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GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES

� O gerenciamento de aquisições do projeto

inclui os processos para comprar ou adquirir

os produtos, serviços ou resultados necessários de

fora da equipe do projeto para realizar o trabalho.

Este capítulo apresenta duas perspectivas de

aquisição. A organização pode ser o comprador ou

o fornecedor do produto, serviço ou resultados sob

um contrato.



GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES

� O gerenciamento de aquisições do projeto inclui os

processos de gerenciamento de contratos e de controle de

mudanças necessários para administrar os contratos ou

pedidos de compra emitidos por membros da equipe do

projeto autorizados.

� O gerenciamento de aquisições do projeto também inclui a

administração de qualquer contrato emitido por uma

organização externa (o comprador) que está adquirindo o

projeto da organização executora (o fornecedor) e a

administração de obrigações contratuais estabelecidas para

a equipe do projeto pelo contrato.



GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES



O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE

AQUISIÇÕES INCLUEM:

� Planejar compras e aquisições – determinação do que

comprar ou adquirir e de quando e como fazer isso.

� Planejar contratações – documentação dos requisitos de

produtos, serviços e resultados e identificação de possíveis

fornecedores.

� Solicitar respostas de fornecedores – obtenção de

informações, cotações, preços, ofertas ou propostas,

conforme adequado.

� Selecionar fornecedores – análise de ofertas,

escolha entre possíveis fornecedores e negociação de um

contrato por escrito com cada fornecedor.



O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE

AQUISIÇÕES INCLUEM:

� Administração de contrato – gerenciamento do contrato e

da relação entre o comprador e o fornecedor, análise e

documentação do desempenho atual ou passado de um

fornecedor a fim de estabelecer ações corretivas necessárias e

fornecer uma base para futuras relações com o fornecedor,

gerenciamento de mudanças relacionadas ao contrato e,

quando adequado, gerenciamento da relação contratual com o

comprador externo do projeto.

� Encerramento do contrato – terminar e liquidar cada

contrato, inclusive a resolução de quaisquer itens em aberto, e

encerrar cada contrato aplicável ao projeto ou a uma fase do

projeto.



O CONTRATO

� Um contrato é um acordo que gera obrigações

para as partes que obriga o fornecedor a fornecer

os produtos, serviços ou resultados especificados

e obriga o comprador a fornecer compensação

monetária ou outra compensação de valor.

� Um contrato é uma relação legal sujeita a

remediação nos tribunais. O acordo pode ser

simples ou complexo e pode refletir a

simplicidade ou a complexidade das entregas



O CONTRATO

� As diversas atividades envolvidas nos processos de

gerenciamento de aquisições do projeto compõem o

ciclo de vida de um contrato. É possível evitar ou

mitigar alguns riscos identificáveis do projeto

gerenciando ativamente o ciclo de vida do contrato e

redigindo cuidadosamente os termos e as condições do

contrato. Assinar um contrato de produtos ou serviços

é um método de alocar a responsabilidade do

gerenciamento ou de assumir riscos potenciais.



PLANEJAR COMPRAS E AQUISIÇÕES

� O processo Planejar compras e aquisições

identifica quais necessidades do projeto podem

ser melhor atendidas pela compra ou aquisição

de produtos, serviços ou resultados fora da

organização do projeto e quais necessidades do

projeto podem ser realizadas pela equipe do

projeto durante a execução do projeto. Esse

processo envolve a consideração de como, o que,

quanto, se e quando adquirir.



PLANEJAR COMPRAS E AQUISIÇÕES

� Quando o projeto obtém produtos, serviços e

resultados exigidos para o desempenho do projeto

de fora da organização executora, os processos de

Planejar compras e aquisições até Encerramento

do contrato são executados para cada item a ser

comprado ou adquirido.



PLANEJAR COMPRAS E AQUISIÇÕES

� O processo Planejar compras e aquisições também

inclui a consideração de possíveis fornecedores,

especialmente se o comprador desejar exercer algum

grau de influência ou controle sobre as decisões de

contratação. É necessário considerar também quem é

responsável por obter ou manter autorizações e

licenças profissionais relevantes que podem ser

exigidas pela legislação, regulamentos ou política

organizacional na execução do projeto.



PLANEJAR COMPRAS E AQUISIÇÕES

� O cronograma do projeto pode influenciar

significativamente o processo Planejar compras

e aquisições. As decisões tomadas no

desenvolvimento do plano de gerenciamento de

aquisições também podem influenciar o

cronograma do projeto e estão integradas ao

desenvolvimento do cronograma à estimativa de

recursos da atividade e às decisões de fazer ou

comprar.



PLANEJAR COMPRAS E AQUISIÇÕES

� O processo Planejar compras e aquisições inclui a

análise dos riscos envolvidos em cada decisão de

fazer ou comprar; ele também inclui a análise do

tipo de contrato planejado para ser usado em

relação à mitigação de riscos e à transferência de

riscos para o fornecedor.



PLANEJAR COMPRAS E AQUISIÇÕES: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Análise de fazer ou comprar

� A análise de fazer ou comprar é uma técnica de

gerenciamento geral e faz parte do processo Planejar

compras e aquisições do projeto que pode ser usada para

determinar se um produto ou serviço específico pode ser

produzido pela equipe do projeto ou pode ser comprado. As

restrições do orçamento do projeto são consideradas nas

decisões de fazer ou comprar. Se for necessário tomar uma

decisão de compra, então uma outra decisão de comprar ou

alugar também será tomada. A análise inclui os custos

indiretos e também os diretos.



PLANEJAR COMPRAS E AQUISIÇÕES: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Opinião especializada

� Frequentemente será necessária uma opinião técnica

especializada para avaliar as entradas e as saídas

desse processo. Também poderá ser utilizada uma

opinião especializada na área de compras para

desenvolver ou modificar os critérios que serão usados

para avaliar ofertas ou propostas feitas por

fornecedores. Uma opinião jurídica especializada pode

envolver os serviços de um advogado para auxiliar

com termos e condições de aquisição fora do padrão.



PLANEJAR COMPRAS E AQUISIÇÕES: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Tipos de contratos

� Diferentes tipos de contratos são mais ou menos

adequados para diferentes tipos de compras. O

tipo de contrato usado e os termos e condições

específicos do contrato definem o grau de risco

que está sendo assumido pelo comprador e pelo

fornecedor. Os contratos geralmente estão

incluídos em uma entre três categorias amplas:



PLANEJAR COMPRAS E AQUISIÇÕES: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Contratos de preço fixo ou preço global.

� Esta categoria de contrato envolve um preço total fixo

para um produto bem definido. Os contratos de preço

fixo podem também incluir incentivos para que

objetivos selecionados para o projeto, como metas de

cronograma, sejam atingidos ou superados. A forma

mais simples de um contrato de preço fixo é um

pedido de compra de um item especificado a ser

fornecido até uma data especificada por um

preço especificado.



PLANEJAR COMPRAS E AQUISIÇÕES: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Contratos de custos reembolsáveis.

� Esta categoria de contrato envolve o pagamento (reembolso) para o

fornecedor pelos custos reais do fornecedor acrescidos de uma

remuneração que normalmente representa o lucro do fornecedor. Os

custos geralmente são classificados como custos diretos ou indiretos.

Custos diretos são custos incorridos para o benefício exclusivo do

projeto (por exemplo, os salários da equipe que trabalha em tempo

integral para o projeto). Custos indiretos, também chamados de

“overhead”, custos gerais ou custos administrativos, são os custos

alocados para o projeto pela equipe do projeto como um custo de

realização do negócio (por exemplo, os salários dos gerentes

indiretamente envolvidos no projeto e o custo dos serviços públicos de

eletricidade do escritório).



PLANO DE GERENCIAMENTO DE

AQUISIÇÕES

O plano de gerenciamento de aquisições pode incluir:

� Tipos de contratos a serem usados

� Quem irá preparar estimativas independentes e se elas são

necessárias como critérios de avaliação

� As ações que a equipe de gerenciamento de projetos poderá

tomar sozinha, se a organização executora possuir um

departamento de aquisições, contratação ou compras

� Documentos de aquisição padronizados, se forem

necessários

� Gerenciamento de vários fornecedores



PLANO DE GERENCIAMENTO DE

AQUISIÇÕES

� Restrições e premissas que poderiam afetar as

compras e aquisições planejadas

� Tratamento dos tempos totais necessários para

comprar ou adquirir itens de fornecedores e sua

coordenação com o desenvolvimento do cronograma do

projeto

� Tratamento das decisões de fazer ou comprar e sua

ligação com os processos

� Estimativa de recursos da atividade e

Desenvolvimento do cronograma



PLANO DE GERENCIAMENTO DE

AQUISIÇÕES

� Definição das datas agendadas em cada contrato para as

entregas do contrato e coordenação com os processos de

desenvolvimento do cronograma e controle

� Coordenação de aquisições com outros aspectos do projeto,

como elaboração de cronogramas e relatório de desempenho

� Identificação de seguros-desempenho ou outros seguros

para mitigar algumas formas de risco para o projeto

� Estabelecimento da orientação a ser oferecida aos

fornecedores sobre o desenvolvimento e a manutenção de

uma estrutura analítica do projeto contratado



PLANO DE GERENCIAMENTO DE

AQUISIÇÕES

� Estabelecimento do formato a ser usado para

a declaração do trabalho do contrato

� Identificação de fornecedores pré-qualificados

selecionados, se for o caso

� Métricas de aquisição a serem usadas para

gerenciar contratos e avaliar fornecedores.



PLANEJAR CONTRATAÇÕES: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Formulários padrão

� Os formulários padrão incluem contratos padrão,

descrições padrão de itens de aquisição, termos de

confidencialidade, listas de verificação de critérios de

avaliação de propostas ou versões padronizadas de todas as

partes dos documentos de licitação necessários. As

organizações de compradores e fornecedores que realizam

transações de propriedade intelectual garantem que os termos

de confidencialidade serão aprovados e aceitos antes da

divulgação de qualquer informação de propriedade intelectual

específica do projeto para a outra parte.



DOCUMENTOS DE AQUISIÇÃO

� Os documentos de aquisição são usados para

buscar propostas de possíveis fornecedores. Um

termo como licitação, oferta ou cotação geralmente é

usado quando a decisão de seleção do fornecedor for

baseada em preço (como no caso de compra de itens

comerciais ou padrão), enquanto um termo como

proposta geralmente é usado quando outras

considerações, como habilidades técnicas ou

abordagem técnica, são mais importantes.



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

� Os critérios de avaliação são desenvolvidos e usados

para classificar ou pontuar propostas. Eles podem ser

objetivos (por exemplo, “O gerente de projetos

proposto precisa ser um Profissional de

gerenciamento de projetos, PMP®, certificado”) ou

subjetivos (por exemplo, “O gerente de projetos

proposto precisa ter experiência anterior

documentada com projetos semelhantes”). Os critérios

de avaliação muitas vezes são incluídos como parte

dos documentos de aquisição.



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

� Entendimento da necessidade. A proposta

do fornecedor aborda satisfatoriamente a

declaração do trabalho do contrato?

� Custo total ou do ciclo de vida. O fornecedor

selecionado produzirá o menor custo total (custo de

compra mais custo operacional)?

� Capacidade técnica. O fornecedor possui, ou é

razoável esperar que ele adquira, as habilidades e o

conhecimento técnicos necessários?



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

� Abordagem de gerenciamento. O fornecedor

possui, ou é razoável esperar que ele desenvolva,

os processos e procedimentos de gerenciamento

para garantir um projeto bem-sucedido?

� Abordagem técnica. As soluções, serviços,

técnicas e metodologias técnicas propostos do

fornecedor atendem aos requisitos da

documentação de aquisição ou provavelmente

fornecerão mais que os resultados esperados?



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

� Capacidade financeira. O fornecedor possui, ou é

razoável esperar que ele obtenha, os recursos

financeiros necessários?

� Interesse e capacidade de produção. O fornecedor

tem interesse e capacidade para atender aos possíveis

requisitos futuros?

� Referências. O fornecedor pode fornecer referências

de clientes anteriores que confirmem sua experiência

de trabalho e sua conformidade com os requisitos

contratuais?



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

� Tamanho e tipo do negócio. A empresa do

fornecedor atende a um tipo ou tamanho

específico de negócios, como microempresa,

empresa dirigida por mulheres ou

microempresa dirigida por pessoas

desprivilegiadas, conforme definido pelo

comprador ou estabelecido por agências

governamentais e definido como condição para a

concessão de um contrato?



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

� Direitos de propriedade intelectual. O

fornecedor reivindica direitos de propriedade

intelectual nos serviços ou processos de trabalho

que utilizará ou nos produtos que irá produzir

para o projeto?

� Direitos de propriedade. O fornecedor

reivindica direitos de propriedade nos serviços ou

processos de trabalho que utilizará ou nos

produtos que irá produzir para o projeto?



SOLICITAR RESPOSTA A FORNECEDORES: 

Reuniões com licitantes

As reuniões com licitantes (também chamadas de

reuniões com contratadas, reuniões com vendedores e

reuniões pré-licitação) são reuniões com possíveis

fornecedores antes da preparação de uma licitação ou

proposta. Elas são usadas para garantir que todos os

possíveis fornecedores possuem um entendimento claro

e comum da aquisição (por exemplo, requisitos técnicos

e requisitos de contrato).



SOLICITAR RESPOSTA A FORNECEDORES: 

Anúncios

� As listas existentes de possíveis fornecedores muitas

vezes podem ser ampliadas através da colocação de

anúncios em publicações de circulação geral, como

jornais, ou em publicações especializadas, como

revistas profissionais. Algumas jurisdições

governamentais exigem anúncios públicos de

determinados tipos de itens de aquisição; a maioria

das jurisdições governamentais exige anúncios

públicos de contratos governamentais pendentes.



SOLICITAR RESPOSTA A FORNECEDORES: 

Desenvolver a lista de fornecedores qualificados

� É possível desenvolver listas de fornecedores qualificados a

partir dos ativos organizacionais se essas listas ou informações

estiverem prontamente disponíveis.

� Esses dados estando disponíveis ou não, a equipe do projeto

também poderá desenvolver suas próprias fontes. Informações

gerais são amplamente disponibilizadas através da Internet,

listagens de bibliotecas, associações locais relevantes,

catálogos dos sindicatos e outras fontes semelhantes.

Informações detalhadas sobre fontes específicas podem exigir

maior esforço, como visitas aos locais ou contato com clientes

anteriores.



SOLICITAR RESPOSTA A FORNECEDORES: 

Propostas

� Propostas são documentos preparados pelo fornecedor que

descrevem a capacidade e a disposição do fornecedor de

fornecer os produtos, serviços ou resultados solicitados

descritos na documentação de aquisição. As propostas são

preparadas de acordo com os requisitos dos documentos de

aquisição relevantes e refletem a aplicação de princípios

contratuais aplicáveis. A proposta do fornecedor

constitui uma oferta formal e legal em resposta à

solicitação do comprador.



SOLICITAR RESPOSTA A FORNECEDORES: 

Propostas

� Ocasionalmente, depois que uma proposta é

formalmente apresentada, o comprador solicita ao

fornecedor que complemente suas propostas com uma

apresentação oral. O objetivo da apresentação oral é

fornecer informações adicionais relativas à equipe

proposta, à proposta de gerenciamento e à proposta

técnica do fornecedor, que podem ser usadas pelo

comprador na avaliação da proposta do fornecedor.



SELECIONAR FORNECEDORES: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Sistema de ponderação

� Um sistema de ponderação é um método de

quantificação de dados qualitativos para minimizar os

efeitos de tendenciosidades pessoais na seleção de

fornecedores. A maioria desses sistemas envolve

atribuir um peso numérico a cada um dos critérios de

avaliação, classificar os possíveis fornecedores em

cada critério, multiplicar o peso pela classificação e

totalizar os produtos resultantes para computar uma

pontuação geral.



SELECIONAR FORNECEDORES: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Estimativas independentes

� Para muitos itens de aquisição, a organização contratante

pode preparar suas próprias estimativas independentes ou

obter uma estimativa independente preparada dos custos

como uma verificação dos preços propostos. Essa estimativa

independente às vezes é chamada de estimativa de custos

exequíveis. Diferenças significativas a partir dessas

estimativas de custos podem ser uma indicação de que a

declaração do trabalho do contrato não era adequada, de que o

possível fornecedor não entendeu corretamente ou não

respondeu totalmente à declaração do trabalho do contrato, ou

de que houve mudança no mercado.



SELECIONAR FORNECEDORES: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Sistema de triagem

� Um sistema de triagem envolve o estabelecimento dos

requisitos mínimos de desempenho para um ou mais

critérios de avaliação e pode empregar um sistema de

ponderação e estimativas independentes. Por exemplo,

pode ser que um possível fornecedor seja solicitado a propor

um gerente de projetos que possua qualificações específicas

antes que o restante da proposta seja considerado. Estes

sistemas de triagem são usados para fornecer uma

classificação ponderada do melhor para o pior para todos os

fornecedores que apresentaram uma proposta.



SELECIONAR FORNECEDORES: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Negociação do contrato

� A negociação do contrato esclarece a estrutura e os

requisitos do contrato de forma que seja possível alcançar

um acordo mútuo antes da assinatura do contrato. A

linguagem final do contrato reflete todos os acordos

alcançados. Os assuntos tratados incluem

responsabilidades e autoridades, termos e leis aplicáveis,

abordagens de gerenciamento técnico e de negócios, direitos

de propriedade, financiamento do contrato, solução técnica,

cronograma global, pagamentos e preço.



SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE

FORNECEDORES

� Os sistemas de classificação de fornecedores são

desenvolvidos por muitas organizações e utilizam

informações como desempenho passado, avaliação de

qualidade, desempenho de entrega e atendimento do

contrato pelo fornecedor. A documentação de avaliação de

desempenho do fornecedor gerada durante o processo

Administração de contrato para fornecedores anteriores é

uma fonte de informações relevantes. Esses sistemas de

classificação são usados além do sistema de triagem de

avaliações de propostas para selecionar fornecedores.



OPINIÃO ESPECIALIZADA

� A opinião especializada é usada na avaliação de

propostas de fornecedores. A avaliação de propostas é

realizada por uma equipe de análise multidisciplinar

com especialização em cada uma das áreas cobertas

pelos documentos de aquisição e pelo contrato

proposto. Isso pode incluir especialização de

disciplinas funcionais, como contratos, área jurídica,

finanças, contabilidade, engenharia, projeto,

pesquisa, desenvolvimento, vendas e produção.



TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS

� Muitas técnicas diferentes podem ser usadas para

classificar e pontuar propostas, mas todas elas

utilizarão alguma opinião especializada e alguma

forma de critérios de avaliação. Os critérios de

avaliação podem envolver componentes objetivos e

subjetivos. Os critérios de avaliação, quando usados

para avaliação de uma proposta formalizada,

geralmente recebem pesos pré-definidos. A avaliação

da proposta em seguida utiliza entradas de vários

revisores obtidas durante o processo



ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

� O comprador e o fornecedor administram o contrato com

objetivos semelhantes. Cada uma das partes garante que

tanto ela quanto a outra parte atendem às suas obrigações

contratuais e que seus próprios direitos legais estão

protegidos. O processo Administração de contrato garante

que o desempenho do fornecedor atende aos requisitos

contratuais e que o comprador atua de acordo com os

termos do contrato. Em projetos maiores com vários

fornecedores de produtos, serviços e resultados, um aspecto

importante da administração de contrato é o gerenciamento

de interfaces entre os diversos fornecedores.



ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

� A natureza legal da relação contratual torna imperativo

que a equipe de gerenciamento de projetos esteja

profundamente a par das implicações legais das ações

tomadas durante a administração de qualquer contrato.

Devido às considerações legais, muitas organizações tratam

a administração de contrato como uma função

administrativa separada da organização do projeto.

Embora um administrador de contratos possa estar na

equipe do projeto, essa pessoa normalmente se reporta para

um supervisor de um departamento diferente. Isso

geralmente será verdadeiro se a organização executora for

também o fornecedor do projeto para um cliente externo.



ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

� O processo Administração de contrato analisa e documenta

a qualidade do desempenho atual ou passado de um

fornecedor com base no contrato e nas ações corretivas

estabelecidas. Além disso, o desempenho é documentado

como base para futuras relações com o fornecedor. A

avaliação do desempenho do fornecedor pelo comprador é

executada principalmente para confirmar a competência ou

a falta de competência do fornecedor em relação à

realização de trabalhos semelhantes no projeto ou em

outros projetos



ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Sistema de controle de mudanças no contrato

� Um sistema de controle de mudanças no contrato

define o processo pelo qual o contrato pode ser

modificado. Ele inclui a documentação, os sistemas de

acompanhamento, os procedimentos para resolução de

disputas e os níveis de aprovação necessários para a

autorização de mudanças. O sistema de controle de

mudanças no contrato está integrado ao sistema de

controle integrado de mudanças.



ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Análise de desempenho conduzida pelo comprador

� Uma análise de desempenho de aquisições é uma análise

estruturada do progresso do fornecedor em oferecer o

escopo do projeto e qualidade, dentro dos custos e no prazo,

em comparação com o contrato. O objetivo de uma

análise de desempenho é identificar sucessos ou falhas de

desempenho, progresso em relação à declaração do trabalho

do contrato e não-conformidades do contrato que permitem

que o comprador quantifique a capacidade ou incapacidade

demonstrada pelo fornecedor para realizar o trabalho.



ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Inspeções e auditorias

� Inspeções e auditorias, exigidas pelo comprador e

apoiadas pelo fornecedor conforme especificado na

documentação do contrato, podem ser conduzidas

durante a execução do projeto para identificar

quaisquer deficiências nas entregas ou processos de

trabalho do fornecedor. Se estiver autorizado pelo

contrato, algumas equipes de inspeção e auditoria

poderão incluir pessoal de aquisição do comprador.



ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Relatório de desempenho

� O relatório de desempenho fornece à gerência

informações sobre o grau de eficácia com que o

fornecedor está atendendo aos objetivos

contratuais. O relatório de desempenho do

contrato está integrado ao relatório de

desempenho



ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Sistema de pagamentos

� Os pagamentos ao fornecedor geralmente são tratados

pelo sistema de contas a pagar do comprador. Em

projetos maiores com necessidades de aquisição

complexas ou em grande quantidade, o projeto pode

desenvolver seu próprio sistema de pagamentos. Em

ambos os casos, o sistema de pagamentos inclui

análises e aprovações adequadas pela equipe de

gerenciamento de projetos e os pagamentos são feitos

de acordo com os termos do contrato



ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Administração de reclamações

� Mudanças contestadas e mudanças construtivas são

mudanças solicitadas em que o comprador e o fornecedor

não conseguem chegar a um acordo em relação ao valor de

uma compensação pela mudança ou nem mesmo

conseguem chegar a um acordo sobre se houve mudança ou

não. Essas mudanças contestadas também são chamadas

de reclamações, disputas ou recursos administrativos.

As reclamações são documentadas, processadas,

monitoradas e gerenciadas durante todo do ciclo de vida do

contrato, geralmente de acordo com os termos do contrato



ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Sistema de gerenciamento de registros

� Um sistema de gerenciamento de registros é um conjunto

específico de processos, funções de controle relacionadas e

ferramentas de automação consolidados e combinados para

formar um todo, como parte do sistema de informações do

gerenciamento de projetos Um sistema de gerenciamento

de registros é usado pelo gerente de projetos para gerenciar

os registros e a documentação do contrato. O sistema é

usado para manter um índice de correspondências e

documentos do contrato e para auxiliar com a recuperação

e o arquivamento dessa documentação.



ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Tecnologia da informação

� O uso das tecnologias da informação e de comunicação

pode aumentar a eficiência e a eficácia da

administração do contrato automatizando partes do

sistema de gerenciamento de registros, do sistema de

pagamentos, da administração de reclamações ou do

relatório de desempenho e oferecendo a troca de dados

eletrônicos entre o comprador e o fornecedor.



ENCERRAMENTO DO CONTRATO

� O processo Encerramento do contrato dá suporte ao

processo Encerrar o projeto, pois envolve a

confirmação de que todo o trabalho e as entregas

foram aceitáveis. O processo Encerramento do

contrato também envolve atividades

administrativas, como a atualização de registros para

refletir resultados finais e o arquivamento dessas

informações para uso futuro. O encerramento do

contrato aborda cada contrato aplicável ao projeto ou

a uma de suas fases.



ENCERRAMENTO DO CONTRATO

� Em projetos com várias fases, o prazo contratual pode

aplicar-se somente a uma determinada fase do

contrato. Nesses casos, o processo Encerramento

do contrato encerra o(s) contrato(s) aplicável(eis) a

essa fase do projeto. Reclamações não resolvidas

podem estar sujeitas a processo judicial após o

encerramento do contrato. Os termos e condições do

contrato podem recomendar procedimentos específicos

para o encerramento do contrato.



ENCERRAMENTO DO CONTRATO

� A rescisão de um contrato é um caso especial de

encerramento do contrato e pode resultar de um acordo

mútuo entre as partes ou de descumprimento das

obrigações de uma das partes. Os direitos e

responsabilidades das partes no caso de uma rescisão estão

incluídos em uma cláusula de término de vigência do

contrato. Com base nesses termos e condições do contrato, o

comprador pode ter o direito de finalizar o contrato inteiro

ou uma parte do projeto, por qualquer motivo ou

conveniência, a qualquer momento.



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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