratação que será utilizado, pois isso altera a maneira de 

condução de todo o processo. 

Com isso, deve-se analisar as modalidades de contatos utilizadas para então definir 

qual a mais eficiente e eficaz para a aquisição em questão. 

 

3.2. TIPOS DE CONTRATO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Como citado no capítulo anterior, existem três modelos principais de contratação que 

são frequentemente utilizados na construção civil: 

 Por administração ou Custo reembolsável; 

 Preço unitário; 

 Preço fixo ou global (empreitada global). 

As especificidades de cada uma das modalidades serão apresentadas abaixo: 

 

3.2.1. Contrato por administração ou custo reembolsável 

 

Este modelo de contratação prevê a locação de recursos (como homem-hora) para a 

execução de um serviço. Não é previsto na etapa de contratação o comprometimento financeiro, 

pois este custo será atrelado a quantidade de recursos que foram utilizadas em um determinado 

tempo. 

É o modelo indicado quando o escopo ainda não está definido, pois permite que o 

escopo seja elaborado durante a execução. Por outro lado, este contrato não é frequentemente 

utilizado em obras privadas pois o risco financeiro para o cliente é grande, visto que, não cria 
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incentivos para que o fornecedor economize, pois não recebe por escopo ou produtividade, mas 

sim por recursos alocados o que pode gerar uma falta de comprometimento do contratado em 

relação ao prazo e qualidade do serviço executado, pois será reembolsado independente do 

resultado, o que gera um grande risco ao contratante.  

 

3.2.2. Contrato por preço unitário 

 

O contrato por preço unitário é utilizado quando o escopo do serviço está definido, 

mas não as quantidades envolvidas. Com isso a contratada estabelece na fase de contratação, 

com a aprovação da contratante o valor unitário dos produtos e serviços a serem realizados.  

Os pagamentos são realizados de acordo com os serviços executados no período 

estabelecido. Esse fato reduz o risco financeiro para a contratante, pois não desembolsará além 

do escopo, desde que tenha gestão eficaz da obra. Nesta modalidade de contratação um dos 

riscos é o prazo, por não tem um quantitativo preciso o cronograma pode variar, porém como o 

contratado pré-estabelece os custos dos serviços, possui mapeado o tempo máximo para cada 

tarefa, garantindo sua margem de lucro esperada. Ambas as partes devem, além da gestão 

adequada, buscar estabelecer metas para atingir os prazos previstos com qualidade.  

 

3.2.3. Contrato por preço fixo (empreitada global) 

 

Neste modelo, na fase de contratação deve ser bem definido o escopo da aquisição, 

assim como seus quantitativos e requisitos, pois nesta etapa é estabelecido o custo total do 

contrato, juntamente com prazo e qualidade esperados.  

O modelo é conhecido por contrato de empreitada global, pois a contratada deve 

fornecer material e mão de obra para a execução do escopo do contrato, sem alterar o preço 

estabelecido previamente. No caso da execução de um serviço que não está em conformidade 

com o acordado, a contratada deve reparar sem custos adicionais. Outro fator do contrato desta 

modalidade, é que no caso de atrasos a contratante está assegurada por contrato do seu direito 

de cobrar multas. 

A contratante deve, previamente a contratação, ter ciência do valor justo a ser pago 

neste contrato, para que evite desembolsar mais do que o previsto, já que nesta modalidade os 

fornecedores incorporam em seu preço uma porcentagem de contingência para os riscos que 

envolvem este tipo de contrato. Caso o custo de fornecimento fiquei além do previsto, sem 



17 

 

modificações justificáveis (ex.: alteração de escopo) a contratante não pagará além do acordado, 

assim como, caso os riscos identificados na etapa de contratação não ocorram, a contratada 

incorpora os valores previstos a sua margem de lucro.  

 

3.3. VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS MODELOS DE CONTRATOS 

 

Todos os modelos de contrato possuem vantagens e desvantagens, que devem ser 

analisadas levando em consideração qual é a aquisição em questão, o fato de o contratante ser 

do setor privado ou público, além do escopo, custo e prazo serem pré-determinados ou não.  

Segue abaixo comparativo apresentando algumas vantagens e desvantagens de cada 

modalidade de contrato, considerando uma obra civil para o setor privado. 

 

TABELA 1 – VANTAGENS E DESVANTAGENS DE CONTRATOS POR ADMINISTRAÇÃO 

Por administração ou Custo reembolsável 

Vantagens Desvantagens 

 Não requer um grande esforço da contratante na 

elaboração da declaração de trabalho. 

 Pode apresentar custo menor que contratos a 

preço fixo, porque não é onerado por 

contingencias associadas aos riscos da 

contratada. 

 Não é necessário ter o escopo definido no 

momento da contratação. 

 Pode ser eficiente para tentativas. 

 Muito utilizado em obras públicas. 

 Demanda acompanhamento continuo e 

detalhado da contratante. 

 Não é possível prever prazo exato para a 

conclusão dos serviços. 

 A contratante deve monitorar seus custos. 

 O preço total do contrato só é determinado ao 

final da sua execução. 

 

 

FONTE: Adaptado de Zuccato (2014). 
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TABELA 2 – VANTAGENS E DESVANTAGENS DE CONTRATOS POR PREÇO UNITÁRIO 

Preço unitário 

Vantagens Desvantagens 

 Aplicado normalmente em contratos de curta 

duração. 

 Permite contratação rápida. 

 Eficaz quando o escopo está definido, mas as 

quantidades não. 

 A contratada faz boa gestão do seu tempo para 

maximizar seus lucros – o que garante o prazo. 

 Pode ser utilizado em casos que haja variação de 

escopo em contratos a preço fixo. 

 Utilizado em contratações de mão de obra 

especializada e consultorias. 

 Risco de exceder o orçamento caso a 

contratante não exerça controle efetivo do 

contrato. 

 A contratada não é motivada a controlar seus 

custos. 

 Demandam supervisão diária da contratante. 

 

FONTE: Adaptado de Zuccato (2014). 

 

TABELA 3 – VANTAGENS E DESVANTAGENS DE CONTRATOS POR PREÇO FIXO 

Preço fixo (Empreitada global) 

Vantagens Desvantagens 

 A contratante conhece desde a etapa de 

contratação o preço total previsto do contrato. 

 Modalidade utilizada por parte das contratantes 

que tem muita experiência nos seus processos de 

controle. 

 Demanda menos recurso de gerenciamento por 

parte da contratada. 

 Os riscos de aumento de custos, em princípio, são 

da responsabilidade da contratada, que é 

motivada a controlas seus custos. 

 Preço e prazo fixo, devendo o fornecedor arcar 

com falhas e riscos de execução. 

 Demanda um grande esforço da contratante em 

elaborar a declaração de trabalho, para definir 

claramente o escopo e requisitos a serem 

atendidos pela contratada. 

 Caso a contratada subestime o preço ofertado 

para o trabalho, tentará recuperar os eventuais 

prejuízos através de pleitos, o que pode gerar 

aumento no preço final e demandará análise da 

contratante. 

 Risco de a contratante declinar do contrato, 

caso comece a ter prejuízo. 

 Risco de o preço final ser maior do que em 

outra modalidade de contratação, em função de 

contingencias a serem incluídas para 

compensar os riscos associados as incertezas.  

 

FONTE: Adaptado de Zuccato (2014). 
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3.4. DECISÃO POR TIPO DE CONTRATO 

 

A decisão de qual modalidade de contratação utilizar é sempre baseada na cultura da 

empresa, de sua diretoria, além da maturidade de da equipe e do escopo de um projeto. 

Na construção civil, é definido qual a modalidade de contrato mais viável analisando 

os seguintes aspectos: 

 Definição do escopo do trabalho; 

 Quantidade ou frequência de mudanças esperadas; 

 Expertise do cliente para gerenciar o fornecedor; 

 Complexidade dos requisitos técnicos; 

 Análise de custos; 

 Urgência na obtenção do produto; 

 Responsabilidade do fornecedor; 

 Histórico das partes; 

 Análise dos riscos. 

 

Os itens apresentados acima têm sua relevância para uma decisão, porém do ponto de 

vista da contratante um dos fatores de maior impacto é o que está relacionado com o setor 

financeiro e os riscos que os contratos representam. A imagem apresenta os graus de riscos de 

acordo com a modalidade de contratação. 

 

FIGURA 7 – GRAU DE RISCO FINANCEIRO NOS TIPOS DE CONTRATO 

 

FONTE: XAVIER et. al,. 2013, p. 58. 
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Analisando do ponto de vista de contratante de uma aquisição, como são as 

construtoras e incorporadoras do país que terceirizam seus serviços e produtos, o contrato de 

custo reembolsável apresenta um grande risco, pois como é uma locação de recursos, não tem 

uma previsão de qual o prazo e custo final para a execução de um serviço. Quanto ao contrato 

de preço unitário, é de risco intermediário pois, mesmo sem o quantitativo, a contratante na 

etapa de contratação já possui o valor unitário dos produtos e serviços a serem fornecidos, o 

que garante que os valores serão mantidos sendo analisados apenas os quantitativos na fase de 

administração das aquisições.    

O contrato de preço fixo apresenta um risco financeiro menor em comparação as outras 

modalidades, do ponto de vista da contratante, pois o seu preço é pré-estabelecido na etapa das 

propostas, realização de uma aquisição. Este é o principal fator para que o contrato desta 

modalidade seja um dos mais utilizados no setor da construção civil privada atualmente. 

Mas para garantir a eficiência de um contrato preço fixo – empreitada global, é 

necessário que exista atenção em diversos pontos durante todo o processo de gerenciamento 

das aquisições. 

Na sequência será apresentado as principais ameaças que podem ser identificadas em 

cada etapa do gerenciamento das aquisições para um contrato de preço fixo. 

 

3.5. CONTRATO PREÇO FIXO 

 

3.5.1. Pré contratação e principais ameaças 

 

Conforme apresentado no capítulo anterior, a fase de pré contratação está 

correlacionada a etapa de planejamento de uma aquisição.  

Para a construção civil esta etapa é de extrema importância pois é na qual será definido 

o escopo do produto ou serviço a ser entregue. 

Para iniciar o planejamento de uma aquisição, é necessária a interação entre as áreas 

de conhecimento, pois nesta etapa deve-se receber informações que são geradas em outras 

etapas do gerenciamento de projetos, conforme imagem abaixo. 
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FIGURA 8 – INTERFACE DAS AQUISIÇÕES COM AS DEMAIS ÁREAS DO 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

FONTE: ZUCCATO, 2014, p. 6. 

 

Como pode-se ver ao iniciar uma aquisição são necessários vários documentos das 

diversas disciplinas de conhecimento, cada uma fornecendo as informações para garantir a 

correta elaboração do plano de aquisição. Os documentos a serem disponibilizados, são: 

 Gerenciamento de Escopo: Deve fornecer o EAP e o plano do projeto para iniciar a 

demanda da aquisição; 

 Gerenciamento de Tempo: Fornece o cronograma do projeto para que a contratação 

seja realizada no prazo adequado e sua conclusão atenda ao previsto; 

 Gerenciamento de Custo: Informa o orçamento total do projeto e o custo máximo 

permitido para o escopo em questão. 

 Gerenciamento da Qualidade: Com o Plano de qualidade estabelece os requisitos e 

critérios para contratação e recebimento do produto ou serviço; 

 Gerenciamento de Recursos Humanos: O Plano de gerenciamento de recursos 

humanos define a equipe de projetos e a matriz de responsabilidades; 

 Gerenciamento da Comunicação: Fornece o Plano de comunicação que estabelece 

como será realizada a comunicação entre todos os envolvidos no projeto; 
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 Gerenciamento de Riscos: O Plano de resposta ao risco apresenta os riscos 

identificados até o momento, com suas respostas para contingencia ou contenção. 

 Gerenciamento das Partes Interessadas (Stakeholders): Os Requisitos de projetos 

são utilizados para ter conhecimento sobre as necessidades e expectativas das partes 

interessadas; 

 Integração: Junção de todas as áreas, o Plano de gerenciamento de mudanças 

apresenta como deve ser conduzida uma mudança em qualquer etapa do projeto.  

 

3.5.1.1. Principais Ameaças – Planejamento 

 

 Considerando o uso de um contrato da modalidade preço fixo (empreitada global) 

para a construção civil, alguns riscos detectados como ameaça nesta etapa, considerando todos 

os dados e documentos esperados como entrada, são: 

 Falta de definições de escopo e requisitos, que podem gerar incertezas para a 

contratação da modalidade preço fixo; 

 Falta de projetos, ou projetos em fase preliminar como anteprojeto ou projeto básico; 

 Cronograma não factível (por exemplo, desconsiderando chuvas ou condições da obra); 

 Cronograma mal elaborado, com correlações entre atividades erradas; 

 Orçamento estimado não aprovado ou inviável; 

 Falta de determinação da qualidade esperada; 

 Plano de comunicação falha ou inexistente entre a equipe de projetos e os principais 

stakeholders; 

 Falta de compreensão da expectativa e necessidade dos stakeholders; 

 Mudança de requisitos ou interesses dos stakeholders; 

 Risco de ocorrer mudanças no projeto durante esta fase; 

 Falta de definição de critérios para abertura de solicitação de propostas e escolha e 

fornecedores participantes. 

 

Os riscos detectados nesta etapa, devem estar registrados no plano de resposta aos 

riscos, já prevendo as ações a serem realizadas caso ocorram. 

 



23 

 

3.5.2. Contratação e principais ameaças 

 

A etapa de contratação, está atrelada a fase de conduzir uma aquisição. É nesta fase 

que em que as propostas para elaboração do serviço ou produto são recebidas e analisadas pela 

equipe de projetos. 

Nesta etapa a integração com todas as disciplinas está presente, pois deve ser 

averiguado se todas as solicitações presentes na etapa de planejamento, oriundo de documentos 

gerados por outras áreas, foram atendidas nas propostas recebidas. Para garantir esta validação 

e integração entre as áreas, a disciplina mais requerida é de comunicação. 

Considerando que se trata de um contrato de construção civil na modalidade preço 

fixo, é necessário que as propostas sejam analisadas criteriosamente, garantindo que todas as 

propostas incluem o mesmo escopo, prazo e qualidade. Posteriormente a analise através de 

critérios estabelecidos, define-se o fornecedor. 

Após a definição do fornecedor, é elaborado um termo formal para estabelecer e 

formalizar os acordos realizados durante a etapa de concorrência, o contrato. 

O contrato inclui além da parte técnica do serviço ou produto em questão, um conjunto 

de regras definidas pelas partes, que prevê através de clausulas e condições negociadas, a forma 

de se relacionar para evitar futuros problemas ou impasses que possam prejudicar o projeto, 

incluindo os requisitos legais, administrativos, técnicos e conceituais necessários. 

 

3.5.2.1. Principais Ameaças – Condução 

 

Levando em consideração de que se trata de um processo de contratação para a 

construção civil na modalidade preço fixo, é necessário analisar quais as principais ameaças 

que podem surgir durante esta etapa, como por exemplo:   

 Recebimento de propostas com escopo inadequado; 

 Recebimento de propostas com prazos inexequíveis; 

 Recebimento de propostas com valores muito acima do esperado, devido os riscos 

agregados ao contratado na modalidade preço fixo; 

 Fornecedores escolhidos sem know-how necessário para o escopo apresentado; 

 Solicitação mudança escopo durante a fase de análise das propostas; 

 Inexistência de critérios para análise de fornecedores; 
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 Equipe de projetos não apta para definição de fornecedores; 

 Falha nas negociações por parte da contratante, principalmente nos quesitos preço, 

prazo, qualidade; 

 Falha de comunicação no esclarecimento das regras, como restrições, garantias, 

retenções técnicas e multas; 

 Discordância com os termos contratuais e relutância na assinatura do contrato; 

 

As ameaças na etapa de contratação colocam em risco o cumprimento do processo de 

aquisição, pois caso o fornecedor escolhido não seja apto, as consequências perdurarão durante 

o restante do processo de aquisição e exigirá maior esforço da equipe de gerenciamento de 

projetos. 

 

3.5.3. Pós contratação e principais ameaças 

 

Conforme apresentado no capítulo anterior, a fase de pós contratação é separada em 

duas etapas, Controle e Encerramento das aquisições.  

A etapa de controle das aquisições é a fase do desenvolvimento do produto ou serviço 

contratado. Nesta etapa busca-se garantir a aderência aos termos e condições do contrato, 

buscando efetiva comunicação e controle, principalmente para os casos de mudanças e soluções 

de reivindicações. 

Em relação as áreas de conhecimento, esta etapa possui grande interface com a área 

de comunicação, pois nesta etapa é necessário um plano de comunicação maduro para garantir 

que todas as informações das diversas disciplinas, assim como os termos do contrato sejam de 

conhecimento dos responsáveis, assim como, o andamento dos serviços reportados aos 

stakeholders principais. 

Como na etapa de controle, existe a possibilidade de surgirem mudanças, seja de 

escopo, de compatibilização de projetos ou técnicas construtivas, é necessária a integração de 

todas as áreas, para garantir elaboração adequada do plano de gerenciamento das mudanças. 
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3.5.3.1. Principais Ameaças – Controle 

 

Por se tratar de um contrato de preço fixo, a necessidade de gestão por parte da 

contratante é inferior as outras modalidades de contratação.  

Porém, mesmo que o acordado seja um escopo completo, com limitações de custo, 

prazo e qualidade pré-definidos, é importante o acompanhamento durante a execução dos 

serviços, com maior atenção em casos de alterações de projeto e escopo, o que exigirá 

definições de mudanças e novos acordos entre contratante e contratada. Como em um contrato 

de preço fixo, o risco maior é da contratada, e seu interesse ao assumir um contrato deste é o 

lucro, é importante que existam acompanhamento da equipe de gestão de contratos, para evitar 

que surjam contestações inadequadas de pleitos de contrato.  

Algumas ameaças que podem surgir nesta etapa em uma obra de construção civil, são:  

 Falta de conhecimento do escopo por parte do gestor de contrato; 

 Falta de conhecimento do gestor de contrato sobre as negociações e o que foi acordado 

com o contratado; 

 Divergência entre a equipe de projetos, principalmente entre equipe de aquisições e 

gestores de obra;  

 Incompatibilização de projetos não detectada; 

 Soluções estabelecidas em projetos inadequadas para a realidade em canteiro de obra; 

 Falha na comunicação entre contratada e contratante, não mantendo uma a outra 

informada sobre a evolução do escopo, problemas ocorridos e soluções propostas; 

 Falta de controle e documentação para as possíveis mudanças que podem ocorrer por 

solicitação dos stakeholders, revisão de projetos ou alteração de técnica construtiva; 

 Falta de inspeção e auditorias durante a execução, análise de desempenho intermediário; 

 Descumprimento dos prazos por falta de gestão de mudanças ou falhas de execução; 

 Inexistência de um sistema de controle de mudanças de obra, e consequentemente de 

contrato 

 Erros nas medições de escopo executado e consequentemente seu pagamento; 

 Solicitação de pleitos (claims); 

 Falta de análise sobre a consistência da solicitação de pleito. 
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A etapa de encerramento das aquisições, é a fase de formalização da conclusão do 

serviço ou produto adquirido.  Considerando um contrato de preço fixo para a construção civil, 

é a fase em que se analisa, através de auditorias finais – e análise de auditorias intermediárias, 

se o conteúdo recebido está conforme o contratado.  

Para a construção civil, é de extrema importância que nesta etapa um dos documentos 

de resultado seja o de lições aprendidas, pois com este é possível evitar que os problemas se 

repitam em outra obra e garantir que as boas práticas sejam mantidas e replicadas. 

 

3.5.3.2. Principais Ameaças – Encerramento 

 

Por se tratar de uma etapa de recebimento e encerramento de um serviço concluído em 

um contrato de preço fixo, suas ameaças são reduzidas em comparação com as outras fases da 

aquisição nessa mesma etapa.  

Segue algumas possíveis ameaças:  

 Detecção de falhas não identificadas na etapa de controle; 

 Falta de documentação do processo de execução para auditoria; 

 Falta de documentação final acordada em contrato, como projetos as-built e databook; 

 Falta de auditoria final, antes do recebimento formal do produto ou serviço; 

 Solicitação de pleitos pelo contratado no momento do encerramento do contrato; 

 Problemas na negociação de finalização do contrato; 

 Aparecimento de falhas de execução antes mesmo do início de operação; 

 Valor da retenção técnica prevista ser inferior ao necessário para reparos. 

 

O encerramento deve ser formalizado com documento assinado pelas duas partes, 

contratada e contratante, pois mesmo com a conclusão do escopo, o contrato na maioria das 

aquisições na construção civil, o contrato possui uma retenção técnica para os casos de a 

contratante detectar falhas na execução ou aparecimento de vícios ocultos e a contratada não 

realizar possíveis reparos que podem ser necessários após a conclusão e encerramento do 

contrato. Também estar registrado as cláusulas para garantia do produto ou serviço, 

assegurando o contratante. 
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4. AÇÕES SUGERIDAS 

 

Conforme apresentado no capítulo anterior, por mais vantajoso que seja para o cliente 

a utilização de um contrato na modalidade preço fixo empreitada global para uma obra de 

construção civil, para garantir a eficiência de uma contratação deve-se mapear os possíveis 

riscos existentes e através das boas práticas do gerenciamento de projetos, buscar minimizar as 

chances destas ameaças prejudicarem o desenvolvimento de um projeto. 

Todas as fases do gerenciamento de uma aquisição, exigem integração entre as 

diversas áreas de conhecimento e aplicação das suas boas práticas para garantir que o resultado 

do projeto seja o planejado as expectativas sejam atingidas.  

Com isso, podemos detectar algumas boas práticas a serem utilizadas durante o 

gerenciamento de uma aquisição para uma contratação de preço fixo de acordo com cada etapa 

do processo. 

 

 Pré Contratação - Planejamento 

o Receber documentos de outras disciplinas para a elaboração do plano de 

aquisições; 

o Definir o escopo da contratação: 

 Analisar documentação recebida; 

 Caso esteja na fase de contratação de projetos, elaborar um 

documento que apresente todos os requisitos e premissas para a 

elaboração do projeto básico; 

 Caso a contratação seja para execução, garantir que os projetos 

referentes ao escopo desta contratação estejam completos, na versão 

de projeto executivo, garantindo a compatibilização com outras 

disciplinas de possível interferência em campo; 

 Elaborar solicitação de proposta com todos os dados – Solicitação de 

proposta (RFP); 

 Ter conhecimento do cronograma total e do prazo para a execução 

do serviço em questão. 

o Analisar o orçamento para ter ciência do valor máximo a ser desembolsado 

com o contrato em questão; 

o Conhecer os interesses dos principais stakeholders e suas expectativas; 
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o Estabelecer um canal de comunicação entre os solicitantes (stakeholders) e 

o gerente de projetos; 

o Solicitar propostas aos fornecedores por meio de comunicação em que seja 

possível ter registro posterior (como e-mail); 

o Estabelecer critérios técnico comerciais para análise de fornecedores. 

 

 Contratação – Condução 

o Analisar cuidadosamente as propostas recebidas, através dos critérios 

estabelecidos na fase anterior, incluindo: 

 Análise técnica da empresa, seu histórico, corpo técnico e know-

how; 

 Análise do escopo apresentado, se condiz com a solicitação e 

necessidade; 

 Análise do prazo estipulado; 

 Análise do custo. 

o Definir o fornecedor através de critérios técnico comerciais definidos pela 

organização na etapa anterior; 

o Estabelecer um canal de comunicação direta com o fornecedor escolhido; 

o Alinhar expectativas entre contratado e contratante; 

o Elaborar, com o apoio de um setor jurídico, um contrato para formalizar o 

acordo; 

o Garantir que a contratada está ciente de todas as cláusulas, além do escopo, 

as que apresentam detalhes jurídicos, como garantias, retenções técnicas e 

multas aplicáveis; 

o Garantir que contratada e contratante tenham uma via do contrato assinado 

por ambas.  

 

 Pós Contratação - Controle 

o Gestor do contrato deve ler, analisar, atender e respeitar os termos e 

condições estabelecidos; 

o Garantir que todos os envolvidos tenham acesso ao contrato, gestor de 

contrato, contratada e contratante; 
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o Desenvolver um plano para administração do contrato, indicando um gestor 

de contratos para assegurar que a organização entregue aquilo a que se 

propôs; 

o Desenvolver e implementar políticas especificas da empresa contratante para 

administração de contratos; 

o Manter efetiva comunicação e controle entre a equipe; 

o Estabelecer pessoas da equipe para serem as responsáveis por gerenciar, 

negociar e autorizar as mudanças de escopo e contrato; 

o Controlar e documentar as mudanças de contrato; 

o Resolver claims e disputas com agilidade, utilizando negociação, evitando 

possíveis impactos no cronograma da obra; 

o Realizar reuniões iniciais – kickoff -  para alinhar a execução dos serviços 

em questão; 

o Realizar reuniões semanais no canteiro de obras, entre equipe da contratada 

e todos os contratantes envolvidos para acompanhamento efetivo de todas as 

atividades, registrando em atas; 

o Medir, acompanhar e controlar o desempenho, documentando-os; 

o Elaborar relatório diário de obras (RDO) para acompanhamento; 

o Elaborar de boletim de medição de pagamento, de acordo com as regras da 

empresa contratante, garantindo que o executado e aprovado está sendo 

medido e ambas as partes estão de acordo;  

o Administrar o processo de faturamento e de pagamento; 

o Identificar diferenças de cronograma entre o planejado e o realizado e buscar 

ações para garantir o prazo pré-estabelecido; 

o Estabeler processo para planejamento e controle de execução, como por 

exemplo o Last planner; 

o Utilizar checklists para vistoria final;  

 

 Pós Contratação - Encerramento 

o Analisar relatórios de inspeção e auditorias elaborados durante a execução; 

o Realizar uma vistoria final antes do recebimento formal do produto ou 

serviço; 
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o Garantir o recebimento dos documentos solicitados em contrato, como 

ARTs, projeto as-built e databook; 

o Realizar acerto final com a contratada incluindo todas as questões, 

reinvindicações e disputas pendentes; 

o Elaborar documentos de encerramento formal entre contratada e contratante; 

o Cumprir os critérios previstos para encerramento, como pagamento de 

medição final e programação de liberação de retenções técnicas; 

o Elaborar relatórios fotográficos para arquivamento; 

o Elaborar documentos para uso em futuras obras similares, como lições 

aprendidas. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho, por meio de revisão bibliográfica da área de gerenciamento de projetos, 

gerenciamento de aquisições e gestão de contratos, possibilitou a conclusão de que através da 

aplicação de boas práticas durante todo o processo de aquisição, é possível obter o resultado 

esperado com sucesso para um contrato de preço fixo em uma obra de construção civil. 

Foi apresentado todo o processo de uma aquisição, relatando qual fluxo deve ser 

seguido, além de apresentar a integração necessária entre todas as outras disciplinas para a 

realização e conclusão de uma aquisição. 

Analisando as três modalidades de contratações mais utilizadas e comparando-as, foi 

possível apresentar como a contratação de preço fixo pode ser vantajosa perante as outras, do 

ponto de vista da contratante, pois apresenta riscos reduzidos, se comparado as outras 

modalidades. Porém, mesmo com risco reduzido, o modelo ainda apresenta diversas ameaças 

que podem aparecer ao longo do projeto em todas as etapas da gestão de aquisições. 

Enfim, concluímos que através de boas práticas, não somente no gerenciamento de 

aquisições, mas em todas as áreas de gerenciamento, a correta aplicação de uma metodologia 

de gestão desde o início do projeto pode aumentar as chances de sucesso.  
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