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RESUMO 

A contratação de obras públicas é, por definição, complexa, e o seu sucesso depende de 

muitas partes variadas e interligadas. A escolha do tipo mais apropriado de contrato em 

relação ao método de compensação do contratante é uma das decisões mais essenciais. A 

contratação pública deve ser para prestadores de serviços que atendam a determinados 

critérios de qualificação. A verificação do cumprimento desses critérios deve ser feita 

individualmente para cada processo, estando associada com a necessidade de apresentar os 

documentos correspondentes. O destino de todos os projetos está intimamente relacionado 

com o contrato elaborado. Em cada projeto, é necessário ter um contrato adequado em vigor; 

caso contrário, pode ter consequências negativas para todas as partes envolvidas. Falhas 

podem provocar cronograma atrasado, excesso de custos, qualidade e segurança inadequados 

e diversos outros. O que se tem visto é que, na maioria dos casos, as contratações realizadas 

por clientes públicos baseiam-se apenas no preço mais baixo, dificultando, assim, o 

cumprimento das regras e vencimento dos desafios. Nos contratos, as penalidades são 

previstas para violação de prazos e maus resultados no controle de qualidade. Os gestores dos 

contratos devem estar preparados e com processos bem definidos para responderem a prazos 

curtos, orçamentos apertados e à qualidade exigida. Diante disso o presente trabalho busca 

propor o modelo de objetivos, modelo de regras do negócio, modelo de processos do negócio 

e o de atores e recursos usando o Enterprise Knowledge Development (EKD) - metodologia 

de modelagem organizacional que facilita a aquisição do conhecimento da estrutura 

organizacional e estratégica e auxilia na identificação dos requisitos organizacionais; propor 

também um mapa do fluxo das principais responsabilidades dos atores.  O trabalho tem como 

meta analisar, com o uso da metodologia, potenciais melhorias na modelagem do 

gerenciamento de contrato da construção civil na administração pública investigando a 

contratação de projetos e obras públicas de edificação nos campi da UFC. Os modelos foram 

desenvolvidos e validados com profissionais da COP envolvidos nos processos de licitação e 

ao gera-los foi possível propor oportunidades de melhoras para o processo de elaboração de 

projetos, orçamentos, contratação, acompanhamento e fiscalização da execução da obra. 

Palavras-chave: Gerenciamento; Contrato; Regras; Metodologia EKD. 
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ABSTRACT 

The contracting of public works is, by definition, complex, and its success depends on many 

varied and interconnected parts. Choosing the most appropriate type of contract in relation to 

the contractor's compensation method is one of the most essential decisions. Public 

procurement should be for service providers who meet certain qualification criteria. The 

verification of the fulfillment of these criteria must be done individually for each process, 

being associated with the need to present the corresponding documents. The fate of all 

projects is closely related to the drafted contract. In each project, it is necessary to have a 

suitable contract in force; otherwise, it may have negative consequences for all parties 

involved. Failures can cause delayed schedule, excess costs, inadequate quality and safety, 

and several others. What has been seen is that, in most cases, contracting by public clients is 

based only on the lowest price, thus making it difficult to comply with the rules and meet the 

challenges. In contracts, penalties are for breach of deadlines and poor results in quality 

control. Contract managers must be prepared and well-defined to respond to short deadlines, 

tight budgets and the required quality. Therefore, the present work seeks to propose the 

objectives model, business rules model, business process model and actors and resources 

using Enterprise Knowledge Development (EKD) - organizational modeling methodology 

that facilitates the acquisition of knowledge of the structure organizational and strategic 

planning and assists in the identification of organizational requirements; also propose a flow 

map of the main responsibilities of the actors. The objective of this work is to analyze, with 

the use of the methodology, potential improvements in the modeling of civil construction 

contract management in the public administration, investigating the contracting of projects 

and public building works on UFC campuses. The models were developed and validated with 

COP professionals involved in the bidding processes and generating them was possible to 

propose improvement opportunities for the process of project design, budgeting, hiring, 

monitoring and inspection of the execution of the work. 

Keywords: Management; Contract agreement; Rules; EKD Methodology. 
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1 INTRODUÇÃO 

A importância dos contratos são provenientes dos principais critérios que afetam o 

sucesso do projeto: custo, qualidade, tempo, segurança e se atende às finalidades previstas. O 

contrato representa uma série de procedimentos e de atividades para transferir de uma parte a 

outra um bem ou serviço, exigindo, para a sua perfeita execução, acompanhamento e 

avaliação constante. O contrato é uma das partes mais importantes do processo de licitação. 

A conclusão de cada projeto proposto dentro do tempo pré-definido, custo e qualidade 

é objetivo primordial para os clientes. Embora esses três fatores acima desempenhem papéis 

importantes no sucesso de um projeto de construção, a sua importância é classificada de 

acordo com as necessidades específicas de cada cliente e projeto.  

Durante o processo de licitação, a seleção ideal da construtora é vital, pois resulta em 

uma oferta precisa e proposta realista. Durante essa fase, as decisões são focadas no nível de 

gestão, os funcionários públicos e tomadores de decisão designados têm o poder de aceitar ou 

rejeitar uma construtora para uma construção específica, com base em considerações de nível 

gerencial. Cinco critérios típicos são geralmente considerados para a seleção de contratante: 

custo; tempo; taxas de serviços de campo e engenharia; experiência; e estabilidade financeira 

do contratante. 

Para selecionar uma construtora, sua situação precisa ser avaliada e analisada em 

pormenores. A falta de dados precisos sobre as construtoras, informações subjetivas e 

julgamentos imprecisos causam falhas durante o processo de seleção.   

As empresas adotam cada vez mais técnicas para obterem melhorias no fluxo de 

informação e aspectos relacionados a sistemas funcionais da cadeia produtiva, buscando se 

adaptarem às mudanças constantes proporcionadas por um mercado cada vez mais dinâmico e 

competitivo. Para realizar essas mudanças, uma organização precisa aprofundar o 

conhecimento sobre requisitos referentes a objetivos, regras, processos, colaboradores e 

desafios. 

Uma das técnicas que podem ser utilizadas com este propósito é o modelo EKD 

(Enterprise Knowledge Development – desenvolvimento do conhecimento empresarial), que, 

dirigido aos objetivos da organização e formulado com uma linguagem simples, melhora a 

comunicação entre os colaboradores e a compreensão sobre as necessidades da organização. 

A proposta deste trabalho é usar o EKD na modelagem do gerenciamento de contrato 

12 
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da construção civil na administração pública para investigar a contratação de obras públicas 

de edificação dentro da UFC, na busca de um aprimoramento das regras e do processo. 

1.1 Justificativa  

A construção civil constitui um dos processos produtivos de mais alto risco. No 

momento de decidir pelos objetos a serem produzidos, é necessário simular todo o processo, 

de longo prazo e de resultado altamente sensível a qualquer variação nas hipóteses iniciais de 

comportamento estipulado para a operação. A quantidade de informações necessárias, as 

variáveis internas e externas à empresa e o número de organizações participantes tornam a 

estruturação do processo gerencial do setor extremamente importante. 

Para a melhoria dos processos ou inovação, é necessário identificar os processos mais 

importantes bem como os indicadores de desempenho que são influenciados quando 

processos específicos são executados (HAN; KANG; SONG, 2009).  

A não ocorrência de uma boa gestão de contrato na construção civil poderá resultar, 

para a empresa, em problemas de coordenação, comunicação, alocação de recursos, 

inconsistências, prejuízos financeiros, entre outros episódios que podem vir a acontecer. 

Implantar um bom gerenciamento de contrato pode ser uma forma para minimizar ou zerar 

essas intercorrências. 

De acordo com Doomun e Jungum (2008), a necessidade de uma metodologia flexível 

é realçada para aumentar a eficiência e eficácia do ciclo de gerenciamento ou melhoria dos 

processos. De acordo com Kirikova (2000), a metodologia EKD pode ser usada com 

propósitos diferentes, tais como: 

a) na engenharia de requisitos, para a definição e especificação de requisitos; 

b) na análise do negócio, para a detecção do problema; 

c) na reengenharia de processos do negócio, para a definição de novos sistemas de 

negócio; e 

d) no gerenciamento de conhecimento organizacional, para formar a base de 

propagação e ampliação de conhecimento. 

Nesse contexto, o trabalho pretende, por meio da metodologia EKD (Enterprise 

Knowledge Development), utilizando-se do conjunto de seus seis modelos, investigar, dentro 

da UFC, a contratação de obras e serviços de edificação, com vistas a promover um 
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aprimoramento no processo de contratação em obras públicas e gerenciamento de contratos, 

fornecer base para o conhecimento organizacional e mapear os processos. 

A escolha da metodologia EKD se justifica no fato de ela possuir uma abordagem 

sistemática que tem como função analisar, entender, desenvolver e documentar uma empresa e 

seus componentes por meio da modelagem empresarial. A metodologia EKD apresenta como 

a empresa (rede) funciona atualmente; quais as exigências e quais as razões para mudanças; 

quais alternativas podem ser adotadas para atender a essas exigências; e quais são os critérios 

e argumentos para avaliar essas alternativas. 

1.2 Objetivos 

O trabalho tem como objetivo geral analisar, com o uso da metodologia EKD, 

potenciais melhorias na modelagem do gerenciamento de contrato da construção civil na 

administração pública investigando a contratação de projetos e obras públicas de edificação 

nos campi da UFC.  

São objetivos específicos desta pesquisa: 

- Conhecer as regras e as limitações na gestão de projetos e obras na administração 

pública.  

- Propor melhorias no processo de contratação e acompanhamento de projetos e obras. 

- Desenvolver o modelo de objetivos, de regras de negócios, de processos e de atores e 

recursos seguindo a metodologia EKD. 

- Elaborar mapa do fluxo das principais responsabilidades dos atores.  

- Validar os modelos e o mapa de fluxo de responsabilidades dos atores. 

1.3 Estrutura da dissertação  

Este trabalho está estruturado em 6 capítulos: 

No primeiro capítulo foi feita uma breve introdução, apresentando uma visão geral 

sobre o assunto estudado. Também foram expostas as justificativas da escolha do tema para a 

realização do trabalho e os objetivos do projeto da pesquisa.  

A revisão bibliográfica que alicerça o trabalho foi desenvolvida em dois capítulos. O 

capítulo 2 descreve sobre a gestão de contratos de projetos e obras públicas, processo 

licitatório, citando exemplos das principais irregularidades cometidas e as penalidades 

administrativas aplicáveis. Já no capítulo 3, é retratado a modelagem organizacional 
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detalhando as técnicas, principalmente o EKD. 

O capítulo 4, metodologia do trabalho, descreve o método utilizado para a realização 

da pesquisa, bem como o processo de coleta de dados. Os resultados e discussões são 

expostos no capítulo 5. Por fim, no capitulo 6, conclusões com sugestões para os trabalhos 

futuros. 
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2 GESTÃO DE CONTRATOS DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS 

A licitação, conforme a Lei 12.349/10, que alterou a Lei 8.666/93, destina-se a garantir 

a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada 

e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

A Lei nº 8.666/93 estabeleceu, no âmbito dos poderes da união, normas gerais sobre 

licitações e contratos administrativos pertinentes a obras e serviços de engenharia, bens, 

serviços de publicidade, alienações e locações, conforme disposto no art. 1º da referida Lei 

(BRÄUNERT, 2008). Deve ser interpretada em favor da concorrência entre os interessados e 

visando essencialmente ao atendimento do interesse público. 

Essa mesma Lei estabelece, também, que ressalvados os casos especificados na 

legislação, as obras e serviços serão contratados mediante processo de licitação pública que 

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da Lei. O 

edital somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômicas indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações. O que deve ser cumprido é o princípio da 

publicidade, em que a competitividade se torna um elemento essencial na busca pela melhor 

proposta em uma disputa licitatória (CHARLES, 2013). 

Segundo Altounian (2010), somente após a posse de elementos que caracterizem o 

objeto com precisão, poder-se-á iniciar o processo licitatório. Esse processo é dividido em 

duas fases: uma interna e uma externa. A primeira tem início com a solicitação e abertura do 

processo pelo setor interessado até a publicação do edital, ou seja, é a parte desenvolvida pela 

própria administração. Nessa fase, conforme Altounian (2010), estão a elaboração do projeto 

básico, a obtenção de licença ambiental e a preparação do edital. A segunda começa após o 

término da primeira, finalizando-se com a contratação do empreendimento. Encerrado o 

processo licitatório tem início a fase contratual, quando se dará o empreendimento.  

A devida caracterização do objeto permite o controle e a fiscalização dos gastos, um 

dos motivos para a legislação não permitir a compra do objeto não devidamente delimitado 

(CHARLES, 2013). 
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De acordo com a Lei nº 8.666/93, o projeto básico é o conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, 

ou complexo de obras ou serviços, objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos 

estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento 

do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 

definição dos métodos e do prazo de execução. O projeto executivo é o conjunto dos 

elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas 

pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

Segundo o TCU (2014), a fase interna do procedimento relativo às licitações públicas 

deverá observar esta sequência de atos preparatórios:  

a) Solicitação expressa do setor requisitante interessado, com a indicação de sua 

necessidade;  

b) Elaboração do projeto básico e, quando for o caso, do executivo;  

c) Aprovação da autoridade competente para o início do processo licitatório, 

devidamente motivada e analisada sob a ótica da oportunidade, conveniência e 

relevância para o interesse público;  

d) Autuação do processo correspondente, que deverá ser protocolado e numerado;  

e) Elaboração da especificação do objeto, de forma precisa, clara e sucinta, com base 

no projeto básico apresentado;  

f) Estimativa do valor da contratação, mediante comprovada pesquisa de mercado;  

g) Indicação dos recursos orçamentários para fazer face à despesa;  

h) Verificação da adequação orçamentária e financeira, em conformidade com a Lei de 

responsabilidade fiscal, quando for o caso;  

i) Elaboração do projeto básico, obrigatório em caso de obras e serviços;  

j) Definição da modalidade e do tipo de licitação a serem adotados.  

Os procedimentos do processo de contratação de uma obra pública podem ser 

resumidos como mostra a Figura 1. 
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Figura 1 – Fluxograma de procedimentos do processo de contratação de uma obra pública.  
Fonte: adaptado de TCU, 2014.  
 

De acordo com Oliveira (2010), Altounian (2010) e Borges (2008), toda obra pública 

deve ser licitada com o projeto completo (básico e/ou executivo), tendo todas as suas partes – 

desenhos, especificações e outros complementos – aprovadas pela autoridade competente. 

Esse projeto (completo) deve ser disponibilizado a todos os interessados em participarem do 

processo licitatório após a aprovação da autoridade competente.  

Para a Association of Business Process Management Professionals (ABPMP) (2009), 

processo é “[...] um conjunto definido de atividades ou comportamentos executados por 

humanos ou máquinas para alcançar uma ou mais metas.” Eles são compostos por 

subprocessos, tarefas, atividades ou mesmo funções. 

2.1 Processo licitatório de uma obra da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

A análise de processo é reconhecida como um estágio muito importante na gestão por 

processos, de acordo com Lin, Fan e Newman (2009) e a ABPMP (2009).  

O estudo de Wynn et al. (2009) mostra que os processos de negócio requerem uma 

Fase preliminar à licitação 
1. Programa de necessidades 
2. Estudos de viabilidade 
3. Anteprojeto 

Fase interna da licitação 
1. Projeto básico 
2. Projeto executivo 
3. Recursos orçamentários 
4. Edital de licitação 

Fase externa da licitação 
1. Publicação do edital de licitação 
2. Comissão de licitação 
3. Recebimento de propostas 
4. Procedimento da licitação 

Fase contratual 
1. Contrato 
2. Fiscalização da obra 
3. Recebimento da obra 

Fase posterior à contratação 
1. Operação 
2. Manutenção 
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execução com interdependências complexas para atender às necessidades do ambiente. Por 

exemplo, é possível que certas atividades precisem ser canceladas no meio do processo ou, 

ainda, que algumas atividades paralelas requeiram sincronização e espera.  

Segundo Jereissati (2011), o processo de trabalho de um projeto para uma obra na 

UFC se inicia com o levantamento das necessidades do setor solicitante da obra ou do serviço 

pelo arquiteto designado pela COP, para, após tal levantamento, ser elaborado o anteprojeto 

de arquitetura. Segundo Bräunert (2008, p. 30), anteprojeto de arquitetura é o esboço ou 

rascunho de um projeto, composto por plantas baixas, cortes e elevações, desenvolvido a 

partir de estudos técnicos preliminares e das determinações do cliente, objetivando a melhor 

solução técnica, definindo diretrizes e estabelecendo as características a serem adotadas na 

elaboração do futuro projeto básico, tendo-se em mente os recursos disponíveis. 

Basicamente a licitação é um procedimento administrativo essencialmente formal, 

com uma série de requisitos, com diversas modalidades e tipos, que possibilita à 

administração pública contratar terceiros que reúnam condições para fornecer bens, prestar 

serviços e executar obras. Após a licitação, inicia-se uma nova fase, que é a da contratação, na 

qual, sendo assinado e publicado o instrumento, firma-se a relação jurídica bilateral. 

A prospecção das obras se dá por meio de pesquisas de licitações publicadas. Para 

participar destas licitações, a empresa extrai os itens do projeto da obra, faz o orçamento para 

ver se está coerente com o preço global do edital, avalia se é necessário usar – e quanto – a 

bonificação de despesas indiretas (BDI) e se será necessário subcontratar algum serviço ou 

etapa da obra.  

O edital contém, normalmente: condições de comprovação da capacitação jurídica, 

fiscal, financeira, econômica e técnica do licitante; condições gerais e específicas da licitação; 

minuta do contrato a ser celebrado; relação de documentos técnicos, tais como desenhos, 

especificações, padrões e outros; procedimentos de segurança do trabalho a serem 

observados; minuta de carta confirmatória da participação da empresa na licitação ou 

condições de garantia de participação (caução). 

Esses documentos constituem, geralmente, o volume I a que se refere o edital de 

concorrência, que é constituído de capa padronizada, folha de rosto e índice de conteúdo; 

contém as instruções ao proponente, nas quais são explicitados os parâmetros a serem 

atendidos na elaboração e apresentação da proposta, a garantia do seu prazo de validade, as 

condições de julgamento das propostas apresentadas, instruções quanto à obtenção de 
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esclarecimentos sobre a licitação e pedidos de informações complementares por parte do 

licitante e definição de sua responsabilidade no âmbito da licitação.  

Em separado, no volume II, apresenta-se a documentação técnica, constituída dos 

desenhos de execução, especificações e padrões, bem como da relação das normas técnicas a 

serem observadas, desde que não sejam de uso corrente, mas que sejam legalmente instituídas 

no país, ou seja, normas estrangeiras adotadas para suprirem normas ainda não existentes no 

país. 

 Falhas no escopo de uma obra pública, o que inclui os contratos, certamente, podem 

causar sua paralisação, gerando prejuízos incalculáveis ou aditamentos sucessivos. Uma das 

preocupações da administração pública deve ser com a conclusão da obra dentro do que for 

contratado entre as partes. 

A licitação, ao contrário do que muitos pensam, pode ser promovida por organizações 

privadas ou públicas. Nas do primeiro tipo, as condições de licitação são estabelecidas 

livremente, de acordo com seus interesses, desde que não firam as Leis que regem o 

comércio. Já as organizações da administração pública estão sujeitas a preceitos legais 

específicos a serem atendidos na licitação e na contratação. Esses preceitos são regidos pela 

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 8.883, de 8 de junho de 1994.  

Existem seis modalidades de licitação previstas no setor público, descritas a seguir, 

sendo que cada uma delas segue um processo diferente e a escolha da modalidade se dá por 

meio do valor contratual estimado, como também da complexidade do objeto a ser licitado 

Lei 8.666/93.  

– Carta Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao 

seu objeto, cadastrados ou não no órgão patrocinador da licitação, escolhidos e 

convidados, por carta, em número mínimo de três pela unidade administrativa. 

– Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de 

trabalhos de caráter técnico, científico ou artístico. 

– Tomada de Preços, o acesso é livre a quaisquer interessados devidamente 

cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 

qualificação. 

– Concorrência pública é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, 
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na fase de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 

qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.  

– Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados e o poder público 

para venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente 

apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis, prevista em artigo de 

Lei, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor de avaliação. 

– Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns em que 

a disputa pelo fornecimento é feita em sessão pública, por meio de propostas e lances, 

para classificação e habilitação do licitante com a proposta de menor preço. Na 

modalidade de pregão, o que define a modalidade de licitação é a característica do 

objeto e não o valor, como previsto para contratações das demais modalidades regidas 

pela Lei 8.666/93 (TOLOSA FILHO, 2012). 

Altounian (2010) relata que a Lei impõe a necessidade de projeto básico e a precisa 

definição do objeto a ser licitado, como também exige o orçamento referencial do órgão 

detalhado em planilhas, a regra do parcelamento para a contratação e a obrigatoriedade de 

critérios de aceitabilidade de preços para a avaliação das propostas.  

Contratação é a etapa de redação e montagem do documento contratual, anexados a ele 

os documentos necessários à execução do objeto do contrato, entre os quais: projetos, 

cronogramas, especificações técnicas e normas. 

De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU, 2014), obra pública é toda 

construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem público a ser realizada no 

âmbito dos poderes da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ela pode ser 

realizada de forma direta – quando a obra é feita pelo próprio órgão ou organização da 

administração, por seus próprios meios – ou de forma indireta – quando a obra é contratada 

com terceiros por meio de licitação. 

O jurista Hely Lopes Meirelles (2010) elenca as quatro modalidades de 

empreendimentos que podem ser classificados como obras públicas, a saber: equipamento 

urbano (ruas, praças, estádios, monumentos; calçamentos e canalizações; redes de energia 

elétrica e de comunicação; viadutos, túneis, metrôs e demais melhoramentos próprios das 

cidades); equipamento administrativo (instalações e aparelhamentos para o serviço 

administrativo em geral); empreendimentos de utilidade pública (ferrovias, rodovias, pontes, 
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portos, aeroportos, canais, obras de saneamento, represas, usinas hidrelétricas ou atômicas e 

demais construções de interesse coletivo); edifícios públicos (sedes de governo, repartições 

públicas, escolas, hospitais, presídios). 

Para que uma obra alcance seu êxito, é necessária a elaboração de um planejamento. 

Oliveira (2010) cita que devem compô-lo:  

a) Programa de obras, que perpasse todo o período da gestão, permitindo dimensionar 

adequadamente todos os recursos necessários, ao longo do tempo, evitando a 

paralisação da obra; 

b) Estudo de viabilidade técnica e econômica, em que está inserido o levantamento, a 

coleta, a observação, o tratamento e a análise de dados de natureza técnica, necessários 

a execução da obra; 

c) Elaboração dos projetos, que devem ser executados com a maior antecedência 

possível, embasados em estudos prévios que demonstrem sua viabilidade técnica e 

financeira, a origem dos recursos e os prazos adequados para execução das obras; 

d) Planejamento da licitação, todos os elementos do objeto (projetos, orçamento, 

memorais, normas de medição) devem estar bem definidos, e o edital representar de 

fato e com clareza os aspectos pretendidos com a contratação, elaborado segundo o 

que preconiza a Lei nº 8.666/93. 

e) Planejamento da execução – desde o início deve ser definida a programação de 

materiais, mão de obra e equipamentos, para que a obra transcorra conforme previsto.  

Serviço é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 

administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, 

reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou 

trabalhos técnicos profissionais (Lei nº 8.666/93). 

2.2 Avaliação de propostas 

A qualificação é a fase da licitação em que se procura determinar as condições 

econômico-financeiras, a situação de regularidade jurídico-fiscal e a capacidade técnica das 

empresas de executarem o escopo licitado. Pode ser uma execução de obras, fornecimento de 

equipamentos e/ou materiais ou prestação de serviços especializados.  

Para selecionar o particular (a empresa) melhor qualificado, com as melhores 

condições técnicas e econômicas, a fim de obter o melhor resultado possível, é utilizada a 
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licitação pública, que é o procedimento prévio à contratação com a finalidade de conseguir 

selecionar o futuro contratado e definir o contrato mais vantajoso ao interesse público.  

Quanto à avaliação de propostas, a licitação pode se dar de três formas: 

1) Julgamento menor preço: 

Na fase de classificação, as propostas classificadas deverão ser organizadas em ordem 

crescente de preços, sendo escolhida a proposta de menor preço. 

2) Julgamento melhor técnica: 

Após a fase de habilitação, serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas 

das licitantes qualificadas. Será feita então a avaliação e classificação dessas propostas 

técnicas de acordo com a verificação dos seguintes critérios: adequação ao objeto; clareza e 

objetividade; capacidade e experiência da licitante; qualidade técnica da proposta (que 

compreende metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais e qualificação das 

equipes técnicas). Serão classificadas as propostas técnicas que atenderem à valorização 

mínima, mediante critérios objetivos. Divulga-se o resultado e abre-se prazo para recurso. 

Após isso, proceder-se-á à abertura das propostas de preço das licitantes, 

estabelecendo a negociação com a proponente melhor classificada. A negociação terá por base 

os orçamentos detalhados e, como referência, o limite representado pela proposta de menor 

preço, dentre as propostas apresentadas pelas empresas classificadas. Ressalta-se que o ato 

convocatório também deve indicar o preço máximo das licitantes. 

No caso de insucesso na negociação inicial, segue-se com procedimento idêntico, 

sucessivamente, com os demais proponentes pela ordem de classificação, até a consecução de 

acordo para a contratação.  

As propostas de preços serão devolvidas às licitantes que não forem preliminarmente 

habilitadas ou não obtiverem a valorização mínima estabelecida para a proposta técnica. 

3) Julgamento técnica e preço: 

a) Após a fase de habilitação, serão abertos os envelopes contendo as propostas 

técnicas das qualificadas; 

b) Será feita então a avaliação e classificação dessas propostas técnicas de acordo com 

a verificação dos seguintes critérios: adequação ao objeto, clareza e objetividade, 
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capacidade e experiência da licitante e qualidade técnica da proposta (que compreende 

metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais e qualificação das equipes 

técnicas). 

c) Serão classificadas as propostas técnicas que atenderem à valorização mínima, 

sendo valoradas com pontuações estabelecidas, conforme preliminarmente definido no 

ato convocatório. Divulga-se o resultado e abre-se prazo para recurso; 

d) Após isso, proceder-se-á à abertura das propostas de preço das licitantes. Serão 

realizadas a avaliação e valoração das propostas de preços de acordo com os critérios 

objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório; 

e) Procede-se, posteriormente, à classificação das proponentes de acordo com a média 

ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos 

preestabelecidos no edital; 

f) Será considerada vencedora a licitante que obtiver melhor avaliação; 

g) Em seguida, procede-se à divulgação do resultado e abre-se prazo para recurso; 

h) Homologação e adjudicação; 

i) As propostas técnicas e de preços serão devolvidas às licitantes que não forem 

preliminarmente habilitadas ou não obtiverem a valorização mínima estabelecida para 

a proposta técnica. 

 

2.3 Contrato  

Segundo Limmer (2008), contrato é o registro escrito de todos os detalhes acordados 

ao longo do processo de licitação, do julgamento e das negociações, relativos à proposta 

vencedora. Deve estar em linguagem clara e objetiva, tanto no que diz respeito aos aspectos 

técnicos dos serviços a executar, quanto aos aspectos econômico-financeiros e jurídicos que 

define.  

Concluída a fase licitatória com a seleção da melhor proposta, surge a etapa de 

contratação, que se inicia com a assinatura do contrato administrativo. Contrato 

administrativo é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou organizações da administração pública 

e os particulares, acordando vontades para a formação de vínculo e a criação de obrigações 

recíprocas. 

Os contratos devem ser estabelecidos com clareza e precisão, destacando as condições 

de execução e deixando bem definidos os deveres e direitos das partes, devendo estar em 
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conformidade com o que foi previsto na licitação e na proposta vencedora. Portanto, o 

contrato está vinculado ao edital e à proposta vencedora. Os regimes de contratação são: 

a) Contrato de construção por empreitada integral – também chamado de contrato por 

preço fixo. Segundo a Lei nº 8.666/93, é utilizado quando se pretende contratar o 

objeto em sua totalidade, isto é, abrangendo a obra em sua totalidade com todas as 

suas etapas, bem como os serviços e as instalações necessários. Nesse regime de 

execução, o contratado assume a inteira responsabilidade pelo objeto até a sua entrega 

para a administração, atendidos todos os requisitos técnicos e legais para sua plena 

utilização. Esse contrato incentiva a redução do prazo de execução da obra pelo 

contratado.  

Esse tipo de regime pode, ainda, ser subclassificado em dois tipos: 

– Empreitada por preço global – Segundo a Lei nº 8.666/93, é utilizada quando a 

administração contrata a execução da obra ou serviço de engenharia por preço certo e 

total. De modo geral, é o regime escolhido para a contratação de objetos comuns, nos 

quais os quantitativos de materiais empregados podem ser aferidos facilmente e estão 

sujeitos a poucas alterações durante a execução da obra ou serviço. O contrato por 

preço global permite melhor comparação entre as diferentes propostas apresentadas à 

licitação; oferece maiores garantias comerciais ao contratante; facilita o gerenciamento 

de empreendimento.  

– Empreitada por preços unitários (Contrato guarda-chuva) – Segundo a Lei nº 

8.666/93, é o regime de contratação utilizado para a execução de obras ou serviços de 

engenharia por preço certo de unidades determinadas. Arrola uma extensa gama de 

serviços que poderão eventualmente ocorrer na obra. Com frequência, é utilizada para 

a contratação cujo objeto apresente maior complexidade e cujas quantidades de 

serviços e materiais em relação às parcelas de maior relevância e de valor significativo 

não são definidas de forma exata no instrumento convocatório ou no orçamento 

básico. O valor final do contrato pode oscilar para mais ou para menos em função da 

precisão com que se possam estimar previamente os quantitativos de cada unidade de 

serviço.  

O contrato por preços unitários permite a contratação de obras e de serviços de um 

empreendimento antes de ser ter o projeto de engenharia completamente detalhado. Os tipos e 

as quantidades de serviços a executar são definidos com base em estimativas. Esses artifícios 
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permitem antecipar o início da obra e, consequentemente, tê-la concluída mais cedo.  

b) Contrato de Construção por administração de “preço móvel” – é aquele em que o 

construtor se encarrega da execução de um projeto, mediante remuneração fixa ou 

percentual sobre os tipos de serviços a serem executados, correndo por conta do 

proprietário todos os encargos econômicos do empreendimento; não há necessidade de 

uma definição final do escopo. 

c) Tarefa – Segundo a Lei nº 8.666/93, é o regime adequado para a contratação de 

mão de obra para pequenos trabalhos de engenharia por preço determinado, com ou 

sem o fornecimento de materiais. 

Cada uma das modalidades tem vantagens e desvantagens. O bom contrato é aquele 

por meio do qual uma obra é executada por um preço e condições considerados justos pelas 

partes contratantes, que permita um lucro ao construtor, cumprindo-se o prazo e o padrão de 

qualidade definidos no contrato. 

Com o aumento do tamanho e da complexidade da natureza dos projetos, as condições 

dos contratos de construção também tendem a tornar-se mais complicadas, o que, 

consequentemente, contribui para um aumento do número de litígios além dos já existentes. 

Devido ao seu amplo reconhecimento, formas de contrato padronizadas podem eliminar (ou 

pelo menos, amenizar) o número e a frequência de reivindicações, além do excesso de custos 

e ganho de tempo.  

O contrato deve objetivar aumento na qualidade das obras, durabilidade do projeto e 

contribuir para a melhoria organizacional da estrutura técnica das construtoras, uma vez que 

eles competem não só no custo, mas também no tempo e na durabilidade, ou seja, levando a 

organização na mais ampla eficiência. Também deve contribuir para a melhoria da técnica e 

estrutura organizacional do cliente uma vez que ele tem de responder mais rapidamente às 

questões da construção. 

2.3.1 Elaboração do contrato 

Otimizar o processo de contratação reduz as despesas e tempo de execução de 

contratos e evita os problemas ocorridos por cláusulas mal elaboradas, falta de 

acompanhamento e fiscalização, medições erradas etc.  

De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU, 2014) todo contrato 

administrativo, dentre outros dados importantes, deverá conter: o nome do órgão contratante; 
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o nome do particular que irá executar a obra ou prestar o serviço de engenharia; o número da 

licitação ou da dispensa/inexigibilidade; o objeto detalhado; o regime de execução (se tarefa, 

se empreitada integral, se por preço global ou por preço unitário); o preço e as condições de 

pagamento, e os critérios de compensação financeira e de reajuste; os prazos de início de 

execução, de conclusão, de entrega e recebimento definitivo; o cronograma físico-financeiro; 

as garantias oferecidas; os direitos e as responsabilidades; as penalidades cabíveis; os casos de 

rescisão, os direitos da administração deles decorrentes e o foro competente (sede da 

administração contratante). O contrato, segundo Limmer (2008), explicita as obrigações das 

partes contratantes. 

Com relação à contratante, as obrigações mais usuais são, também segundo Limmer 

(2008): fornecer materiais e equipamentos de sua responsabilidade; fornecer e delimitar áreas 

necessárias às instalações da contratada; fornecer, por seu intermédio, água, energia elétrica, 

comunicações e uso de rede de despejos sanitários, quando de sua propriedade e desde que 

assim acordado no contrato; fornecer marcos topográficos em locais adequados e previamente 

acordados; prestar colaboração à contratada, quando esta solicitar no estudo e na interação dos 

projetos em execução; fornecer todos os elementos que se mostrarem necessários ao bom 

entendimento do projeto detalhado para a construção; notificar a contratada quanto a defeitos 

detectados na execução da obra ou quanto a irregularidades cometidas; comunicar eventuais 

multas à contratada; proceder, na periodicidade e frequência estabelecidas em contrato, à 

medição dos serviços e efetuar o pagamento dos serviços medidos e faturados de acordo com 

as condições estabelecidas no contrato. 

 De acordo com Limmer (2008), dentre outras, são obrigações contratuais da 

contratada que normalmente constam de um contrato: responsabilizar-se tecnicamente pela 

direção e pela execução dos serviços; atender aos preceitos legais sobre segurança, higiene e 

medicina do trabalho, fazendo com que seus empregados os cumpram; manter atualizados os 

registros nas carteiras profissionais de seus empregados; providenciar todas as utilidades 

necessárias à execução dos serviços, quando estas não forem de fornecimento obrigatório do 

contratante; facilitar a ampla atuação da fiscalização; aviar o andamento dos documentos de 

medição da obra; preservar e manter a salvo de quaisquer reivindicações o contratante; 

cumprir as condições de prazo, de qualidade e de custo estabelecidas no plano de projeto 

anexo ao contrato; reparar às suas custas quaisquer serviços executados em desacordo com o 

projeto; ressarcir o contratante ou a terceiros de qualquer dano ou prejuízo que lhes venha a 

causar; responsabilizar-se pela conservação e manutenção das etapas da obra já executadas até 
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sua aceitação pelo contratante; utilizar na execução dos serviços somente profissionais 

idôneos e devidamente habilitados; dotar o canteiro de obras de instalações adequadas à 

manutenção e assistência técnica aos equipamentos utilizados na execução da obra; fornecer, 

sempre que solicitado, amostras dos materiais empregados na construção; repor ou indenizar 

danos e perdas causados a materiais e equipamentos pertencentes ao contratante; 

responsabilizar-se por indenizações ou reclamações reivindicativas decorrentes de erros de 

imperícia; e realizar seguro de responsabilidade civil, quando exigido pelo contratante. 

2.3.2 Subcontratação 

A execução de um empreendimento da construção civil é um processo que envolve 

inúmeros insumos e atividades diversas. Por isso, normalmente, muitas atividades são 

subcontratadas. Isso acontece devido à existência de empresas especializadas em certas 

atividades pertencentes à construção, levando o proprietário a obter menores custos do que se 

tivesse que executar esses serviços por conta própria, já que essas empresas já possuem uma 

estrutura montada para executarem somente essas atividades.  

A subcontratação é, desse modo, o instrumento utilizado pela empresa contratada para 

repassar parte dos serviços a ela incumbidos a outra empresa com maior especialização 

técnica em determinado assunto ou que trabalhe com custos inferiores aos seus. A 

subcontratação de partes da obra, serviço ou fornecimento não prejudica as responsabilidades 

legais e contratuais da empresa vencedora da licitação e deve ser realizada até o limite 

admitido pela administração em cada caso particular. Toda subcontratação deve ser autorizada 

expressamente pela administração. A subcontratação total ou parcial do objeto da licitação não 

admitida no edital e no contrato será considerada ilegal e constituirá motivo para rescisão 

contratual. 

Na escolha de empresas subcontratadas, a construtora deve procurar as referências de 

suas potenciais subcontratadas em atividades de outras construtoras e em seu próprio histórico 

de contratação, sendo essencial esta prática para que se conheça o trabalho das empreiteiras 

sob vários aspectos importantes, como o cumprimento de prazos, qualidade e desempenho no 

serviço prestado e capacidade de negociação. O desempenho de uma empresa de construção 

depende muito do desempenho de seus contratados e subcontratados durante as diferentes 

fases de um projeto. 
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2.3.3 Garantia contratual 

A garantia contratual é o instrumento pelo qual é assegurado ao contratante o 

ressarcimento parcial ou total de prejuízos decorrentes da inadimplência do contratado ou do 

proponente. A garantia contratual pode ser prestada sob diferentes modalidades, sendo usuais, 

nos contratos de construção, as seguintes: 

a) Caução – é a modalidade de garantia de manutenção da proposta, isto é, a de que, se 

declarado vencedor, o proponente manterá as condições por ele definidas em sua 

proposta. 

b) Retenção – modalidade que se destina ao pagamento de eventuais multas ou débitos 

que ocorram ao longo da execução do contrato. 

c) Multa – modalidade de garantia contratual na qual se aplica uma penalidade de 

pecuniário ao contratado, em razão do descumprimento de obrigações contratuais por 

ele assumidas. A multa pode ser moratória – a que se relaciona à demora no 

cumprimento de obrigações contratuais – ou compensatória – a que pré-fixa 

compensações por perdas e danos das partes contratantes; 

d) Seguro – é a modalidade de garantia coberta por uma apólice emitida por uma 

organização seguradora legalmente constituída e autorizada a funcionar no país.  

O contrato de obra pública é um contrato administrativo e, como tal, possui alguns 

privilégios e garantias em relação ao contrato privado. São exemplos: presença das chamadas 

cláusulas exorbitantes, constantes do art. 58 da Lei nº 8.666/93, que estabelecem 

prerrogativas em favor da administração pública, de modo que haja um predomínio do 

interesse público sobre o interesse particular, podendo, por exemplo, modificar e rescindir 

unilateralmente o contrato (nos termos da Lei), fiscalizar a execução, aplicar sanções, ocupar 

provisoriamente imóveis e bens móveis relacionados ao objeto do contrato em situações 

específicas etc. 

A formalização do instrumento contratual é obrigatória para os casos de concorrência e 

de tomadas de preços, bem como para as dispensas e inexigibilidades, cujos preços estejam 

compreendidos nos limites daquelas modalidades (Lei 8.666/93). 

A exigência de garantias (caução em dinheiro ou caução em título da dívida pública, 

seguro-garantia ou fiança-bancária) não poderá exceder a 5% do valor do contrato, no caso de 

obras simples, e 10%, no caso de obras de grande vulto. Essa garantia é contratual e será 

devolvida depois de devidamente executado o objeto. 
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2.3.4 Aditivo  

Acréscimos de serviços deve ser objeto de aditivos ao contrato pelos mesmos preços 

unitários da planilha orçamentária apresentada na licitação. A administração deve atentar, 

porém, para alterações propostas pelo contratado, pois pode objetivar a diminuição de 

serviços cotados a preços muito baixos e/ou o aumento de serviços cotados a preços muito 

altos. Esse “jogo de preços” geralmente torna o contrato muito oneroso, com indícios de sobre 

preço. É necessária cuidadosa análise das justificativas apresentadas pelo contratado, para 

verificar sua coerência e consistência. 

Fechar contratos com base apenas no menor lance oferece risco de mau desempenho 

do contratante durante a vida do projeto. Ofertas irreais podem levar à incapacidades 

financeiras para a realização do trabalho necessário. Isso resulta em problemas de gestão e de 

controle do cliente e a reclamações e disputas do contratante, ocasionando, por fim, atrasos na 

conclusão da obra. 

Sem dúvida, o critério do preço mais baixo constitui uma abordagem objetiva e 

transparente; no entanto, ele envolve riscos significativos, uma vez que não garante a 

qualidade do desempenho pelo contratado, e exigido pelo contratante. Como resultado, o 

lance de menor preço pode não corresponder à escolha mais econômica no longo prazo, 

porque motiva a construtora a fornecer produtos de construção de menor qualidade. Como 

bem afirma Oliveira (2010), a administração pública tem o dever de comprar pelo menor 

preço, porém nunca em detrimento da qualidade, atendendo, assim, ao interesse público. As 

contratadas acabam por, de alguma forma, reajustar os preços. 

Reajuste é a majoração dos preços inicialmente contratados de forma a compensar os 

efeitos da inflação, ou elevações de mercado, decorrentes da desvalorização da moeda ou 

aumento geral de custos durante o período da execução do serviço contratado. O inciso XI do 

art. 40 da Lei nº 8.666/93 estabelece que o edital deve indicar o critério de reajuste, que 

retratará a variação efetiva dos preços dos insumos (materiais, mão de obra e equipamento), 

admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para a 

apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir até a data do 

pagamento de cada parcela. 

2.3.5 Alterações contratuais 

Havendo modificação do contrato por parte da administração, tanto por necessidade de 
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mudança do projeto básico ou de modificações para melhor adequação técnica, quanto na 

alteração dos quantitativos, deve o gestor promover a alteração contratual por meio de termo 

aditivo, não importando se a alteração modificou ou não o preço do contrato. 

A alteração contratual diz respeito a fato novo, não devendo ser utilizada para correção 

de projetos mal elaborados, mas para ajustes que se fizerem necessários em função de eventos 

imprevisíveis à época, tal como o aparecimento de nova tecnologia ou a real impossibilidade 

de quantificar com precisão todos os serviços da obra. 

Quando houver acréscimos nos quantitativos de serviços já existentes na planilha 

orçamentária, deverão ser preservados os valores unitários previstos na proposta de preço, 

obtendo-se eventuais descontos decorrentes do ganho de escala. No caso de haver inclusão de 

novos serviços (não previstos inicialmente na planilha de preços), o órgão contratante deverá 

levar em consideração os preços praticados no mercado, verificando, quando possível, a 

coerência dos valores dos insumos que compõem esses serviços, bem como a pertinência do 

coeficiente de produtividade, para que não haja riscos de se pagar preços elevados. 

A vigência do contrato define seu prazo de validade; então é importante distinguir os 

conceitos de prazo de execução e prazo de vigência do contrato: prazo de execução está 

relacionado ao tempo necessário para a conclusão do objeto, já o prazo de vigência está 

relacionado ao contrato e à consecução de todas as obrigações lá previstas. O prazo de 

vigência deve ser sempre superior ao prazo necessário para a execução do objeto contratado, 

pois existem obrigações que extrapolam a entrega da obra, tais como a devolução da garantia 

e o termo de recebimento. 

Segundo a Lei 8.666/93, os prazos de execução poderão ser prorrogados, devendo ser 

justificados por escrito e previamente autorizados pela autoridade competente, pelas seguintes 

razões: alteração do projeto ou especificações técnicas; superveniência de fato excepcional ou 

imprevisível que altere as condições de execução do contrato; interrupção da execução por 

ordem da administração; diminuição do ritmo de trabalho por ordem da administração; 

aumento das quantidades inicialmente previstas; impedimento de execução por fato ou ato de 

terceiro reconhecido pela administração; e, omissão ou atraso de providências a cargo da 

administração, tais como o pagamento. 

2.3.6 Principais Irregularidades em Obras Públicas 

Apresentam-se as principais irregularidades nas auditorias de obras e serviços de 
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engenharia, apontadas pelo Tribunal de Contas da União (2014). O objetivo do TCU é alertar 

os gestores para que promovam criterioso acompanhamento de todas as etapas concernentes à 

realização de obra pública, primando pela correta utilização dos escassos recursos públicos 

existentes. 

2.3.6.1 Irregularidades concernentes ao procedimento licitatório 

Com relação ao procedimento licitatório, apresentam-se como exemplos de 

irregularidades que atentam contra os princípios da isonomia e da escolha da proposta mais 

vantajosa para a Administração: 

• Exigências desnecessárias de caráter restritivo no edital, especialmente no que diz 

respeito à capacitação técnica dos responsáveis técnicos e técnico-operacionais da 

empresa; 

• Ausência de critério de aceitabilidade de preços global e unitário no edital de 

licitação; 

• Projeto básico inadequado ou incompleto, sem os elementos necessários e suficientes 

para caracterizar a obra, não aprovado pela autoridade competente, e/ou elaborado 

posteriormente à licitação; 

• Modalidade de licitação incompatível; 

• Obra não dividida em parcelas com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade; 

• Obra dividida em parcelas, porém não respeitando a modalidade de licitação 

pertinente para a execução total do empreendimento; 

• Tipo inadequado de licitação; 

• Dispensa de licitação sem justificativa ou com justificativa incompatível; 

• Inexigibilidade de licitação sem justificativa ou com justificativa incompatível; 

• Ausência da devida publicidade de todas as etapas da licitação; 

• Ausência de exame e aprovação preliminar por assessoria jurídica da Administração 

das minutas de editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes; 

• Não conformidade da proposta vencedora com os requisitos do edital e, conforme o 

caso, com os preços máximos fixados pelo órgão contratante; 
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• Inadequação do cronograma físico-financeiro proposto pelo vencedor da licitação, 

indicando manipulação dos preços unitários de forma que os serviços iniciais do 

contrato ficam muito caros e os finais muito baratos, podendo gerar um crescente 

desinteresse do contratado ao longo das etapas finais da obra por conta do baixo preço 

dos serviços remanescentes; 

• Inadequação do critério de reajuste previsto no edital, sem retratar a variação efetiva 

do custo de produção; 

• Não adoção de índices específicos ou setoriais de reajuste, desde a data prevista para 

a apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data 

do adimplemento de cada parcela; 

• Participação na licitação, direta ou indiretamente, do autor do projeto básico ou 

executivo, pessoa física ou jurídica, pois a ele só é permitida a participação como 

consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, 

exclusivamente a serviço da administração interessada. 

2.3.6.2 Irregularidades concernentes ao contrato 

Com relação à celebração e à administração de contratos, apresentam-se como 

exemplos de irregularidades: 

• Divergência entre a descrição do objeto no contrato e a constante do edital de 

licitação; 

• Divergências relevantes entre os projetos básico e executivo; 

• Não vinculação do contrato ao edital de licitação (ou ao termo que a dispensou ou a 

inexigiu) e à proposta do licitante vencedor; 

• Ausência de aditivos contratuais para contemplar eventuais alterações de projeto ou 

cronograma físico-financeiro; 

• Não justificativa de acréscimos ou supressões de serviços; 

• Extrapolação, quanto aos acréscimos ou supressões de serviços, dos limites definidos 

na Lei nº 8.666/1993; 

• Alterações, sem justificativas coerentes e consistentes, de quantitativos, reduzindo 

quantidades de serviços cotados a preços muito baixos e/ ou aumentando quantidades 



34 

 

de serviços cotados a preços muito altos, podendo gerar sobre preço e 

superfaturamento (jogo de planilha); 

• Acréscimo de serviços contratados por preços unitários diferentes da planilha 

orçamentária apresentada na licitação; 

• Acréscimo de serviços cujos preços unitários são contemplados na planilha original, 

porém acima dos praticados no mercado; 

• Execução de serviços não previstos no contrato original e em seus termos aditivos; 

• Subcontratação não admitida no edital e no contrato; 

• Contrato encerrado com objeto inconcluso; e 

• Prorrogação de prazo sem justificativa. 

2.3.6.3 Irregularidades concernentes à execução orçamentária 

Com relação à execução orçamentária, apresentam-se como exemplos de 

irregularidades: 

• Não inclusão da obra no plano plurianual ou em Lei que autorize sua inclusão, no 

caso de sua execução ser superior a um exercício financeiro; 

• Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 

etapas a serem executadas no exercício financeiro em curso. 

2.3.6.4 Irregularidades concernentes às medições e aos pagamentos 

Com relação às medições e pagamentos, apresentam-se como exemplos de 

irregularidades: 

• Pagamento de serviços não efetivamente executados; 

• Pagamento de serviços executados, porém não aprovados pela fiscalização; 

• Falta de comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados; 

• Divergências entre as medições atestadas e os valores efetivamente pagos; 

• Medições e pagamentos executados com critérios divergentes dos estipulados no 

edital de licitação e contrato; 

• Inconsistências e incoerências nos relatórios de fiscalização; e 
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• Superfaturamento. 

2.3.6.5 Irregularidades concernentes ao recebimento da obra 

Com relação ao recebimento da obra, apresentam-se como exemplos de 

irregularidades: 

• Ausência de recebimento provisório da obra pelo responsável, por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas 

partes; 

• Ausência de recebimento definitivo da obra, por servidor ou comissão designada por 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após 

prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais; 

• Descumprimento das condições descritas no edital de licitação e no contrato para o 

recebimento da obra; 

• Descumprimento dos prazos de conclusão, entrega, observação e recebimento 

definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e em seus termos aditivos; 

• Recebimento da obra com falhas visíveis de execução; 

• Omissão da Administração, na hipótese de terem surgido defeitos construtivos 

durante o período de sua responsabilidade legal; 

• Não realização de vistorias dos órgãos públicos competentes para a emissão do 

“Habite-se”. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 

e segurança da obra ou do serviço, e tampouco ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pela avença. 

2.3.7 Penalidades administrativas aplicáveis 

O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada 

ensejará, respeitado o direito de defesa, na aplicação das sanções administrativas, listadas a 

seguir, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em 

rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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a) Advertência, que é sanção por escrito, emitida pelo órgão ou organização 

contratante, quando a contratada descumprir qualquer obrigação. Trata-se de uma 

penalidade leve aplicada à contratada diante de pequenas falhas na execução 

contratual. 

b) Multa ao contratado é a sanção pecuniária que, para ser aplicada, deverá estar 

prevista no instrumento convocatório ou no contrato e que será imposta à contratada 

caso, de forma injustificada, não cumpra com as obrigações estabelecidas no contrato. 

A aplicação da multa não impede que a administração rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique outras sanções, previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/1993. 

 c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a administração pública por prazo não inferior a dois anos; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública é 

a sanção aplicável às faltas graves que importem em dolo da contratada e que reste 

comprovado que ela realizou atos irregulares ou praticou qualquer ilegalidade no 

âmbito da licitação ou na execução contratual, demonstradores da falta de idoneidade 

para licitar ou contratar novamente com o poder público. 

A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto durarem os motivos que 

ensejaram a punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a 

aplicou, mediante o ressarcimento dos prejuízos resultantes. Deverá também ter decorrido o 

prazo mínimo de dois anos. Pode ser cumulada com a pena de suspensão temporária, com 

multa e com a rescisão do contrato. 

e) Rescisão contratual ocorre quando há descumprimento total ou parcial do contrato, 

e cada uma das partes responde pelas consequências de sua inexecução. Basicamente 

pode se dar, segundo a Lei 8.666/93: pelo não cumprimento ou cumprimento irregular 

de cláusulas contratuais; pelo não cumprimento dos prazos; pelo descumprimento de 

ordens da fiscalização; por mudanças na situação de solvência e na situação societária 

da contratada; por motivo de interesse público; por motivos causados pela 

administração pública; por motivo de caso fortuito e força maior. 

A rescisão contratual pode se dar de três formas: 

– Rescisão unilateral – embasada na 8.666/93, ocorre quando a administração se 

depara com situações de descumprimento contratual por parte da contratada, lentidão, 
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atraso, paralisação, ou por razões de interesse público, e decide, por ato administrativo 

unilateral, rescindir o contrato. 

– Rescisão amigável – é aquela efetuada em razão de não haver, pelas partes, interesse 

em continuar o contrato. Nesse caso, não há o que se falar em penalidades. 

Simplesmente as partes decidem pelo desfazimento do contrato, arcando, cada uma, 

com os valores do serviço prestado a que tiverem direito, ou seja, a empresa receberá 

pelo serviço que foi executado e a administração, por sua vez, fará o pagamento. 

– Rescisão judicial – aquela em que as partes não conseguem acordar 

administrativamente o desfazimento do negócio e, portanto, procuram o poder 

judiciário para exigirem seus direitos. 

Não existe uma regra que deva ser seguida para a aplicação das sanções, ou seja, se 

antes de uma multa deve se aplicar uma advertência. O sancionamento deve respeitar a 

razoabilidade e a proporcionalidade. 
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3 MODELAGEM ORGANIZACIONAL 

Existem alguns métodos para a elaboração de um modelo organizacional, cada um 

seguindo uma orientação diferente e possuindo características distintas. Uma das 

possibilidades de modelagem organizacional se dá por meio da metodologia EKD (Enterprise 

Knowledge Development). Esse método consiste na formação de seis submodelos que se 

integram. Cada um desses submodelos representa um aspecto distinto da organização e tem 

como orientação os seus objetivos. A elaboração e demonstração de tais modelos, juntamente 

com a integração que existe entre eles, facilita a comunicação interna no ambiente entre os 

diferentes setores que o compõem (BUBENKO et al., 1998). 

Segundo Neves et al. (2010), os modelos possibilitam o gerenciamento da 

complexidade dos sistemas produtivos, pois eles agem como guias, o que facilita a 

compreensão de como a organização atua, além de gerar documentação que auxilia na gestão 

do conhecimento, possibilitando a otimização contínua de seus processos. 

A simulação de um modelo permite testar e analisar diferentes cenários para entender 

seu impacto nos limites ou fronteiras do sistema e avaliar o retorno antes de realizar mudanças 

ou planejar a implementação da transformação dos processos de negócio, conforme enunciam 

Doomun e Jungum (2008).  

Um problema ressaltado por Wynn et al. (2009) é que as ferramentas que simulam e 

verificam os modelos de processos assumem modelos simplificados e desconectados da 

linguagem organizacional. 

3.1 Técnicas de modelagem organizacional 

Existe uma imensa variedade de técnicas, quando se trata de Modelagem 

Organizacional, nas quais uma organização é apresentada por meio de modelos que tornam a 

especificação de requisitos mais próxima da realidade em que se encontra tal organização. Os 

modelos mais tradicionais se resumem apenas a descrever as organizações e atividades do 

ambiente, sendo considerados insuficientes, pois não expõem o porquê de adotar uma 

determinada decisão ou tomar certa atitude diante de uma situação.  

Diante disso, faz-se necessário um estudo mais aprofundado, que proporcione um 

melhor entendimento sobre os relacionamentos existentes entre os atores da organização e, 

também, sobre as razões envolvidas nos processos de decisões PÁDUA et al. (2004). Também 

segundo esses autores, alguns exemplos de técnicas de Modelagem Organizacional são 
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caracterizados a seguir: 

a) Técnica ORDIT (Organizational Requirements Definition of Information 

Technology Systems): Possui a característica central de defender que, em um projeto de 

sistemas, não se pode dar atenção somente aos assuntos técnicos, porém sim aos 

técnicos e aos humanos. Desse modo, a técnica trata também dos requisitos não 

funcionais e contém um banco de dados de padrões, modelos e conhecimento sobre as 

características e necessidades de classes diferentes de usuário de computador. 

A técnica ORDIT, de acordo com Alencar (1999), objetiva ajudar os participantes das 

organizações a definirem técnicas alternativas bem como o futuro organizacional e, 

consequentemente, o papel da tecnologia da informação, fornecendo um processo sistemático 

e aproveitável capaz de suportar gerações de requisitos organizacionais. Também fornece 

métodos e ferramentas associadas que suportem o processo. 

Segundo Dobson, são objetivos da técnica ORDIT: 

• Criar uma metodologia de apoio a interessados, que desejem considerar o uso da 

tecnologia da informação para desenvolvimento de software a partir de uma visão 

organizacional; 

• Capturar e representar requisitos organizacionais para os futuros sistemas sócio 

técnicos, levando em consideração tanto os requisitos organizacionais como os 

individuais; 

• Modelar a organização e sistemas de informação; 

• Modelar futuros alternativos e avaliar o ajuste deles com as exigências de 

diferentes partes interessadas. 

• Produzir uma especificação que represente as mudanças organizacionais e 

os requisitos do sistema. 

A Técnica de modelagem ORDIT não desenvolve modelos com múltiplas visões e não 

considera as regras do negócio, o que dificulta o trabalho de captura dos requisitos 

organizacionais. 

Examinando os tipos de relações entre organizações iguais e diferentes, pode-se 

começar a entender como ocorre a influência das atividades, dos recursos e dos agentes. Na 

Técnica ORDIT, é possível examinar esses tipos de relacionamentos.  
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b) Técnica de Furlan (1997): concentra-se na definição da missão; objetivos, que são 

os alicerces para a missão; estratégias, que estão relacionados com as áreas funcionais; 

e plano de ação, que representa uma concretização das estratégias.  

A Técnica de Furlan não desenvolve modelos com múltiplas visões, não considera as 

regras do negócio e não possui um modelo dos processos de negócio, o que dificulta o 

trabalho de captura dos requisitos organizacionais. Tampouco trata das especificações dos 

requisitos organizacionais, desenvolvimento de sistemas de informações e dos atores 

envolvidos. 

c) Técnica F3 de Bubenko (1993): é orientada pelos objetivos da organização, sendo 

eles a base dos cinco modelos que a compõem. Seus modelos se resumem a modelo de 

objetivos, modelo de atores, modelo de atividade e uso, modelo de conceitos e modelo 

de requisitos do sistema de informação. 

A Técnica de modelagem relaciona objetivos, atividades, processos e atores. Destaca 

áreas de conhecimento da organização.  Não tem um modelo específico de regras do negócio; 

trata-as dentro do modelo de objetivos. 

d) Técnica i*: tem como orientação os atores e, por meio deles, define-se a 

abrangência dos objetivos, que estão ligados com o que um ator demanda do outro. Esse 

relacionamento de dependência entre os atores é composto por dois modelos: o modelo de 

Dependências Estratégicas (SD), que descreve as relações de dependências externas entre os 

atores da organização; e o modelo de Razões Estratégicas (SR), que descreve interesses e 

conceitos dos participantes e as direções que podem seguir. 

A Técnica de modelagem i* não considera as regras do negócio e não possui um 

modelo dos processos de negócio.  

3.2 Modelagem organizacional usando o EKD (Enterprise Knowledge Development) 

A metodologia EKD (Enterprise Knowledge Development) foi concebida pelo projeto 

PLANDA e refinada pelo SISU (Swedish Institute for Systems Development – Instituto Sueco 

para o desenvolvimento de software), no final de 1980. Fundado em 1984, o citado instituto 

realizou mais de 100 projetos para análise de sistemas e negócios.  

Em 2003, Nuncan e Rolland propuseram o EKD-CMM (Enterprise Knowledge 

Development – Charge Management Method), baseado em quatro fases. Na primeira fase, 
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modela-se o estado atual da empresa (modelo “como é”). Na segunda fase, definem-se as 

mudanças necessárias na empresa. Na terceira fase, elabora-se o modelo do estado futuro 

(modelo “para ser”). Na quarta fase, identifica-se o contexto existente durante a 

implementação da mudança. 

O EKD auxilia em analisar, entender, desenvolver e documentar uma organização e 

seus componentes; auxilia também no entendimento dos aspectos sociais, organizacionais, 

técnicos, jurídicos e econômicos; resolve problemas e desenvolve o conhecimento. 

Compreende um número de submodelos inter-relacionados, cada um deles com foco num 

aspecto particular do problema em domínio (STIRNA et al., 2007). Segundo esses autores, 

(2007) há duas razões para se utilizar a modelagem organizacional:  

1) Para desenvolver o negócio, o que abrange o desenvolvimento da visão 

organizacional, suas estratégias, suas operações, seus sistemas de informação etc. e;  

2) Para assegurar a qualidade do negócio, com foco no compartilhamento do 

conhecimento, a visão e a forma como este opera, assim como para assegurar a 

aceitação das decisões pelos membros da organização.  

Para Kirikova (2000), os modelos do EKD são destinados a responder às questões: o 

quê, como, onde, quem, quando e por quê, servindo como um esquema de classificação para 

organizações de informação. Dessa forma, por meio da integração dos modelos, é possível 

produzir o sistema de informação de interesse da organização. 

Bubenko et al. (2001) citam alguns benefícios da utilização da metodologia EKD: 

– Compreender melhor o negócio; 

– Facilitar a aprendizagem organizacional e a comunicação sobre questões essenciais; 

– Auxiliar a compreender as capacidades e processos dentro da organização; 

– Melhorar a comunicação entre usuários e desenvolvedores do sistema de 

informação; 

– Desenvolver uma descrição estruturada do negócio; 

– Auxiliar os desenvolvedores do sistema de informação e usuários na determinação 

dos requisitos e objetivos do sistema; 

– Gerar uma base de documentos em computador (repositório de conhecimento), que 

pode ser usada para: 
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– Argumentar sobre o negócio; 

– Discutir as mudanças e evolução do negócio; 

– Traçar uma sequência de componente e decisões que conduzem a várias 

implementações de decisões e componentes de sistema de informação. 

A metodologia EKD dispensa a utilização de software para o desenvolvimento de 

modelagem, o que facilita o entendimento dos submodelos. Além disso, não é necessário 

conhecimento técnico sobre o assunto para entender os modelos, o que permite que o processo 

de modelagem seja realizado utilizando folha de papel em branco, lápis e borracha 

(GUERRINI et al., 2014). 

Por se tratar de uma técnica que interliga diferentes submodelos, incluindo cada um 

deles componentes que expõem aspectos distintos da organização, a modelagem 

organizacional utilizando a metodologia EKD proporciona a análise e o entendimento de uma 

organização como um todo, bem como de seus componentes. Isso facilita as futuras tomadas 

de decisão, as quais irão ocorrer de maneira mais estratégica, pois há um maior conhecimento 

sobre o funcionamento da organização. 

Segundo Bubenko et al. (2001), a metodologia EKD proporciona a análise, 

compreensão, desenvolvimento, e documentação de uma organização e seus principais 

componentes. Ela descreve de maneira clara e precisa a forma de funcionamento da empresa, 

os seus requisitos e os motivos para que sejam feitas mudanças em práticas existentes ou que 

novas práticas sejam desenvolvidas. 

Segundo Neves et al. (2010), a modelagem feita com a utilização da metodologia 

EKD tem como objetivo compartilhar os recursos e competências da organização para 

aumentar os ganhos em critérios competitivos. Ela proporciona uma visão mais analítica da 

organização e de seus componentes de forma geral. Para Kock et al. (2009), a qualidade 

percebida de um modelo é definida como o nível em que o modelo apresenta as seguintes 

características: facilidade de geração e entendimento, completude e precisão. 

3.2.1 Formação do EKD 

O EKD é formado por um conjunto de seis modelos interligados, cada um referindo-se 

a um aspecto da organização (BUBENKO; STIRNA e BRASH, 1998), conforme descritos a 

seguir: 
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1) Modelo de objetivos (MO) 

Apresenta uma descrição do que, e quando, a organização deseja alcançar ou evitar. O 

objetivo é mostrar pontos como: o caminho que a organização deve seguir, prioridades dos 

objetivos estabelecidos e qual o relacionamento dos objetivos com os problemas, ameaças e 

oportunidades encontradas na busca de suas realizações. 

Segundo Silva (2011), o modelo de objetivos descreve os objetivos essenciais da 

empresa, ao mesmo tempo em que define a razão para os componentes dos demais modelos. 

Nesse modelo, os objetivos, problemas, ameaças e oportunidades são inter-relacionados para 

representarem a visão e a estratégia da empresa, procurando mostrar o que a organização quer 

alcançar ou evitar. 

Todo objetivo deve ter uma regra associada; sem regra, o objetivo não pode ser 

cumprido e toda regra deve estar associada a um objetivo, caso contrário, não tem razão de 

existir (GUERRINI et al., 2014). 

2) Modelo de regras do negócio (MRN) 

O modelo de regras do negócio é usado para definir e manter as regras do negócio 

formuladas e de acordo com o modelo de objetivos. Essas regras podem ser entendidas como 

a operacionalização ou o limite dos objetivos.  

As regras de negócio podem estreitar a distância tradicional entre os aspectos 

funcionais dos sistemas e os requisitos organizacionais, permitindo assim, complementar as 

especificações, apontando estratégias, alternativas e objetivos a serem seguidos. Essa forma 

de compreender o domínio do sistema faz que as pessoas do negócio entendam o que o 

sistema pode fazer para melhorar a qualidade de seus negócios e rever os processos atuais 

(GUERRINI et al., 2014).  

3) Modelo de conceitos (MC) 

O modelo de conceitos é usado como um guia de definições e conceitos expressos nos 

demais modelos, servindo como um dicionário, ele representa organizações, atributos e 

relacionamentos. É usado para definir expressões do MO e o conteúdo de informação e fluxo 

realizados no modelo de processos do negócio. 

4) Modelo de processos do negócio (MPN) 

O modelo de processos do negócio apresenta os processos organizacionais, mostra 
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quais são as entradas necessárias em termos de informação ou material e a forma de interação 

e manuseio entre eles.  

O modelo de processos de negócio procura esclarecer duas questões básicas: quais 

atividades e processos são reconhecidos na organização para a sua gestão de acordo com as 

suas metas? Como os processos e tarefas deveriam ser realizados e quais são as informações 

necessárias para isso? (GUERRINI et al., 2014).  

Também segundo o mesmo autor, a abordagem da metodologia EKD sobre processos 

de negócio atém-se aos processos operacionais e de apoio. Parte do pressuposto que atores e 

recursos operacionalizam e são responsáveis pelos processos e que eles são disparados pelas 

regras de negócio (GUERRINI et al., 2014). 

5) Modelo de atores e recursos (MAR) 

Define os tipos de atores (colaboradores) e recursos envolvidos na atividade da 

empresa. Descreve como diferentes atores e recursos se relacionam uns com os outros e, 

também, como se relacionam com os componentes do modelo de objetivos e com 

componentes do modelo do processo do negócio. O MAR descreve sistemas de negócio 

existentes ou futuros e ajuda a esclarecer quem é ou deveria ser o responsável pela realização 

de um processo ou tarefa. 

6) Modelo de requisitos e componentes técnicos (MRCT) 

Modelo de requisitos e componentes técnicos (MRCT) é uma tentativa inicial de 

definir toda a estrutura e propriedades do sistema de informação que irão apoiar as atividades 

do negócio, conforme definido no MPN (STIRNA et al., 2007).  

De acordo com Castro (2005), esse modelo é necessário para a criação de um sistema 

de informação que visualize a parte técnica do sistema com o intuito de apoiar os objetivos, 

processos e atores da organização. Tem a função de verificar quais os requisitos gerados pelos 

processos do negócio e aproximar a tecnologia da informação para a melhoria dos processos. 

O modelo é composto por objetivos, problemas e requisitos do sistema de informação. Sua 

estrutura é similar à do modelo de objetivos: primeiramente definem-se os objetivos do 

sistema de informação como um todo, refinando-se em seguida em subsistemas ou 

componentes técnicos e definindo, para cada um, objetivos e requisitos mais específicos. 

Os modelos inter-relacionados proporcionam o conhecimento da organização atual e 

seus processos, as atividades que os participantes exercem sobre o negócio e quais são os 
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requisitos e razões para as mudanças. Juntos, formam o modelo resultante disponível para 

decisões estratégicas. 

A Figura 2, a seguir, mostra que os modelos da metodologia EKD se inter-relacionam 

de diferentes formas, dependendo do tipo e do objetivo do modelo. 

Figura 2 – Inter-relacionamento entre os modelos do EKD.  
Fonte: Bubenko et al.(2001)  
 

Bubenko et al. (1998) explicam que os relacionamentos entre os modelos são 

importantes por possibilitarem a análise e comparação dos elementos organizacionais.  

As ligações entre o modelo de objetivos e o modelo de conceitos são usadas para 

descrever componentes do modelo de objetivos, que referenciam organizações do modelo de 

conceitos. Já as ligações entre o modelo de objetivos e o modelo de processos de negócio 

relacionam objetivos do modelo de objetivos a processos do modelo de processos de 

negócios, com o relacionamento “motiva”. 

As ligações entre o modelo de objetivos e o modelo de atores e recursos podem 

motivar ou requerer a introdução de novos atores particulares, como agentes de relações de 

clientes (motivadas pelo objetivo de melhorar relacionamentos com clientes). Podem também 

descrever quais componentes do modelo de atores e recursos são responsáveis por alcançar 

um particular objetivo ou defini-lo. As ligações entre o modelo de objetivos e o modelo de 

regras do negócio descrevem como componentes diferentes do modelo de objetivos são 

implementados, em termos de regras do negócio, no modelo de regras do negócio. 
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As ligações entre o modelo de regras do negócio e o modelo de processos de negócio 

descrevem como processos são disparados pelas regras do negócio. E as ligações entre o 

modelo de regras do negócio e o modelo de atores e recursos descrevem como componentes 

diferentes do modelo de atores e recursos são relacionados às regras do negócio do modelo de 

processos de negócio. 

As ligações entre o modelo de processos de negócio e o modelo de conceito estão 

entre o conjunto de informação do modelo de processos do negócio e os componentes do 

modelo de conceitos. Já as ligações entre o modelo de processos de negócio e o modelo de 

atores e recursos descrevem como componentes diferentes do modelo de atores e recursos são 

descritos ou envolvidos nos processos. 

As ligações entre o modelo de requisitos e componentes técnicos e outros 

componentes do modelo podem ser mais complexas do que os relacionamentos binários 

normais. O modelo de processos do negócio motiva os objetivos do sistema de informação e 

os requisitos do sistema de informação. 

3.2.2 Considerações sobre as técnicas 

Os quadros 1 e 2 apresentam um estudo comparativo entre as técnicas apresentadas. É 

possível observar que a metodologia EKD oferece uma forma sistemática de analisar, 

entender, desenvolver e documentar uma organização e seus componentes. Foram essas as 

características que levaram à escolha deste estudo, mais aprofundadamente, sobre o uso da 

metodologia EKD. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2004000200006#tab01
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2004000200006#tab02
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Técnica 
de 

modela
gem

Orienta
da

Principais características

Trata a responsabilidades das pessoas envolvidas no trabalho.
Focaliza como os componentes humanos são organizados no trabalho.
Não desenvolve modelos com múltiplas visões.
Não considera regras do negócio.
As práticas de trabalho são descritas como responsabilidades e relacionamentos em vez de 
atitudes ou processos.
Não trata objetivos organizacionais.
É constituída da definição da missão, objetivos executivos e estratégicos, fatores chaves de 
sucesso, estratégia e plano de ação.
Não desenvolve modelos com múltiplas visões.
Não considera regras do negócio.
Não tem um modelo dos processos de negócio.
Não trata especificações dos requisitos organizacionais.
Não trata o desenvolvimento de sistema de informações.
Não trata de atores envolvidos.
É constituída por cinco modelos elaborados a partir dos objetivos.
Relaciona objetivos, atividades, processos e atores. Destaca áreas da organização.
Não tem um modelo específico de regras do negócio. Trata as regras dentro do modelo de 
objetivos.
Trata o relacionamento de dependência de atores.
É composta por dois modelos: o Modelo de Dependências Estratégicas (SD) e o Modelo 
de Razões Estratégicas (SR).
Descreve as relações de dependências externas entres os atores da organização.
Descreve interesses e conceitos dos participantes e as direções que podem seguir.
Não consideram regras do negócio.
Não tem um modelo dos processos de negócio.
É uma evolução de F3.
É composto por seis modelos: objetivos, regras do negócio, conceitos, processos de 
negócio, atores e recursos e o último requisitos e componentes técnicos. 
Possui um conjunto de questões que apoia o desenvolvimento de todos os modelos.
Oferece um conjunto de questões para apoio na verificação das ligações entre componentes 
de todos os modelos.
Captura as melhores práticas do negócio.
Gerenciamento de mudanças.
Gerenciamento das regras de negócio.
Pode ser utilizada para especificação de requisitos.
É orientada para a aprendizagem organizacional.
Trata o gerenciamento do conhecimento organizacional.
Apresenta um conjunto de diretrizes que orienta todo o processo de modelagem.

Quadro 1 – Estudo comparativo entre técnicas de modelagem organizacional

ORDIT

Furlan 
(1977)

F3

I*

Autores

Missão 
da 

empresa

Quadro 1 - Estudo comparativo entre  técnicas de modelagem organizacional - Pádua, et al. (2004)

Objetivos

Atores

ObjetivosEKD
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Características
Furlan 
(1977)

ORDIT F3 I* EKD

Descreve interesses e conceitos dos participantes e as direções 
que podem seguir. X

As práticas de trabalhos são descritas como responsabilidades e 
relacionamentos em vez de atividades ou processos. X
As práticas de trabalhos são descritas como processos, 
responsabilidades, relacionamentos com regras do negócio e 
recursos. X X
Trata como os componentes humanos são organizados no 
trabalho. 

X X X X

Trata a responsabilidade das pessoas envolvidas no trabalho. X X X X

Relaciona objetivos, atividades, processos e atores. Destaca áreas 
da organização. X X
É constituída por modelos elaborados pelos atores. X X
Descreve as relações de dependências externas entre os atores da 
organização. X X X
É constituída por modelos elaborados a partir dos objetivos. X X
Trata o relacionamento de dependência de atores. X X
Orientada à missão. X
Orientada a objetivos. X X
Orientada a atores. X X
Tem um modelo específico de regras do negócio. X

Trata da definição da missão, objetivos executivos e estratégicos, 
fatores chaves de sucesso, estratégia e planos de ação.

X

Considera regras do negócio. X X
Desenvolve modelos com múltiplas visões. X X X
Tem um modelo dos processos de negócio. X X
Trata especificações dos requisitos organizacionais. X X X X
Trata o desenvolvimento de sistema de informações. X X
Trata de atores envolvidos. X X X X
Apresenta um conjunto de diretrizes que orienta todo o processo 
de modelagem.

X

Trata o gerenciamento do conhecimento organizacional. X
Orientada para a aprendizagem organizacional. X
Trata o gerenciamento de mudanças. X
Trata o gerenciamento das régras do negócio. X
Captura as melhores práticas do negócio. X
Oferece um conjunto de questões para apoio na verificação das 
ligações entre componentes de todos os modelos. X
Possui um conjunto de questões que apóia o desenvolvimento de 
todos os modelos. X
Quadro 2 - Características de técnicas da modelagem organizacional -  Pádua, et al. (2004)

Quadro 2 – Características de técnicas da modelagem organizacional 
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3.3 Aplicações do EKD 

As organizações modernas têm desafiado desenvolvedores de sistemas de informação 

na implementação de sistemas que possam atender a requisitos diversos, entre os quais 

requisitos de engenharia, objeto deste estudo. Para tanto, os paradigmas de engenharia, de 

processos e de negócios necessitam de aperfeiçoamento e estudos que contrastem com o 

desenvolvimento de sistemas de informação que se concentrem nos suportes empresariais, o 

que requer avanços na criação e reinvenção de novas formas de trabalhar equiparadas à nova 

realidade dos ambientes competitivos. 

Nesse contexto, a modelagem EKD – ou Enterprise Knowledge Development – pode 

ajudar no entendimento da situação atual dos conhecimentos de negócios em diversos setores 

(Abele et al., 2013; Romero e Noran, 2015) e estabelecer uma visão de futuro, o que permite 

dizer que EKD, em um futuro não muito distante, tornar-se-á um pré-requisito para a 

elucidação e validação de processos e suporte nas decisões.  

Em contrapartida, outros métodos e modelos também vêm sendo utilizados nos mais 

variados ramos de negócios. Nesse sentido, é extremamente importante o que defendem 

Gholamzadeh Chofreh et al. (2016), que a sustentabilidade tornou-se um imperativo de 

negócios e cada organização precisa corresponder a ela.  

Na prática das organizações os profissionais necessitam implementar sistemas com o 

intuito de alcançarem um Planejamento de Recursos Empresariais Sustentáveis, o sistema S-

ERP, que pode ser adotado a partir de um de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP). 

As organizações utilizam essa metodologia com o fim de resolverem eventuais problemas de 

segregação ao longo da cadeia de valor estendida. No entanto, comparado ao EKD, encontra-

se clara distinção em termos de perspectiva filosófica. O sistema S-ERP adiciona novas 

dimensões de complexidade, incluindo novos tipos e fontes de dados.  

Embora vários fornecedores de software tenham desenvolvido variáveis do EKD, as 

organizações ainda têm um entrave para implementá-las devido à falta de um plano e de uma 

abordagem holística, o que se pode perceber nas escassas publicações sobre a temática, mais 

ainda as voltadas para a gestão da construção civil. Esses entraves motivam os pesquisadores 

a avançarem na introdução da EKD como plano de ação em contratos e negócios de 

engenharia civil.  

Conforme afirmam Kivrak et al. (2008), o gerenciamento do conhecimento de forma 
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eficaz é fundamental para a sobrevivência e o avanço de uma empresa, especialmente em 

setores baseados em projetos, como a construção civil.  

Para tanto, a literatura científica vem tentando prestar cada vez mais atenção à análise 

dos contratos entre outros requisitos da construção. Kivrak et al. (2008) realizaram um estudo 

entre as oito principais construtoras turcas que operam no mercado internacional da 

construção civil para saber como os conhecimentos tácitos e explícitos são obtidos, 

armazenados, compartilhados e usados nos projetos, bem como as principais barreiras para a 

gestão do conhecimento.  

Com base na pesquisa, os pesquisadores determinaram que a maioria dessas empresas 

não possuía uma estratégia de gestão do conhecimento nem uma forma sistemática de 

capturar e armazenar tais conhecimentos. Os estudiosos, então, propuseram um sistema para 

formalizar o processo de captação de conhecimento nas empresas de construção, 

demonstrando como o sistema contratual pode ser implementado na prática, por meio do EKD 

denominada na pesquisa de Knowledge Platform for Contractors. 

Diante das vantagens que a metodologia EKD oferece, há uma série de estudos, 

gerados a partir do surgimento de um problema, que utilizam tal metodologia para a 

elaboração de modelos que solucionem as dificuldades enfrentadas por parte da organização. 

O fato de ser utilizada em áreas diversificadas e por diferentes tipos de organização, garante a 

aplicabilidade do método de modelagem. São exemplos que conferem tal aplicação: 

a) Ganga et al. (2004) fizeram uma pesquisa que se caracteriza por um estudo de caso 

exploratório realizado em uma clínica odontológica localizada em uma cidade do 

interior paulista. O objetivo era aplicar os pressupostos da metodologia EKD, 

utilizando o modelo de objetivos e o modelo de regras de negócios para verificar as 

potencialidades dessa nova metodologia, aplicada na clínica. O macro objetivo da 

organização era assegurar a lucratividade no curto prazo e a sobrevivência no longo 

prazo. 

Em considerações finais foi constatada uma grande contribuição na abordagem do 

EKD estando totalmente estruturado para o trabalho em equipe, explorando a 

interdisciplinaridade dos diferentes atores que estão presentes na organização, contribuindo 

assim para a construção de um modelo unificado da organização, descaracterizando uma visão 

funcional, migrando então para uma visão de processos de negócios. Outra grande relevância 

da abordagem EKD é o fato dela desenvolver o aprendizado organizacional, o que leva as 
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pessoas a desenvolverem um conhecimento profundo das regras que regem a organização. 

b) Pádua et al. (2008) fazem um trabalho sobre o método de avaliação do modelo de 

processos de negócio do EKD, com o objetivo principal de apresentar o estado da arte 

de modelagem de processos e discutir uma aplicação do método de avaliação do 

modelo de processos de negócios do EKD. 

A construção do modelo de processos de negócio seguiu o método de modelagem 

EKD. Dessa forma, os envolvidos no processo de desenvolvimento do modelo tiveram a 

oportunidade de avaliar os objetivos do negócio, os pontos fracos, as oportunidades, as regras 

do negócio para depois desenvolverem um modelo de processos de negócio. 

A simulação funcionou como uma ferramenta de diagnóstico para a identificação de 

rotas causadoras de problemas e ineficiências no ambiente do negócio. Por meio da simulação 

do modelo é possível testar e analisar por diferentes cenários para entender seu impacto nos 

limites ou fronteiras do sistema e avaliar o retorno antes de realizar mudanças ou planejar a 

implementação da transformação dos processos de negócio.  

Destacam que o principal problema das abordagens de modelagem organizacional, 

incluindo-se o EKD, é a ausência de técnicas de análise objetivas. Relatam que o cuidado no 

processo de modelagem é fundamental para que o modelo represente fielmente como o 

processo é realizado e que esses problemas são minimizados quando o modelo é desenvolvido 

de acordo com o método de avaliação do modelo de processos de negócio do EKD. 

c) Castillo e Cazarini (2009) utilizam a metodologia EKD com o objetivo de gerar 

aprendizagem organizacional para solucionar o problema gerado no processo de 

tomada de decisão pela presença de riscos e incertezas, assim como por barreiras 

culturais, pessoais ou organizacionais existentes.  

O trabalho objetiva aos empresários, principalmente os das pequenas empresas, 

entenderem os diferentes elementos presentes num processo decisório, oferecendo-lhes uma 

visão sistêmica e bem estruturada desse aspecto.  No EKD, se apresenta o modelo composto 

pelos submodelos: de objetivos, de regras do negócio, de processos do negócio, de atores e 

recursos, de requisitos e componentes técnicos e a relação entre os objetivos e requerimentos 

do sistema de informação com os componentes técnicos do sistema de informação.  

Para o desenvolvimento do trabalho, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e 

entrevistas semiestruturadas a especialistas. O estudo teve como resultado um modelo 
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sistêmico e consistente da tomada de decisão, base para o desenvolvimento da aprendizagem 

e conhecimento organizacional para essa atividade.  

Foi elaborada a primeira versão do modelo proposto, seguindo a metodologia do EKD. 

Posteriormente, o modelo foi submetido à apreciação por parte de profissionais experientes 

em tomada de decisão e modelagem organizacional, com o objetivo de seu aprimoramento.  

Como solução, o modelo permitiu mostrar de forma sistêmica os principais elementos 

e processos presentes na tomada de decisão, assim como as diferentes recomendações sobre o 

tema, o qual ajudará significativamente na aprendizagem dessa atividade empresarial.  

Por meio do modelo desenvolvido, foi possível relacionar o objetivo com os 

processos, atores, recursos, componentes e requerimentos técnicos necessários para sua 

realização, conseguindo-se fundamentar a presença e a necessidade desses elementos na 

organização.  

d) Neves et al. (2010) fazem uso da metodologia EKD em modelo de requisitos e 

componentes técnicos para a formação e gerência de redes de cooperação entre 

empresas da construção civil. O trabalho propõe a adoção da metodologia de 

modelagem do negócio EKD, para facilitar a compreensão do funcionamento do 

negócio, pelos seus modelos, estimulando o envolvimento e participação ativa de 

todos os membros do projeto. Desenvolvem uma descrição estruturada do negócio 

para que os analistas da organização possam discutir e determinar mais claramente os 

objetivos a serem alcançados, as regras necessárias para que esses objetivos se 

concretizem, os processos que envolvem o negócio e todas as pessoas e recursos 

envolvidos na organização. 

O desenvolvimento da pesquisa deu-se por meio do estudo de sete obras de construção 

civil para levantamento dos requisitos de adequação da teoria sobre redes às particularidades 

das obras de construção. Procurou-se responder às perguntas "como" e "o que deve ser feito" 

para que as obras de construção civil possam ser configuradas para aproveitar as 

externalidades potenciais geradas pela rede. As informações necessárias para a consecução da 

pesquisa de campo foram obtidas por meio de visitas às empresas e obras envolvidas. 

A análise das obras visava a identificar as variáveis das relações interorganizacionais. 

Constatou-se que o motivo principal de descontinuidade é a falta de capacidade que as 

pequenas e médias empresas do setor possuem para se manterem no mercado. Com a análise 
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da inter-relação sob o ponto de vista do agente de governança, observa-se que existe uma 

tendência em continuar a relacionar-se com as empresas que atendem a critérios baseados em 

custos, qualidade do serviço, velocidade e confiabilidade de entrega. E essa continuidade é 

sustentada por um maior grau de confiança adquirida nessas empresas. 

A tipologia das obras estudadas possui as seguintes características em comum: são 

formalizadas por contratos; as relações entre empresas são realizadas mediante pedidos; 

possui um agente de governança, o que caracteriza uma centralização assimétrica; a direção 

dos relacionamentos é tanto vertical quanto horizontal. Observou-se grande rotatividade nas 

prestadoras de serviço, pois muitas delas têm índice de mortalidade de três anos. 

 Neves et al. concluíram, nesse trabalho, que: 

– A modelagem organizacional baseada na metodologia EKD permite que os 

envolvidos no negócio visualizem, facilmente, as mudanças organizacionais 

necessárias a serem realizadas a fim de atenderem às metas estipuladas pelo modelo de 

objetivos.  

– Os modelos que envolvem a modelagem organizacional baseada na metodologia 

EKD possibilitam a produção do modelo final nomeado modelo de requisitos e 

componentes técnicos, que viabiliza, aos envolvidos no projeto, uma análise detalhada 

de quais objetivos e requisitos um futuro sistema de informação deverá contemplar a 

fim de apoiar as proposições dos modelos de negócio anteriores (objetivos, regras e 

processos do negócio). Ou seja, o modelo proposto direciona-se para a elaboração de 

um sistema de informação e não mais aspectos organizacionais. 

– O modelo de requisitos e componentes técnicos da metodologia EKD sistematizou 

parte da realidade organizacional que convinha para o sistema de informação, de tal 

forma que o sistema armazene todos os dados relevantes das obras realizadas 

(cronogramas, relatórios, contratos, desempenho etc.). Isto induzirá um 

comprometimento efetivo das empresas empreiteiras e fornecedoras, pois suas 

respectivas inserções em novos projetos dependerão diretamente de seus desempenhos 

anteriores, os quais passarão a ser armazenados e disponibilizados no sistema para 

consulta e tomada de decisão precisa das empresas construtoras. 

e) Pádua (2012) realizou um estudo com o objetivo de apresentar e discutir a 

aplicabilidade do método de avaliação do modelo de processos de negócios do EKD 
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para verificar se o modelo está livre de travamentos e erros. Esperava alcançar, com 

isso, que o desenvolvimento do modelo proporcionasse o gerenciamento de mudanças, 

captura das melhores práticas do negócio, gerenciamento das regras do negócio e 

gerenciamento do conhecimento organizacional.   

Antes de fazer uma análise detalhada do processo, a análise dos processos macros foi 

realizada para saber quais processos são ligados ou alinhados para especificar estratégias 

organizacionais para atingir os objetivos do negócio. O primeiro passo do método foi 

desenvolver o modelo de objetivos, buscando identificar oportunidades e pontos fracos.  

Os envolvidos no processo de desenvolvimento do modelo tiveram a oportunidade de 

avaliar os objetivos do negócio, os pontos fracos, as oportunidades, as regras do negócio para, 

depois, desenvolverem um modelo de processos de negócio. 

A simulação funcionou como uma ferramenta de diagnóstico para identificação de 

rotas causadoras de problemas e ineficiências no ambiente do negócio.  

Verificou-se que, por meio da simulação do modelo, é possível testar e analisar por 

diferentes cenários para entender seu impacto nos limites ou fronteiras do sistema e avaliar o 

retorno antes de realizar mudanças ou planejar a implementação da transformação dos 

processos de negócio. 

A aplicação do método, utilizando a metodologia EKD, minimiza os problemas de 

disparidade entre seus modelos e a realidade da organização, pois os modelos são elaborados 

com base nos objetivos organizacionais. Isso mostrou que o desenvolvimento do modelo de 

processos de negócio com base nos objetivos organizacionais facilita o entendimento por 

todas as pessoas envolvidas no processo de modelagem e na simulação.  

Destacou-se que o principal problema da abordagem de modelagem organizacional 

EKD é a ausência de técnicas de análise objetivas.  

O cuidado no processo de modelagem é fundamental para que o modelo represente 

fielmente como o processo é realizado e que esses problemas são minimizados quando o 

modelo é desenvolvido de acordo com o método de avaliação do modelo de processos de 

negócio do EKD.  

Foi possível identificar como garantir que o modelo de processos de negócio seja 

desenvolvido com base nos objetivos organizacionais, seja de fácil entendimento por todas as 

pessoas envolvidas e esteja correto, livre de travamentos, para que sirva de base para uma 
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gestão por processos. 

f) Araújo (2014) faz uso da metodologia EKD em um trabalho com o tema de processo 

de compras de hospital de ensino público: Proposição de melhorias com a utilização 

da metodologia EKD. O estudo tem como objetivos: analisar potenciais melhorias nos 

processos de compra de hospital de ensino público com a utilização da metodologia 

EKD; levantar as possíveis melhorias que podem ser alcançadas com a identificação e 

melhor visualização dos processos mapeados e destacar pontos críticos ou dificuldades 

encontradas com a utilização da metodologia EKD. 

A autora usa como justificativa para o trabalho responder como os processos de 

compra de um hospital de ensino público no interior do Estado de São Paulo podem ser 

melhorados com a utilização da metodologia EKD. Busca apresentar, para um melhor 

entendimento, a importância do processo de mudança organizacional: conceito e tipologia. 

O estudo usa como técnica a coleta de dados, informações e evidências, entrevistas 

semiestruturadas que permitem acréscimo de novas perguntas e pesquisa documental. 

 Chega à conclusão que a pesquisa possibilitou apresentar uma documentação, a partir 

da metodologia EKD, com uma linguagem simples e de fácil entendimento dos processos 

realizados para efetivar a compra na modalidade de pregão eletrônico. De forma que tanto os 

gestores como os funcionários possam atentar para a importância da utilização de métodos, 

ferramentas e técnicas de gestão, como auxílio para uma administração e execução do 

trabalho estratégico e operacional mais eficiente. 

3.3.1 Cumprimento de Contratos – Estudos, Casos e Paradigmas. 

Segundo Kaliba et al. (2009), a riqueza de qualquer nação é avaliada pelo seu 

desempenho na provisão de infraestrutura por meio da sua indústria de construção. A indústria 

da construção é grande, volátil e requer enormes desembolsos de capital.  

Muitos pesquisadores associados ao gerenciamento de projetos de construção têm 

falado sobre a importância do tempo, custo e qualidade na concepção e cumprimento dos 

contratos, quando da realização de projetos de construção pública ou privada. Analisando-se a 

literatura, pode-se observar um amplo apanhado da avaliação dos estudos e pesquisas 

relacionados aos contratos da construção civil, utilizando sistemas de informação e tecnologia 

na tomada de decisões. Análises estruturais mostram que diferentes técnicas e métodos podem 

ser aplicados. A questão é ainda como essas pesquisas podem se conectar em uma 
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possibilidade abrangente otimizando essas análises da construção.  

Trink nien  e Trik nas (2015) apresentam, em estudo, um modelo de composição que 

permite a gestão dos contratos de construção. Os pesquisadores analisaram também a 

complexidade das partes envolvidas nos processos da construção, o ciclo de vida do contrato. 

A Figura 3, a seguir, mostra o modelo de ciclo dos contratos idealizado por Trink nien  e 

Trink nas (2015):  

 

Figura 3 – Modelo de ciclo dos contratos. 
Fonte: Trink nien  e Trink nas (2015). 
 

O estudo de Kaliba et al. (2009) identifica causas e efeitos da escalada de custos e 

atrasos de cronograma em projetos de construção. Utilizando uma revisão detalhada da 

literatura, entrevistas estruturadas e inquéritos por questionário, os resultados do estudo 

confirmaram a prevalência de escalonamento de custos e atrasos de cronograma em projetos 

de construção de estradas na Zâmbia. O estudo estabeleceu que o mau uso do tempo e a 

influência de intempéries devido a fortes chuvas e inundações, mudanças de escopo, proteção 

ambiental e custos de mitigação, greves, desafios técnicos e inflação colaboraram para atrasos 

no cronograma; foram, também, as principais causas da escalada de custos nos projetos de 

construção de estradas da Zâmbia, levando a pressões do governo local.  

Por outro lado, os pagamentos atrasados, os processos financeiros e as dificuldades 

dos contratantes e clientes, a modificação do contrato, os problemas econômicos, a aquisição 



57 

 

de materiais, as alterações nos desenhos, os problemas de pessoal, a indisponibilidade de 

equipamentos, a má supervisão, mudanças nas especificações e conflitos de trabalho foram as 

causas mais relevantes desses atrasos.  

Ahsan e Gunawan (2010) concentraram seus estudos em questões de custo e 

cronograma dos projetos por meio da análise empírica, constatando que são as principais 

razões para os maus resultados dos projetos. Os pesquisadores avaliaram 100 projetos, 

patrocinados pelo Banco Asiático de Desenvolvimento, em vários países asiáticos. O estudo 

identifica que a maioria dos projetos atrasados sofre uma variação de custos e cronogramas 

incomuns nos seus projetos originais. 

Por outro lado, os critérios de avaliação de desempenho variam de projeto para 

projeto. Apesar de haver muitos trabalhos sobre o assunto, não há um quadro comumente 

acordado de medição de desempenho em projetos e tampouco se conhecem sanções para os 

descumprimentos contratuais.  

Para preencher essa lacuna, Toor e Ogunlana (2010) investigaram indicadores de 

desempenho no contexto de um grande projeto de construção na Tailândia. O estudo explorou 

a importância desses indicadores de desempenho em perspectiva de vários detentores de 

participações da construção (clientes, consultores e contratados). Segundo os autores, os 

resultados indicaram que medidas tradicionais (pontualidade, suborçamento e especificações) 

não são mais aplicáveis à medição do desempenho em grandes projetos de desenvolvimento 

do setor público.  

Os estudos de Toor e Ogunlana (2010) permitiram visualizar que outros indicadores de 

desempenho, como segurança, uso eficiente dos recursos, eficácia, satisfação das partes 

interessadas e redução de conflitos e disputas estão se tornando cada vez mais importantes. 

Isso implica que a indústria da construção não leva em consideração esses requisitos e está 

lentamente se afastando da média padrão de desempenho quantitativo para uma mistura de 

medidas de desempenho quantitativo e qualitativo, o que requer uma dinamização para 

projetos do setor público. 

O gerenciamento de projetos tem sido tradicionalmente descrito como a gestão ou 

controle dos recursos da empresa em uma determinada atividade em tempo, custo e 

desempenho. Esses critérios vêm sendo almejados por terem proporcionado uma base para 

avaliar a extensão do sucesso entre os projetos. Na prática, no entanto, os cronogramas dos 

projetos ainda são usados como a única medida de desempenho em construção. Embora o uso 
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de cronogramas ainda seja uma boa prática para algumas empresas, para outras, seu uso como 

a única medida de desempenho pode resultar em projetos com atrasos e que podem acarretar 

excesso de orçamento (CAO e HOFFMAN, 2011).  

Os sistemas Enterprise Knowledge Development definem um grupo de objetivos 

estratégicos e indicadores de desempenho associados que fornecem informações sobre se os 

objetivos vão ser alcançados ou não. Isso leva a crer que, se um objetivo não está sendo 

alcançado, faltam informações sobre as causas ou que essas informações estão limitadas.  

No entanto, no que diz respeito às decisões a serem tomadas, várias questões devem 

ser levantadas: Em que se basearam? Como e onde buscar para encontrar relações de causa-

efeito? E, ainda mais, como torná-la objetiva? Assim, são necessárias práticas adequadas de 

gerenciamento de projetos para conter as causas e os efeitos da escalada de custos e atrasos de 

cronograma em projetos de construção. Outrossim, a legislação e órgãos fiscalizadores devem 

gerir essas ocorrências por meio de sanções para fins de otimização de obras de construção. 
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4 METODOLOGIA DO TRABALHO 

A pesquisa é uma atividade que permite ter noção da realidade a investigar para se ter 

noção das possíveis consequências, sendo, por si, um processo inacabado e sempre aberto a 

novas descobertas e investigações, ou seja, um conjunto sistemático, vinculado ao raciocínio 

lógico que tem por objetivo comum encontrar soluções para um determinado problema 

proposto, por meio de métodos de pesquisa (GERHARDT et al., 2009). 

O trabalho adota uma abordagem qualitativa-exploratória. Qualitativa pelo fato de 

possuir uma preocupação quanto a interpretar o ambiente estudado e de obter informações 

sobre a perspectiva dos indivíduos envolvidos no contexto da pesquisa (MARTINS, 2012). 

Exploratória por buscar o desenvolvimento de maior compreensão e familiaridade com um 

determinado problema, por meio de observações, aplicação de questionário e entrevistas com 

pessoas que possuem experiências práticas com o problema pesquisado (GIL, 2010). 

O método de pesquisa por sua vez se classifica como estudo de caso, pelo fato de o 

pesquisador possuir baixo envolvimento com os indivíduos e com a organização pesquisada, 

de forma a interagir apenas durante as visitas em que são realizadas as entrevistas, as 

observações e a consulta aos documentos necessários (MARTINS, 2012). O estudo de caso 

tem como finalidade analisar um ou mais objetos (casos), como o uso de múltiplos 

instrumentos de coleta de dados (NAKANO, 2012).  

Estudo de caso trata de uma investigação baseada na observação de um fenômeno do 

mundo real, englobando o contexto em que ele se encontra. Ou seja, aborda uma situação 

diferenciada, apresentando diversas variáveis e fontes de evidência (YIN, 2015). 

O estudo de caso teve uma metodologia aplicada, pois se buscou a aplicação prática do 

conhecimento do EKD para a solução de problemas no gerenciamento de contratos na 

construção civil. As pesquisas com esse tipo de natureza estão mais voltadas para a aplicação 

imediata de conhecimentos em uma realidade circunstancial, relevando o desenvolvimento de 

teorias (GIL, 2010). 

A pesquisa foi realizada obedecendo às etapas descritas a seguir: 

A primeira etapa da pesquisa é a definição do tema que, no caso, é a modelagem do 

gerenciamento de contrato da construção civil na administração pública usando a metodologia 

EKD. Esta é uma metodologia pouco estudada e com grande potencial no auxílio da gestão de 

contratos. A segunda etapa foi a revisão da literatura que tem como função familiarizar o 
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pesquisador com a literatura contemporânea e avaliar criticamente as pesquisas já realizadas. 

Desenvolveu-se neste trabalho uma revisão da literatura consistente sobre o processo de 

licitação e contratação de obras públicas e sobre a modelagem organizacional, mais 

especificamente sobre o EKD. 

Tomando-se como base a metodologia EKD, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas na UFC-INFRA, mais especificamente com profissionais da Coordenadoria 

de Obras e Projetos – COP, envolvidos nos processos de licitação, tendo-se como objetivo 

final a proposição de modelos apresentados no capítulo 3: 

– Figura 4 – Modelo de Objetivos da COP; 

– Figura 5 – Modelo de Regras do Negócio da COP; 

– Figura 6a – Modelo de Processos da COP (demanda menos complexa de obras); 

– Figura 6b – Modelo de Processos da COP (demanda complexa de obras); 

- Figura 7 – Modelo de Atores e Recursos da COP; 

– Figura 8 – Mapa do fluxo das principais responsabilidades dos atores da COP.  

A entrevista semiestruturada, além de permitir utilizar um roteiro com possibilidade de 

acréscimo de novas perguntas caso necessário, tem como finalidade a observação e a 

compreensão do contexto em que estão inseridos os entrevistados de forma a obter maior 

interação com os envolvidos nos processos a serem analisados (MARTINS; THEÓPHILO, 

2007). 

A pesquisa documental baseia-se em materiais que não receberam ainda um 

tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa 

(GIL, 2010). 

Couto Rosa e Arnoldi (2008) reforçam que a entrevista semiestruturada permite que a 

sequência e as particularidades decorram de acordo com o discurso dos entrevistados e da 

dinâmica que acontece naturalmente. Afirmam, ainda, que o protocolo visa a tornar claro aos 

entrevistados o porquê das questões a serem respondidas, além de servir como uma versão 

preliminar para identificar eventuais dificuldades no momento da realização da pesquisa. 

Procedeu-se, nas etapas seguintes, à análise dos dados do estudo de caso, para, então, 

elaborar-se o referencial teórico. Posteriormente a isso, deu-se a coleta, análise e discussão 

dos resultados colhidos em campo para, conseguintemente, indicarem-se as contribuições, 
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limitações, apontar-se a relação entre fatos verificados e teoria e apresentar possíveis 

oportunidades de melhorias com a continuidade da pesquisa para o meio acadêmico e 

empresarial.  

  



5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Modelo de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 1 
 

Melhorar e ampliar a infraestrutura física dos 
campi da UFC para a realização de atividades 

institucionais. 

Objetivo 1.1 
 

Coordenar projetos de 
infraestrutura. 

Objetivo 1.1.1 
 

Elaborar projetos de 
baixa complexidade. 

 

Objetivo 1.1.2 
 
Contratar projetos de 
alta complexidade. 

Objetivo 1.2 

Gerenciar contratos de obras. 

Objetivo 1.2.1 
 

Elaborar e acompanhar 
processos licitatórios. 

Objetivo 1.2.2 
 

Administrar contrato de obras. 

MODELO DE OBJETIVOS DA COP 

Figura 4 – Modelo de Objetivos da COP   
Fonte: Autoria própria (2017) 

. 

Objetivo 1.2.2.1 
 

Receber obras concluídas. 

apoia apoia 

apoia apoia 

apoia 

apoia apoia 

apoia 
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Nos processos licitatórios, conforme a Lei 12.349/10, que alterou a Lei 8.666/93, deve 

haver a observância do princípio constitucional da isonomia para a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. As 

formas de avaliação das propostas podem ser por: julgamento menor preço, julgamento 

melhor técnica e julgamento técnica e preço. (Objetivo 1.2.1). 

Dando apoio ao objetivo 1.2, quando houver modificação do contrato por parte da 

administração, tanto por necessidade de mudança do projeto básico ou de modificações para 

melhor adequação técnica por aparecimento de nova tecnologia, quanto na alteração dos 

quantitativos pela real impossibilidade de quantificar com precisão todos os serviços da obra, 

deve a COP promover a alteração contratual por meio de termo aditivo, não importando se a 

alteração modificou ou não o preço do contrato, resguardando-se, assim, as partes.  

Toda comunicação com as empresas responsáveis pela execução dos projetos e obras 

deve ser realizada por ofício e com as assinaturas do Coordenador de Obras e Projetos e do 

Superintendente de Infraestrutura. (Facilita o cumprimento dos objetivos 1.1 e 1.2).
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5.2 Modelo de regras de negócios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 1 
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Figura 5 – Modelo de Regras de Negócio da COP 
Fonte: Autoria própria (2017) 
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Uma vez levantado o modelo de processos, parte-se para a identificação das regras de 

negócio e busca-se definir os objetivos, compondo a situação atual da organização 

(GUERRINI et al., 2014). 

As diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), da regra 1, têm como 

objetivo melhorar e ampliar a infraestrutura física da UFC para realização das atividades 

institucionais, fazendo uso das seguintes estratégias traçadas para o quinquênio 2013 – 2017: 

planejar as futuras construções e manutenções; dar continuidade às obras em andamento; 

reformar e equipar as edificações existentes; construir e equipar novas edificações; renovar e 

adequar o parque esportivo às novas demandas e prover a acessibilidade nas edificações 

existentes. 

Deve-se atentar para a inadequação do cronograma físico-financeiro das propostas 

(serviços iniciais muito caros e os finais muito baratos), o que pode provocar o desinteresse da 

construtora em concluir a obra. Outro cuidado a que se deve dar importância, ainda quanto ao 

processo de licitação, é quanto às propostas com valores muito baixos, pois podem 

comprometer tanto a qualidade quanto o prazo de entrega da obra. As contenções de custos 

podem prejudicar a obra, como acontece com empresas que mantêm poucos engenheiros, os 

quais têm que acompanhar várias obras para diminuir custos com mão de obra. (Dificultam a 

aplicação da regra 5). 

Deve-se atentar, também, para o fato de que, quando houver acréscimos nos 

quantitativos de serviços já existentes na planilha orçamentária, devem ser praticados os 

valores unitários previstos na proposta de preço, obtendo-se desse modo, os eventuais 

descontos decorrentes do ganho de escala. 
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5.3 Modelos de processos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE PROCESSOS DA COP – PARA DEMANDA MENOS COMPLEXA DE OBRAS 
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Figura 6a – Modelo de Processos da COP 
demanda menos complexa de obras  
Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 6b – Modelo de Processos da COP - demanda complexa de obras  - Fonte: Autoria própria (2017). 



Processo detalhado da solicitação de projetos e obras à Pró-Reitoria de Planejamento e 

Administração (PROPLAD), Figuras 6a  e 6b, desde a avaliação da necessidade, viabilidade e 

prioridade das demandas de obras até, se aprovada, a entrega dos termos de recebimento: 

O ideal na modelagem utilizando a metodologia EKD é começar pelo modelo de 

objetivos. Entretanto, muitas vezes, o sucesso da modelagem EKD está associado a iniciar a 

modelagem pelo modelo de processo, pois ele é mais evidente na organização (GUERRINI et 

al., 2014). 

A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) recebe o processo da 

unidade solicitante, o qual deve conter o programa de necessidades, que detalha o objeto e a 

justificativa da demanda. Adicionalmente, o processo deve conter ofício da autoridade 

máxima da unidade solicitante, afirmando ciência da demanda. Somente as solicitações 

encaminhadas em processos são analisadas. 

A Unidade Gestora acompanha a elaboração do estudo preliminar. Ao final, é emitido 

um termo de aprovação e enviado para a Divisão de Estudos e Projetos (DEP), que elaborará 

o projeto executivo e complementar de baixa complexidade, considerando a área envolvida, 

tipo de estrutura demandada, complexidade e limitação de recursos. 

No que diz respeito à garantia contratual, conforme a Lei 8.666/93, nos contratos de 

construção, pode ser prestada sob caução, retenção, multa ou seguro. A Divisão de Obras 

(DO), após a definição da empresa responsável pela obra, encaminha ofício solicitando o 

depósito da garantia e a elaboração do planejamento da obra. Caso a empresa não apresente a 

garantia no prazo determinado, a DO abre um processo e o encaminha à assessoria jurídica 

para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Após o depósito da garantia, a DO encaminha o 

comprovante para o departamento de contabilidade e finanças e convoca a empresa para a 

assinatura da ordem de serviço. 

Quando os projetos e orçamentos licitados forem concluídos e aprovados, a divisão de 

obras solicita à empresa o envio da nota fiscal e dos devidos registros junto aos órgãos de 

conselho de classe e envia ofício ao departamento de contabilidade e finanças (DCF), com a 

documentação correspondente, solicitando o pagamento. 

Após a contratação e assinatura da ordem de serviço, a empresa que irá executar a obra 

solicitará a ligação dos serviços básicos que propiciam condições para a realização da obra 

(água, eletricidade etc.). A UFC-INFRA deve fornecer e delimitar as áreas necessárias às 

instalações da contratada e de todos os elementos que se mostrarem necessários ao bom 

–
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atendimento dos projetos. E, também, desde que acordado em contrato, materiais, 

equipamentos, água, energia elétrica, comunicações e uso de rede de despejos sanitários. 

A Divisão de Obras (DO) emite uma portaria definindo o fiscal do contrato, que inicia 

a fiscalização da execução da obra. Todas as ocorrências identificadas pelo fiscal são 

registradas no diário da obra e comunicadas à empresa por meio de notificação. A empresa 

tem, então, um prazo de cinco dias úteis para apresentar defesa e tomar as providências. E, se 

acaso, ao longo da obra, a empresa contratada efetuar alguma solicitação de aditivo de 

vigência contratual, a DO também analisará e decidirá pelo atendimento ou não à solicitação. 

Caso as defesas ou solicitações sejam considerados improcedentes, a empresa responsável 

pela obra poderá sofrer as sanções previstas em contrato. 

Quanto à medição e solicitação de pagamentos, a contratada deve enviar ao fiscal a 

documentação (planilha orçamentária, relatório fotográfico, memórias de cálculo etc.) bem 

elaborada, completa e na frequência estabelecida em contrato, não devendo haver critérios 

divergentes dos estipulados no edital de licitação e contrato ou de serviços não efetivamente 

executados ou não aprovados pela fiscalização. 

Após a finalização da obra, a empresa responsável encaminha ofício ao fiscal 

informando-lhe o término dos trabalhos. A DO nomeia, por meio de portaria, uma comissão 

que será responsável pela visita à obra. Caso sejam constatadas pendências na obra, essa 

comissão será responsável por elaborar o relatório de pendências, elaborar o termo de vistoria 

e, posteriormente, quando sanadas as pendências, lavrar o termo de recebimento provisório.  

Em seguida, a titularidade dos serviços básicos é transferida para a Universidade, e o 

usuário final é liberado para utilizar o imóvel. Por fim, após 60 dias corridos da data de 

lavratura do termo de recebimento provisório, a DO nomeia, por meio de portaria, uma nova 

comissão, que será responsável pelo recebimento definitivo. Caso sejam identificadas novas 

pendências, a comissão irá elaborar um segundo relatório e fiscalizar os ajustes por parte da 

empresa responsável. Após a realização dos ajustes, a comissão lavra o termo de recebimento 

definitivo e envia ofício ao departamento de contabilidade e finanças (DCF) solicitando a 

liberação da garantia contratual. 



5.4 Modelos de Atores e Recursos 

 

 

 

 

 

         

       

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

Figura 7 – Modelo de Atores e Recursos da COP 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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A Figura 7, Modelo de Atores e Recursos (MAR) está vinculado ao objetivo 1do 

Modelo de Processos de Negócio para contratação de obras de baixa complexidade. O MPN 

inicia-se com a solicitação de projetos e obras à Pró-Reitoria de Planejamento e 

Administração (PROPLAD). Esse procedimento ocorre desde a avaliação da viabilidade e 

prioridade das demandas de obras até, se aprovada, a entrega do Termo Recebimento 

Definitivo da Obra (TRDO). A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, então, recebe o 

processo das unidades acadêmicas que realizam a solicitação por meio do programa de 

necessidades, que detalha o objeto e a justificativa da demanda. 

Adicionalmente, o processo deve conter ofício da autoridade máxima da unidade 

solicitante, afirmando ciência da demanda. Somente as solicitações encaminhadas em 

processos são analisadas. 

Após avaliar a necessidade, viabilidade e prioridade das demandas (Processo 1), se a 

solicitação não for aprovada, a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) 

comunica ao solicitante e arquiva a documentação relativa à solicitação. No caso de ser 

considerada viável, é encaminhada à UFC-INFRA. A UFC-INFRA por sua vez, analisa a 

demanda e encaminha o processo à Coordenadoria de Projetos e Obras (CPO), que analisa se 

a solicitação é viável. Se a demanda não for considerada viável, é arquivada, para controle do 

histórico.  

Para o início do processo licitatório (Processo 4), os objetos devem estar devidamente 

caracterizados com precisão (projeto básico). Embasados em estudos prévios que demonstrem 

sua viabilidade técnica e financeira, a origem dos recursos e os prazos adequados para a 

execução das obras. (Regra 2).   No processo de qualificação (Processo), na fase de 

licitação, são determinadas as condições econômico-financeiras, a situação de regularidade 

jurídico fiscal e a capacidade técnica das empresas de executarem o escopo licitado. 

Nos processos licitatórios, conforme a Lei 8.666/93, deve haver a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável (Regra 3). 

Na elaboração dos contratos, as cláusulas devem aparecer em linguagem clara e 

objetiva, tanto no que diz respeito aos aspectos técnicos dos serviços a executar quanto aos 

aspectos econômico-financeiros e jurídicos, deixando bem definidos os deveres e direitos das 

partes, principalmente no que diz respeito às despesas, qualidade, tempo e segurança. (Facilita 

o cumprimento da regra 4 e a execução dos objetivos 1.1 e 1.2). 
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Havendo modificação do contrato por parte da administração, tanto por necessidade de 

mudança do projeto básico ou de modificações para melhor adequação técnica, quanto na 

alteração dos quantitativos, pela real impossibilidade de quantificar com precisão todos os 

serviços da obra (problema 2) deve a Coordenadora de Obras e Projetos (unid. Organizacional 

2) promover a alteração contratual por meio de termo aditivo. Para a elaboração dos projetos 

executivos, esses projetos devem conter o conjunto dos elementos necessários e suficientes à 

execução completa da obra; (regra 6). 

Em seguida, para a licitação da obra, todos os elementos do objeto (projetos, 

orçamento, memoriais, normas de medição) devem estar bem definidos, e o edital deve 

representar de fato e com clareza os aspectos pretendidos com a contratação e estar elaborado 

segundo o preconizado pela Lei nº 8.666/93. (Regra 3). 
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Figura 8 – Mapa do fluxo das principais responsabilidades dos atores da COP - Fonte: Autoria própria (2017) 
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O acompanhamento das obras, na COP, é feito por meio do “Relatório de 

Acompanhamento de Obra”, planilha eletrônica que armazena o histórico das obras desde 

2003. Registram-se datas, valores, percentagens de execução, se a obra sofreu 

replanilhamento e se a construtora teve alguma penalidade, como suspensão em participações 

em licitações posteriores. 

 

5.6 Oportunidades de melhorias 

Para o processo de elaboração de projetos e orçamentos, sugere-se incluir checagem 

com o solicitante e/ou usuário, para que aumente a probabilidade de a obra final atender a 

todos os requisitos. (Item que apoia os objetivos 1.1.1 e 1.1.2).  

A UFC-INFRA não possui um software específico para a elaboração dos projetos e 

orçamentos. Está-se trabalhando na implementação do BIM, por meio de cursos e com a 

aquisição do programa, o que facilitará o levantamento dos quantitativos. Foi constatado nas 

entrevistas que a maioria das solicitações de aditivo é devido a falhas na planilha 

orçamentária, por não constar todos os serviços e/ou insumos para a completa e correta 

conclusão da obra. Cabendo, neste caso, a COP fazer uma análise mais criteriosa nestas 

planilhas antes de aprova-las. 

Os valores praticados têm por base a tabela SINAP e caso esta não tenha algum 

serviço ou insumo usa se a tabela da SEINFRA que, por vezes, apresentam preços mais 

utilizados no Estado de São Paulo, os quais são inferiores aos dos demais Estados brasileiros. 

Uma sugestão pertinente para a definição dos preços a serem lançados nos orçamentos é que 

se proceda a um levantamento de preços mais próximos da realidade vivenciada no Estado do 

Ceará.  

Para facilitar a aplicação da regra 5, no processo de licitação, sugere-se que as obras 

sejam divididas em partes específicas, selecionando e contratando empreiteiras com 

especificidade em cada serviço determinado. Dessa forma, haverá melhor aproveitamento dos 

recursos e, também, ampliação da competitividade, dando-se, conseguintemente, maior 

probabilidade de se obter uma melhor qualidade bem como um melhor cumprimento dos 

prazos pré-estabelecidos.  

Quanto ao processo de acompanhamento e fiscalização da execução da obra, deve-se 

salientar a dificuldade de utilização de aditivos contratuais – como o aumento das quantidades 
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inicialmente previstas ou de especificações técnicas – para contemplar eventuais alterações de 

projeto. Uma maior autonomia da UFC-INFRA sobre os aditivos poderia diminuir a 

ocorrência de obras paradas e facilitaria o cumprimento da regra 2.  

Nas visitas às obras da UFC, quando a cidade não tem unidade da COP, o fiscal 

normalmente se desloca desde o campus do PICI, o que é dificultado pelo fato de a COP ter 

apenas dois veículos para proceder às visitas de fiscalização das obras. Uma proposta de 

solução mais eficaz e mais econômica seria que o fiscal utilizasse o transporte público 

intermunicipal, também no molde rodoviário, no mínimo tão seguro quanto o transporte 

particular e, provavelmente, bem mais barato, devido também a não se ter que deslocar e 

custear não apenas um veículo mas também um motorista somente para essa ação. 
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6 CONCLUSÕES 

Apresentados os modelos com a utilização da metodologia EKD, foi possível analisar, 

entender e dar mais clareza e conhecimento aos envolvidos na contratação de projetos e obras 

pela e para a UFC no que diz respeito às regras, processos organizacionais, atores com suas 

respectivas responsabilidades pela realização de tarefas; haja vista que esses modelos 

apresentam, entre outras características, facilidade de entendimento e completude. 

Ao gerar os modelos foi possível propor oportunidades de melhoras para o processo de 

elaboração de projetos, orçamentos, contratação, acompanhamento e fiscalização da execução 

da obra. Assim, acredita-se que, aplicados os modelos, haverá um maior desenvolvimento no 

aprendizado organizacional dos participantes do processo de contratação e acompanhamento 

de projetos e obras na COP. 

O processo de gerenciamento de contrato na construção civil usando a metodologia 

EKD é pouco difundido carecendo por isso de uma maior atenção dos gestores de instituições 

e pesquisadores do assunto, a fim de originar conhecimentos que possam ser acrescentados 

aos resultados adquiridos neste trabalho. Sugere-se, assim, a realização de alguns trabalhos, 

como: 

− Além de gerenciar projetos e obras no âmbito da UFC, amplitude deste trabalho, o 

modelo EKD pode ser aplicado também para a gestão de manutenções e serviços 

gerais da Universidade Federal do Ceará; 

− Também pode ser feito o mesmo estudo utilizando-se outras técnicas de modelagem 

organizacional; ou, ainda, 

− Fazer a fusão de duas técnicas diferentes e realizar uma comparação entre elas.  

Essas sugestões têm o objetivo de fazer com que o processo de gerenciamento de 

contrato na construção civil seja melhor embasado e o mais claro possível, baseado em 

informações que representem cenários reais e acessíveis a todos os atores envolvidos. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADA A PROFISSIONAIS DA 

COORDENADORIA DE OBRAS E PROJETOS (COP) LIGADA A UFC-INFRA. 

Questões adaptadas a partir do GUERRINI et al., (2014) e utilizadas nas entrevistas 

semiestruturadas administradas pessoalmente na UFC-INFRA, mais especificamente com 

profissionais da Coordenadoria de Obras e Projetos (COP) envolvidos nos processos de 

licitação. As respostas foram gravadas em áudio e utilizadas na elaboração do modelo de 

objetivos, modelo de regras do negócio, modelo de processos do negócio, modelo de atores e 

recursos e o mapa do fluxo das principais responsabilidades dos atores, da referida 

metodologia. 

 

1) Modelo de Objetivos (MO) 

a) Quais são os objetivos e as prioridades na COP? 

b) Como cada objetivo é relacionado aos outros? 

c) São discutidos e determinados claramente os objetivos a serem alcançados e as estratégias e 

regras necessárias para que eles se concretizem?  

d) Os objetivos buscam identificar oportunidades e pontos fracos? E o que deseja evitar? 

e) Quais são as maiores dificuldades, restrição, critérios ou argumentos, que impede ou 

dificulta o alcance dos objetivos? Como evitá-las e normalmente como são solucionadas? 

f) Existe algum problema que ocorra com maior frequência e que justifique haver razões para 

mudanças? 

g) Quais as causas principais desse problema? 

h) Existe alguma vantagem ou desvantagem à disposição da COP, que facilite o alcance dos 

objetivos? 

i) Quais ações/alternativas poderiam ser tomadas para melhorar o funcionamento da COP? 

 

2) Modelo de Regras do Negócio (MRN) 

a) Quais regras afetam os objetivos da organização? 

b) Como cada regra está relacionada e/ou apoia os objetivos? 
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c) Há regra que não tenha condição de ser mantida como esta formulada ou que não seja 

seguida? Cite-a. Por quê? 

d) Quais são as políticas declaradas? 

 

3) Modelo de Processos do Negócio (MPN) 

a) Quais atividades e processos são reconhecidos na COP (ou deveriam ser), em concordância 

com as metas/objetivos? Como são ou deveriam ser realizados? 

b) Nos processos da COP quais são as informações ou materiais necessários? 

c) Qual é a forma de interação e manuseio entre as informações ou material? 

d) Considera que há oportunidades nas regras de negócio para que o processo melhore? 

e) Há “pontos” causadores de problemas ou ineficientes nos processos de contratação? Como 

minimizá-los ou zerá-los? 

f) Há detalhes que se considerem mais relevantes em todo o processo de contratação? 

g) Há processos que sejam ligados estrategicamente para atingirem os objetivos? 

 

4) Mapa do fluxo das principais responsabilidades dos atores 

a) Quais as atividades macro a serem efetuadas? 

b) Quais os principais colaboradores e recursos envolvidos nas atividades da COP? 

c) Por quais processos ou tarefas cada colaborador é responsável? E por quê? 

d) Como os colaboradores e recursos envolvidos nas atividades se relacionam entre si e com 

os objetivos? Quem responde a quem? 

e) Quais os objetivos de cada atividade? 

f) Quais os recursos que cada funcionário dispõe para realizar suas atividades? 

g) Quais são as regras para a execução das atividades?  

h) É estimulado o envolvimento e participação ativa de todos os colaboradores? 


