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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A fim de facilitar a manutenção dos andares do prédio da 3° Câmara Cível do Estado de São Paulo, 
bem como, atender a Norma Regulamentadora NR-8 (108.000.) 8 EDIFICAÇÕES  

O Governo do Estado de São Paulo percebeu a necessidade de modernizar suas acomodações e 
atender de uma forma mais ágil tanto o funcionalismo público, que são seus usuários internos como 
os contribuintes, que são seus usuários externos, através do serviço de substituição do piso atual 
denominado Carpete que infringe o parágrafo 8.3.1. da NR8 que menciona: “Os pisos dos locais de 
trabalho não devem apresentar saliências nem depressões que prejudiquem a circulação de 
pessoas ou a movimentação de materiais. (108.003-2 / I1)”; por um Piso que atenda a NR8 no 
parágrafo 8.3.6. que menciona: “Os andares acima do solo deverão estar de acordo com os 
seguintes requisitos: c) ser de material rígido e capaz de resistir ao esforço horizontal de 80kgf/m2 
(oitenta quilogramas-força por metro quadrado) aplicado no seu ponto mais desfavorável. 
(108.011-3 /I1). 8.4. Proteção contra intempéries”. 

 Desta forma, surgiram inúmeros projetos, no entanto, devido ao grande número de projetos, ficou 
evidente a necessidade de substituição através de baixo custo. 

Este projeto tem por objetivo planejar esta substituição, considerando que para atingir este 
objetivo será necessária a adaptação de um ambiente com custo baixo, prazo de entrega rápido e 
dentro das legislações vigentes. 
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VISÃO GERAL DO PROJETO  
Gerente do Projeto: Ronaldo Lopes da Silva 
Responsabilidades:  
Composição dos preços de Matéria Prima e Recursos (Máquinas e Equipamentos)  
Composição dos preços de Mão de obra  
Pesquisar propostas conforme LEI 8666/63 atualizada pela LEI 9648/98  
Pesquisa por certificações do CREA bem como a regularização para prestação de serviços  
Pesquisa por NR´s  
Escopo do Projeto  
Cronograma do Projeto  
Cargas Tributárias 
Extensão de Garantia  
Pesquisa por Especialização e MDO 
 
Responsável Técnico: Eng° ???????????????CREA 242424 

 
Tipo de projeto: Engenharia civil 
 
Escopo: Retirada de carpete e Substituição por Piso 
 
Data de abertura: 02/05/2005 
Data de encerramento: 02/06/2005 
 
Cliente: 3° Câmara Cível do Estado de São Paulo 
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OBJETIVOS DO PROJETO  
 

Termo de Abertura (Project Charter) 

Projeto:  Data Início:  No: 

Retirada de carpete e Substituição por Piso 
07/05/2005 001 

Patrocinador:     
Presidente da Empresa Construtec     

1- Objetivo do Projeto:     

Este projeto tem por objetivo planejar esta substituição, considerando que para atingir este objetivo será 
necessária a adaptação de um ambiente com custo baixo, prazo de entrega rápido e dentro das legislações 
vigentes. 

 

2- Demanda do Negócio:     
Conforme levantamento da área de segurança no trabalho e relatos da gerência encarregada pelo desenvolvimento 
de projetos, constatou-se um crescente aumento de custo de manutenção por parte de um dos nossos principais 
fornecedores na prestação de serviços patrimoniais. 

3- Escopo:     
���� Retirada de 150m 2 de Carpete, rodapés e afins e aplicação 

de piso conforme especificação: Substituição por Piso Resistente 
à intempéries e com alta resistência a circulação de pessoas       

Compra de prestação de serviços para manutenção predial. A localização central do local de trabalho 
deve ser levada em conta, pois o impacto com relação pública e tráfego de pessoas é alto. A escolha dos 
equipamentos deve ser o suficiente para garantir a execução da retirada dos pisos que já estão instalados no 
resto da empresa, e permitir a funcionalidade do setor sem prejudicar o fluxo dos trabalhos. 

-Materiais e mão de obra e afins inclusos no valor total e responsável da contratada 
 

���� Seleção de pessoal       

Escolha das pessoas que irão compor a equipe, sendo 2 (duas) da própria empresa para serem Analistas 
de Negócio e 04 contratadas como terceiros para serem responsáveis e desenvolvedores. Esta seleção será 
feita através de entrevistas individuais referentes à parte técnica. 
� Treinamento de pessoal  

Não haverá necessidade de treinamento por parte da contratante, visto que a mão de obra é especializada. 

���� Disponibilização do espaço físico       
É de responsabilidade da contratante a adaptação de um espaço físico, com aproximadamente 150 m2. 

Instalação da rede elétrica, cabos de rede e rede telefônica. Deve-se fazer também a retirada do mobiliário, 
bem como a conservação do local para inicio dos trabalhos  

���� Instalações       
São de responsabilidade da contratante a disponibilidade de Energia Elétrica e água para execução dos 

trabalhos, bem como, local para higiene pessoal e necessidades fisiológicas. 



”Somos Artistas da nossa própria criação”   

Contrutec Construção Civil S.A.  
Fone: 555-5555 

Site: www. com.br 
e-mail: nome@contrutec.com.br 

Projeto Carpete: 0001 Construtec 05/2005 

 
 

4 - Interessados (Steakholders):    
Presidente da Empresa, Gerente da Divisão de Desenvolvimento, Gerentes dos Departamentos do Cliente que 
precisam executar seus projetos e o Gerente do Projeto  

5- Prazo estimado para conclusão:     
O projeto deve estar concluído em até 45 dias após aprovação do mesmo. 

6- Orçamento estimado para a conclusão do projeto:    
O Orçamento estimado é de R$ 17.326,00.     

7- Equipe Básica:     
Gerente do Projeto, Responsável pela reforma do ambiente, Responsável pela seleção de pessoal e Responsável 
pela infra-estrutura técnica 

8- Premissas:     

���� A empresa terá disponível  01 Engenheiro de Construção Civil JR. para ser alocado para a nova equipe de 
desenvolvimento;    

���� Será possível encontrar disponíveis no mercado profissionais com capacidade de receber o treinamento e 
sair produzindo com qualidade.    

9- Restrições:      
O orçamento não pode ultrapassar o orçamento estimado para conclusão do projeto. 

10- Gerente do Projeto e sua autoridade e suas  responsabilidades :      

Ronaldo Lopes da Silva    
Sua autoridade é total na esfera da divisão, podendo  gerenciar o projeto de acordo com seus próprios critérios. No 
caso de necessidade de relacionamento externo à divisão, sua autoridade é a autoridade funcional inerente ao seu 
posto dentro da organização. 

   
 _______________________ 

 Patrocinador 
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Plano de gerenciamento do escopo 

Descrição do Produto: 

Ao final deste projeto, pretende-se entregar ao cliente, a infra-estrutura montada (instalação dos 
pisos, instalação de divisórias (se houver)).  

Propõe-se também entregar, ao final deste projeto, a sala devidamente limpa 

 

Premissas: 

• A empresa terá disponível 1 (Hum) Engenheiro de Construção Civil JR. para ser alocado 
para a nova equipe de desenvolvimento;. 

• O espaço físico onde serão feitas as instalações acima descritas estará regularizado e 
disponibilizado na data prevista para início do projeto. 

 

Restrições: 

O orçamento não deve ultrapassar o orçamento estimado para conclusão do projeto. 
 

Exclusões de Escopo: 

O projeto não tem como objetivo administrar demandas do cliente após a implementação da 
estrutura que atenderá as mesmas. Estas demandas deverão ser administradas pelo processo vigente. 
 

Objetivos do Projeto: 

Este projeto deverá ser implantado em até 45 dias e deverá utilizar no máximo R$ 17.326,00 
(Dezessete mil trezentos e vinte seis reais). Quando a operação for iniciada, os contratados deverão 
estar aptos a desempenhar suas funções, já conhecendo os padrões e normas correspondentes a sua 
função. 
 Principais Atividades: 
 
Item Descrição 

a)      Caçamba com capacidade para  4m3 de entulho  

b)      Contratação de local para despejo de entulho 

       A entrega da caçamba e coleta  deve ser efetuado pelo fornecedor 

  Instalação será realizada pela equipe de suporte. 
Obs.: 

Aquisição de Equipamentos e 
Dispensa de Entulhos 

   Instalação será realizada pela equipe de suporte. 
Espaço físico Adaptação de um espaço físico, com aproximadamente 150 m2, incluindo a instalação da 

rede elétrica e água.  

Seleção de pessoal      Escolha das pessoas que irão compor a equipe de terceiros parar serem  
desenvolvedores. Esta seleção será feita através de entrevistas individuais referentes à 
parte técnica. 
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CUSTOS DO PROJETO 

 
 

Custos Mão de Obra: 
DESCRIÇÃO QTDE CUSTO MÉDIO TOTAL Custo Hora carga horária dia dias custo m obra s/ tributos Tributos

Servente de Obras 1 R$ 628,00 R$ 628,00 R$ 2,85 8 20 R$ 456,73 R$ 1.198,91
Mestre de Obras 0 R$ 4.344,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 20 R$ 0,00 R$ 0,00

Pedreiro 1 R$ 834,00 R$ 834,00 R$ 3,79 8 20 R$ 606,55 R$ 1.592,18
Tecnico em Edificações 1 R$ 2.370,00 R$ 2.370,00 R$ 10,77 3 25 R$ 807,95 R$ 2.120,88

Ajudante de Pedreiro 0 R$ 723,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 20 R$ 0,00 R$ 0,00
Gerente de Obras 0 R$ 9.756,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 20 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 8 20 R$ 0,00 R$ 0,00

custo total MO R$ 4.911,97

Recursos e matérias de aplicação: 
 

 
Valor Total do Projeto: R$11.015,37 

DESCRIÇÃO QTDE UN CUSTO MÉDIO TOTAL
Pisos 165 m R$ 35,00 R$ 5.775,00

Argamassa 38 pacotes 20 kg R$ 6,30 R$ 239,40
Cimento 2 kg R$ 19,50 R$ 39,00

Areia 3 m R$ 0,00
Pedra 3 m R$ 0,00

Rejunte 20 kg R$ 2,50 R$ 50,00

R$ 6.103,40

PLANILHA DE CUSTOS DE MATERIAIS
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Cronograma do Projeto 
 

Id Nome da taref a Duração Início

1 Licitação nº0001 22,5 dias Seg 9/5/05

2 Elaboração do projeto 4 dias Seg 9/5/05

3 Compra de materiais 1 dia Sex 13/5/05

4 Locação de caçamba 1 dia Sex 13/5/05

5 Inicio das obras 17,5 dias Seg 16/5/05

6 Mobilização 0 dias Seg 16/5/05

7 Canteiro de obras 17,5 dias Seg 16/5/05

8 Montar canteiro de obras 1 dia Seg 16/5/05

9 Recebimento dos materiais 2 dias Seg 16/5/05

10 Recebimento Caçamba sucata0,2 dias Seg 16/5/05

11 Reitirada de Móv eis e Cadeiras 1 dia Ter 17/5/05

12 Retirada dos rodapés 0,5 dias Qua 18/5/05

13 Retirada carpete (aprox 150 m²)2 dias Qua 18/5/05

14 Limpeza da superf icie 0,5 dias Sex 20/5/05

15 Preparar área para argamassa0,5 dias Sex 20/5/05

16 Colocação do piso/ recortes5,5 dias Seg 23/5/05

17 Colocação do rodapé/recortes2,5 dias Seg 30/5/05

18 Aplicação de rejunte/acabamento2 dias Qui 2/6/05

19 Recolocar móv eis 1 dia Seg 6/6/05

20 Limpeza do local 0,5 dias Ter 7/6/05

21 Desmontagem do canteiro 1 dia Ter 7/6/05

22 Desmobilização 0 dias Qua 8/6/05

16/5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
Junho 2005
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MUDANÇAS NO PROJETO 

 
A solicitação de mudança deverá ser feita mediante preenchimento do formulário de solicitação de 
mudança, onde esta especificada a mudança, os impactos da mesma, vantagens e desvantagens da 
mudança, solicitante. 
Esse documento deverá ser assinado pelo solicitante e seu chefe de setor, um pedido de solicitação 
de mudança é analisada pela equipe de gestão do projeto, é se for viável a solicitação é aprovada, e 
entra no cronograma de execução. Caso seja aprovado, o formulário é arquivado, e fica nos anexos 
do projeto, uma nova OS é criada para executar o serviço demandado pelo solicitante, e nessa OS, 
os gestores do projeto, irão colocar um prazo, custo da mudança, responsáveis, e também terão que 
altera o cronograma de execução do projeto. 
 
1- Requisição de Mudança  
2- Classificação da mudança  
3-Avaliação da Mudança  
4- Negociação sobre a realização da mudança  
5- Implementação da Mudança  
6 - Verificações da Mudança  
7- Verificação dos itens modificação para um novo BASELINE 
 

 
 
 
 

Workflow Para Controle de Mudanças  

 

 

 

1. Requisição  
da mudança 

2. Classificação  
da mudança 

 

3. Avaliação 
 mudança 

4.Negociação sobre  
a realização da 

mudança 

 

5. Implementação 
da mudança 

 
6. Verificação  
da mudança 

 

7. Promoção dos  
itens 

modificados 
para um novo  

baseline 

(mudança 
aceita)  
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 Workflow Para Controle de Mudanças  
(Fluxograma) 
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FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS 

 
                  ___________________________________________________ 
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Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 
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Plano de Gerenciamento de Tempo 

Processos de Gerenciamento de Tempo 

O acompanhamento dos prazos do projeto será feito no Microsoft Project, através da 
atualização do cronograma, e enviada aos membros da equipe e ao patrocinador através do relatório 
Gráfico de Gantt. 

O desempenho do projeto será avaliado através da Análise de Valor Agregado (Earned 
Value), onde o custo e o prazo do projeto são acompanhados em um único processo de controle 
(relatório Analise de Valor Agregado). 

Todas as mudanças no prazo devem respeitar as regras descritas neste documento onde se 
definem os papéis e responsabilidades, processos e ferramentas a serem utilizados para o Controle 
Integrado de Mudanças. 

O projeto apresenta uma folga de 2 semanas entre a expectativa de prazo do cliente e a data 
em que efetivamente foi colocada no cronograma como término do projeto. 

Os prazos do projeto deverão ser atualizados e avaliados diariamente, sendo os resultados 
apresentados na reunião semanal de CCB (Change Control Board) 

Planilha de Recursos 

Recurso Quantidades 
Gerente do Projeto 1 
Equipe do Projeto 1 
Patrocinador 1 
Suprimentos 1 
Fornecedor  1 
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Orçamento 

Processos de Gerenciamento de Custos 

Para avaliar o desempenho do projeto irá se utilizar o método de Análise de Valor Agregado 
(Earned Value). Assim, o custo e o prazo do projeto são acompanhados em um único processo de 
controle (relatório Analise de Valor Agregado). 

O gerenciamento de custos do projeto será realizado com base no orçamento previsto para o 
projeto (subdividido por tarefas e por recursos), bem como através do fluxo de caixa do projeto. 

Uma vez que o projeto será realizado em um período de tempo muito curto, todas as 
questões de caráter inflacionário e cambial serão desconsideradas dentro do período de tempo do 
projeto. 

Assim como no gerenciamento de tempo, todas as mudanças no orçamento inicialmente 
previstas para o projeto devem ser validadas e classificadas dentro do sistema de controle de 
mudanças de orçamento, conforme descrito no item 8.4 deste projeto. 

Quaisquer mudanças que forem consideradas inovações ou novas características não serão 
abordadas pelo gerenciamento de custos deste projeto. 

As solicitações de verbas sempre deverão ser feitas por escrito ou através de e-
mail,conforme descrito no plano de comunicações do projeto. 

Reserva Gerencial 

O patrocinador do projeto aprovou uma reserva gerencial total de $10.000 (dez mil unidades 
financeiras) que se subdivide em Reservas de Contingência e Outras reservas. O custo final do 
empreendimento é formado pelo orçamento do projeto e pela reserva gerencial. 

Reservas de Contingência – Estas reservas são destinadas ao processo de gerenciamento de riscos 
e a decomposição das mesmas está descrita no plano de gerenciamento de riscos. 

Outras Reservas – Todos outros eventos que não estiverem contemplados no plano de 
gerenciamento de riscos irão compor as outras reservas. 

Estas reservas deverão ser consumidas com base nas solicitações de mudanças provenientes dos 
outros planos e dentro da autonomia do gerente do projeto e do patrocinador. 



”Somos Artistas da nossa própria criação”   

Contrutec Construção Civil S.A.  
Fone: 555-5555 

Site: www. com.br 
e-mail: nome@contrutec.com.br 

Projeto Carpete: 0001 Construtec 05/2005 

Formulário de Orçamento 
 

 Descrição (Item/Sub-itens)  R$ 

Gerenciamento 

de Projetos 

    

Suprimentos Equipamentos Equipamentos   

    Acompanhar 

Licitação Equipamentos 

   

    Acompanhar 

Entrega Materiais 

   

Execução Projeto Definir Layout    

    Testar 

Estações 

  261,88 

  Montar 

Estrutura 

    614,84 

Documentos Obter Alvará 

dos Bombeiros 

    300,00 

   Resultado 

   

Reserva Gerencial    

Outras Reservas  
 

Total  
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Plano de Gerenciamento de Riscos 

Processos de Gerenciamento de Riscos 

O gerenciamento de riscos do projeto será realizado com base nos riscos previamente 
identificados, bem como no monitoramento e no controle de novos riscos. 

Todas os riscos não previstos no plano devem ser incorporados ao projeto dentro do sistema 
de controle de mudanças de riscos. 

Alocação financeira para o gerenciamento dos riscos conforme orçamento. 

O plano de gerenciamento de riscos será reavaliado semanalmente na reunião do CCB, 
juntamente com os outros planos de gerenciamento do projeto. 

Técnicas e ferramentas 

Para identificação dos riscos serão utilizadas as seguintes técnicas: reuniões, entrevistas com 
especialistas, brainstorming. 

Formulário para entrevista com especialistas 
 
Entrevista nº                                                                         Data: 
Nome:                                                                     Cargo: 
 Como conseqüência de 

(causa do risco) 
Poderá ocorrer 
(evento incerto) 

Que levará à  
(efeito) 

1    
2    
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Estrutura Analítica de Riscos (EAR) 
 

 

Tabela de classificação de impactos de riscos 
 

Objetivos Muito baixo 
0,05 

Baixo 
0,10 

Médio 
0,20 

Alto 
0,40 

Muito alto 
0,80 

Custo Nenhum 
impacto 
significativo 

Aumento 
inferior a 
6% 

Aumento 
de 7% a 
12% 

Aumento 
de 13% a 
18% 

Aumento 
superior a 
18% 

Tempo Nenhum 
impacto 
significativo 

Aumento 
inferior a 
6% 

Aumento 
de 7% a 
12% 

Aumento 
de 13% a 
18% 

Aumento 
superior a 
18% 

Qualidade Nenhum 
impacto 
significativo 

Poucos 
compone
ntes 
afetados 

Impacto 
significativ
o 

Qualidasde 
inaceitável 

Produto 
inutilizável 
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EQUIPE DE PROJETO 
Ronaldo Lopes da Silva RGM 30992 
Elvis Araújo RGM 30616 
José Augusto dos Santos RGM 30724 
Bruno Albert RGM 29796 
Bruno do Amaral RGM 31005 
Ednaldo Siqueira RGM 28768 
Anderson Valverde RGM 32951 
Laércio Lino RGM 30777 
Darlene Morais RGM 36521 
Arthur dos Santos RGM 32221 
Antonio Henrique RGM 31275 
Suellen Nicolai RGM 36327 
Wellington Alves RGM  
Bruno Braghetto RGM  
Bruno Gonçalves RGM  
Joel Junio RGM 31850 
Rafael Tomiatto RGM 34808 
Luiz Henrique RGM 35276 
Victor Hugo RGM 28557 
Rafael Spadaro RGM 32012 

 


