
 

S i s t e m a  d a  Q u a l i d a d e  

PO – Procedimento Operacional 
PROCESSO IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº 

ANÁLISE CRÍTICA DA OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO PO. 05  01  1 DE  3 

 

1. OBJETIVO 

Padronizar o processo de identificação e análise crítica dos requisitos relacionados ao produto para 
garantir que os requisitos do negócio a ser fechado com o cliente estão adequadamente definidos, 
analisados e acordados entre as partes envolvidas. 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 NBR ISO 9001:2008 e PBQP-H SiAC Nível A; 

 Proposta de negócio; 

 Contrato Padrão ou Minuta de Contrato; 

 Edital de Licitação ou carta convite e respectivos anexos (quando houver); 

 Projetos e documentos fornecidos pelo cliente; 

 Estudo de viabilidade técnica, econômica e comercial. 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1 – Diretor Comercial 

 Coordenar o processo de prospecção e análise documental dos negócios; 

 Coordenar o processo de determinação e análise crítica dos requisitos do negócio; 

 Analisar e registrar os aspectos de cada oportunidade do negócio; 

 Controle dos registros da planilha de análise da proposta e da análise do edital; 

 Participar do processo licitatório; 

 Fornecer informações a todos que estejam envolvidos no processo; 

 Coordenar fechamento dos negócios. 
 

3.2 – Diretor Técnico 

 Participar do processo licitatório; 

 Providenciar o registro da obra/serviço no CREA; 

 Acompanhar aprovações / licenças. 
 

3.2– Assessoria Jurídica 

 Analisar e registrar os aspectos jurídicos do negócio, quando solicitado. 

4. PROCEDIMENTOS 

4.1 - Cliente Particular 

4.1.1 – Avaliação do serviço 

Preencher a Planilha de Análise da Viabilidade do Produto - PAVP (FORM. 17) com as 
informações necessárias para análise da viabilidade do serviço. 

4.1.2 – Análise de viabilidade do serviço 

O Diretor Comercial analisará criticamente as informações registradas na PAVP, com a 
finalidade de verificar se a empresa tem condições de atender aos requisitos estabelecidos, 
considerando, entre outros, os seguintes critérios: 

 Terreno; 

 Características do empreendimento; 

 Local de execução;  

 Prazo;  

 Condições de venda;  

 Minuta do Contrato com permutantes;  

 Minuta do Contrato com compradores;  
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 Exigências legais;  

 Viabilidade Técnica; 

 Viabilidade Financeira; 

 Perspectiva de Lucro (%). 
 

A Diretoria registrará a conclusão da análise crítica na PAVP. 

4.1.3 – Elaboração e validação da proposta 

O Diretor Comercial elabora a proposta considerando os aspectos registrados na Planilha de 
Análise da Viabilidade do Produto – PAVP e ancaminhará ao cliente. Aprovada a proposta pelo cliente, 
o Dep. providenciará a assinatura do contrato. Quando necessário, a assessoria jurídica será solicitada 
para analisar os aspectos jurídicos do negócio. 

 

4.1.4 – Elaboração do contrato 

Em caso de elaboração de um contrato após a aprovação da proposta técnica / comercial,  
faz-se uma verificação para garantir que as diferenças entre os requisitos do contrato e aqueles 
contidos na proposta estão resolvidas. 

Após o contrato assinado, quando surgirem alterações no escopo do contrato, as áreas 
envolvidas são imediatamente comunicadas, enviando-se uma cópia da emenda do contrato, caso 
haja necessidade. 

 

4.2 - Cliente Público 

Preencher a Planilha de Análise de Edital - PAE (FORM. 18) com as informações necessárias 
para análise da viabilidade do serviço. 

4.2.1 – Elaboração da Proposta 

Preencher a Planilha de Análise de Edital – PAE com as informações necessárias para análise 
da viabilidade do serviço. O Diretor Comercial seguirá os seguintes passos: 

 Analisará as licitações através do estudo minucioso do edital, para concluir a parte da 
habilitação e proposta técnica; 

 Registrará dados referentes à conclusão da viabilidade do serviço, na Planilha de Análise de 
Edital – PAE, considerando os seguintes aspectos: 

 Prazo compatível; 

 Cadastro no órgão; 

 Garantia de proposta; 

 Acervo técnico profissional; 

 Acervo técnico operacional; 

 Atestado de visita; 

 Capital mínimo; 

 Documentos e certidões exigidas; 

 Declarações diversas; 

 Proposta financeira; 

 Preparação dos envelopes; 

 Visto do CREA. 
 

4.2.2 – Processo licitatório 

A Diretoria Comercial e/ou Diretoria Técnica participarão do processo licitatório, onde nessa 
etapa se têm o acesso as documentações e propostas dos outros licitantes na sessão de licitação. 
Visando o máximo de informação extraídas das análises feitas nas documentações e propostas para 
um possível pedido de inabilitação do concorrente. 
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4.2.3 – Fechamento do negócio e assinatura do contrato 

 Homologação da proposta / serviço, feita através de publicação em diário oficial e 
outros meios de comunicação; 

 Após o resultado, o cliente solicita a empresa para o processo de assinatura do 
contrato. 
 

4.2.4 – ART 

O Diretor Técnico prepara a documentação referente ao registro no CREA e providencia a 
quitação da taxa de emissão pelo CREA para comprovar que a obra / serviço está registrado na 
entidade competente. 

 

5.  FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS. 

 FORM. 17 – PAVP – Planilha de Análise da Viabilidade do Produto; 

 FORM. 18 – PAE – Planilha de Análise do Edital. 
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