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1.  OBJETIVO 

Padronizar o processo de coordenação, recebimento, análise crítica, requisição e controle de envio de 
projetos à obra, de forma a garantir a qualidade do empreendimento e o atendimento às necessidades do 
cliente.  
 

2.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

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

 Dados do terreno; 

 Documentação com os dados da incorporação; 

 Planilha de análise da Proposta. 
 

3.  RESPONSABILIDADES 

3.1 – Gerência de Projetos 

 Orientar os projetistas para a execução dos projetos; 

 Elaborar o Plano de Projetos e garantir a sua viabilização; 

 Conduzir as reuniões de coordenação; 

 Receber o projeto dos fornecedores externos ou dos clientes e fazer a análise crítica;  

 Cadastrar os projetos na Planilha de Controle de Versão de Projetos para controle de versão; 

 Encaminhar cópia da Planilha de Controle de Versão de Projetos sempre que houver atualização; 

 Fornecer cópias dos projetos quando solicitado. 

3.2 – Supervisor de Obras 

 Orientar os projetistas para a execução dos projetos; 

 Analisar os projetos dos fornecedores externos ou dos clientes; 

 Manter a obra atualizada de acordo com a Planilha de Controle de Versão de Projetos recebida. 

3.3 - Engenheiro da Obra / Mestre de Obra / Estagiário 

 Controlar a distribuição dos projetos aos usuários na obra e solicitar cópias a Gerência de 
Projetos quando necessário; 

 Manter a obra atualizada de acordo com a Planilha de Controle de Versão de Projetos recebida. 

4.  PROCEDIMENTOS 

4.1 - Coordenação de projetos 

4.1.1 – A empresa não desenvolve projetos internamente. Para o desenvolvimento dos projetos           
são contratados fornecedores qualificados, conforme estabelecido no procedimento PO. 02 - 
Aquisição. Neste caso, é necessário fazer a coordenação dos projetos para garantir que sejam 
adequados para execução da obra. 

4.1.2 - O processo é de responsabilidade da Gerência de Projetos que define o Plano de Projeto, 
conforme o FORM. 33, que inclui: 

 As atividades de desenvolvimento de projeto podem ser, entre outras: 

 Desenvolvimento do Estudo Preliminar de Arquitetura; 

 Análise crítica e verificação e aprovação do Estudo Preliminar de Arquitetura; 

 Desenvolvimento dos projetos de Arquitetura, Estruturas, Fundações e Sistemas 
Prediais; 

 Análise crítica e verificação e aprovação dos projetos; 
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 Outras consideradas necessárias. 

 Os responsáveis pela execução de cada etapa; 

 Cronograma das Atividades; 

 Programação das reuniões de Coordenação de Projeto. 

4.1.3 - O “Plano de Projeto” é acompanhado e analisado continuamente pela Gerência de Projetos 
e Supervisor de Obras ao longo do desenvolvimento do projeto. Quaisquer desvios são analisados 
pelas Gerências que devem tomar as medidas necessárias para sua correção (contato com 
projetistas, alterações de prazos revisando o plano, etc.). 

4.1.4 - No início e no decorrer do desenvolvimento de cada projeto a Gerência de Projetos e o 
Supervisor de Obras repassa todas as informações necessárias (diretrizes de projetos) para os 
respectivos projetistas contratados. Esse repasse pode ser feito através de reuniões, através de 
contato telefônico ou ainda por e-mail. Essas diretrizes podem ser, entre outras: 

 Características do empreendimento; 

 Requisitos legais e regulamentações de concessionárias e/ou outros órgãos; 

 Definições preliminares sobre o sistema construtivo e padrão que serão adotados; 

 Ações corretivas decorrentes de projetos anteriores; 

 Solicitações específicas do cliente; 

 Normas técnicas; 

 Dados do terreno. 

4.1.5 - Caso haja necessidade, no decorrer do desenvolvimento dos projetos, a Gerência de 
Projetos poderá realizar reuniões para análises críticas e verificações dos projetos, estando 
presentes os agentes envolvidos na etapa. 
4.1.6 - A Gerência de Projetos deve identificar ao longo do processo de desenvolvimento do 
projeto as alterações surgidas. Todas as alterações ocorridas são registradas na Ata de Reunião de 
Coordenação de Projetos – FORM. 34. 

 

4.2 - Análise Crítica dos Projetos 
4.2.1 - A Gerência de Projetos é responsável por receber os projetos e demais documentos 
técnicos dos clientes e/ou dos escritórios de projetos contratados, seja em meio físico ou em meio 
eletrônico. 

4.2.2 - Ao receber o projeto a Gerência de Projeto deve proceder à análise crítica juntamente com 
o Supervisor de Obras, nas versões iniciais, considerando as seguintes verificações constantes do 
FORM. 35 (análise crítica de projetos): 

 Clareza das informações; 

 Detalhamento suficiente; 

 Adequação do projeto; 

 Compatibilidade do processo executivo; 

 Compatibilidade entre os diversos projetos (ex.: hidrosanitário, elétrico, estrutural, 
arquitetônico); 

 Necessidade de alterações ou adaptações. 

4.3 – Validação 

4.3.1 – A validação do projeto deve ser realizada, onde for praticável, para a obra toda ou para 
suas partes. 

4.3.2 - Apresenta-se como conclusão do processo de análise crítica, conforme planejado, e procura 
assegurar que o produto resultante é capaz de atender aos requisitos para o uso ou aplicação 
especificados ou pretendidos, onde conhecidos. 

4.3.3 - Os resultados da validação e as ações de acompanhamento subseqüentes devem ser 
registradas no formulário de Validação de projetos (FORM. 36). O registro do processo de 
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validação deve incluir as hipóteses e avaliações aplicáveis consideradas para garantir que o 
desempenho pretendido será atingido, particularmente quando incluídas, no projeto, soluções 
inovadoras. 

4.3.4 - Tal validação pode se dar através de medidas tais como: realização de simulações por 
computador; confecção de maquetes, físicas ou eletrônicas; avaliação de desempenho; ensaios em 
partes do produto projetado (físicos os simulados); reuniões com possíveis usuários; construção de 
unidades tipo; comparação com projetos semelhantes já construídos; etc. . 

4.4- Registro e Distribuição dos Projetos 

4.3.1 – Antes de enviar à obra, a Gerência de Projetos faz o devido registro no FORM. 37 
(protocolo de solicitação ou envio de cópias de projetos) e a distribuição necessária: 

 Atualizando o controle de versão de projetos (Planilha eletrônica); 

 Enviando a obra um número de cópias, quando necessário, junto com uma cópia 
impressa do controle de versão de projetos (planilha eletrônica) atualizada. 

4.3.2 – Caso receba uma revisão de projeto, a Gerência de Projetos deve: 

 Atualizar o controle de versão de projetos; 

 Enviar à obra, com registro do protocolo de envio (FORM. 37), quantidade necessária 
de cópias, destruindo a versão obsoleta. 

4.5-   Solicitação de cópias 
4.4.1 – O Engenheiro da Obra / Mestre de Obra / Estagiário pode solicitar cópias de projetos a 
qualquer momento, basta registrar no formulário protocolo de solicitação ou envio de cópias de 
projetos (FORM. 37) e encaminhar o registro para Gerência de Projetos informando a quantidade 
e a descrição do projeto. 

4.4.2 – A Gerência de Projetos, após a solicitação, analisa e aprovando deve cadastrar o envio de 
cópias no controle de versão de projetos (planilha eletrônica) e protocola o envio no FORM. 37. 

4.4.3 – O Engenheiro da Obra / Mestre de Obra / Estagiário deve analisar e conferir se o que foi 
pedido está sendo atendido. 

4.6-  Alteração de Projetos 

4.5.1 – A Gerência de Projetos registra a solicitação de alteração do cliente no FORM. 38 
(solicitação de alteração de projeto) juntamente com seu parecer técnico e consulta o Supervisor 
de Obras, caso seja necessário;  

4.5.2 – Após aprovação do cliente, a Gerência de Projetos encaminha o registro para o Supervisor 
de Obras executar as alterações.  

5.  FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS 

 FORM. 33 – Plano do Projeto; 

 FORM. 34 – Ata de Reunião de Coordenação de Projetos; 

 FORM. 35 – Análise Crítica de Projetos; 

 FORM. 36 – Validação de Projetos; 

 FORM. 37 – Protocolo de solicitação ou envio de cópias de projetos; 

 FORM. 38 – Solicitação de Alteração de Projetos; 

 Controle de versão de Projetos – Planilha eletrônica. 
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