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1 RESUMO 

A ausência e inadequação nos planejamentos de obras é um dos problemas mais 

entristecedor no mundo da construção civil. A deficiência do planejamento é a causa 

de obras com custos elevados aos estimados, prazos fora de cumprimento, baixa na 

qualidade e outras adversidades. Além da análise deve-se ter bons profissionais 

para que o processo seja completo. Planejar tem sido uma das garantias de fazer 

com que a empresa perpetue pela capacidade dos gerentes em dar respostas 

certeiras e rápidas através de monitoramento da evolução do empreendimento e 

redirecionamento estratégico.  

 
2 INTRODUÇÃO 

O aprofundamento e a atualização do setor da construção civil são uma das 

grandes responsabilidades dos engenheiros que se arrisca nesse campo. Visando o 

contexto ambiental do nosso planeta, e assim adquirindo uma sólida condição de 

acompanhamento dentro do campo tecnológico. (QUEIROZ, 2001).  

Muitos empreendimentos realizados no país não foram devidamente 

executados com uma análise prévia, para que assim fosse possível reduzir diversos 

riscos dentro do processo de execução. (SAYÃO, 2012). 

Alguns procedimentos são necessários para a elaboração do projeto, são 

etapas que viabilizam um bom andamento da obra, a obtenção das licenças 

ambientais, é o primeiro passo, seguindo para a definição do valor do 

empreendimento, não esquecendo que muitos imprevistos acontecem, e a 

importância das indicações dos recursos orçamentários, de forma a custear as 

despesas, ainda sim, a confecção orçamentaria e a atuação do processo 

correspondente. (GUSMÃO, 2008). 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo geral do trabalho é analisar os métodos de planejamento a fim de 

minimizar as incompatibilidades  entre o planejado e o realizado em obras públicas. 

Além de traçar diretrizes que potencializam a qualidade do planejamento e execução 

de obras, utilizando ferramentas e boa gestão, de modo que coíba o retrabalho e 

desgastes desnecessários. E ainda verificar as inevitáveis e recorrentes alterações 

que ocorrem em projetos públicos, nos métodos da execução e nos prazos previstos 

inicialmente. 
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4 METODOLOGIA 

Os dados foram coletados por meio de busca da literatura científica nas bases 

de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS) e Scientific Eletronic 

Library Online (SCIELO) e a Bases de Dados de Engenharia Civil.  

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Foram feitas pesquisas em licitações de obras públicas municipais, que 

apresentou os atendimentos dentro dos requisitos do planejamento do projeto 

básico. Efetuando pesquisas na legislação de contratação de obras públicas, como 

leis, decretos, resoluções, decisões, buscando o entendimento dos pontos 

normativos. A pesquisa implicou também dentro de referências bibliográficas em 

sites especializados sobre o assunto em questão. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Na Figura 1 é apresentado o conjunto normativo aplicado à licitação e 

contratação de uma obra pública, onde a colocação das etapas mostra ser essencial 

para o começo da obra. 

 

Figura 1: Conjunto normative aplicado à licitação e contratação de obra pública. 

Fonte: Altounian (2016, pg.42). 

 

Brasil (2016, p.11) afirma que a execução de uma obra pública requer o 

atendimento aos princípios da legalidade, isonomia, eficiência, economicidade e a 

supremacia do interesse público. Para isso o planejamento é essencial para a 
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viabilidade do objeto e seu custo-benefício, assim seguindo um fluxograma, 

conforme figura 2. 

Figura 1: Fluxograma resumido. 

 
Fonte: Brasil (2016, p.11). 
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