
PLANO AUXILIAR DE 
GERENCIAMENTO DAS 

AQUISIÇÕES

AMOST
RA - N

AO IM
PRIM

IR



Plano Auxiliar de Gerenciamento das Aquisições                                 Projeto XYZ  

  www.seitecno.com 

 

Sumário 
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO...................................................................................................................... 1 

HISTÓRICO DE REGISTRO ........................................................................................................................... 1 

1. OBJETIVO DO PLANO DE GERENCIMENTO DAS AQUISIÇÕES .................................................... 2 

2. GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES .......................................................................................... 2 

2.1 Processos de Gerenciamento das Aquisições ........................................................................................... 2 

2.2 Documentos padronizados de Aquisição ................................................................................................. 2 

2.3 Responsabilidades da Equipe nas Aquisições ........................................................................................... 3 

2.4 Fornecedores pré qualificados .............................................................................................................. 3 

APROVAÇÃO ........................................................................................................................................... 4 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto:  
Cliente:  
Patrocinador do Projeto:  
Gerente do Projeto:  
Previsão de Início e Término:   
Frequencia de atualização do Plano de Aquisições:  
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1. OBJETIVO DO PLANO DE GERENCIMENTO DAS AQUISIÇÕES 

O Plano de Gerenciamento das Aquisições descreve como será feito o Gerenciamento das aquisições do 
projeto detalhando seus processos desde o desenvolvimento dos documentos de aquisições até o 
encerramento do contrato. 

 

2. GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES 

Gerenciar a as aquisições do projeto requer um plano de gerenciamento das aquisições aprovado 
englobando os principais processos de aquisições definidos abaixo. O plano de gerenciamento das 
aquisições é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto para garantir a 
transparência do processo de seleção de fornecedores e orientar a equipe do projeto sobre como os 
processos de aquisições serão executados. 

 

2.1 Processos de Gerenciamento das Aquisições 

 

• Conduzir as aquisições 

• Controlar as aquisições 

• Encerrar as aquisições 
 

2.2 Documentos padronizados de Aquisição 

 

Documento Descrição 
Termo de recebimento 

Termo de Aceite da Entrega.docx 

Formalização ou Aceita da Entrega do Projeto. Pode ser usada tanto 
para entregas parciais ou a entrega final do projeto. 

Critério para seleção de fontes 
Critérios para seleção de fontes.xlsx 

Para medir, comparar e/ou pontuar as propostas dos fornecedores 
Possuem critérios Eliminatórios e Classificatórios 

Decisões de fazer ou comprar 
Decisões de Compra.xlsx 

As decisões de fazer ou comprar documentam as conclusões obtidas em 
relação aos produtos, serviços ou resultados do projeto adquiridos fora 
da organização do projeto ou realizados internamente pela equipe do 
projeto.  

Statement of Work SOW 
Especificação do trabalho.docx 

Descrição de um produto ou serviço para ser adquirido sob um contrato 
desenvolvida a partir da linha de base do escopo. 
Deve fornecer informação suficiente para o vendedor criar e precificar 
uma proposta aderente à necessidade do projeto. Declaração de 
requisitos. 
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Modelos de Contrato 
Modelo de Contrato.docx 

Este documento contém os componentes de contrato citados no PMBOK 
e foi criado para ser usado como documento inicial a ser encaminhado 
para seu advogado ou especialista em contratos que gerará o contrato 
final. 

Plano de Gerenciamento 
dasAquisições 

Plano de Gerenciamento da 
Aquisições.docx 

O Plano de Gerenciamento das Aquisições tem como objetivo descrever 
como os processos de aquisição serão gerenciados desde o 
desenvolvimento dos documentos de aquisições até o fechamento do 
contrato. 

Solicitação de Proposta 
RFP – Request for Proposal.docx 

Solicitação de Proposta Técnica/Comercial 
Escopo deve estar claro, bem definido e mensurável 
Exige proposta mais elaborada e critérios mais complexos 

Pedido de Cotação 
RFQ – Request for Quotation.docx 

Usado para fazer cotação dos itens de aquisição quando discussões 
entre os concorrentes não são necessárias e o preço é o fator principal 
na negociação 

 

 
2.3 Responsabilidades da Equipe nas Aquisições 

 

Membro da Equipe Responsabilidades 
Comprador Análise das atividades do processo de aquisição do projeto para atender as 

necessidades do projeto e as políticas e procedimentos de aquisição. 

Gerente de Projeto Certificar que a aquisição atenda aos requisitos do projeto (escopo, prazo, 
custo, qualidade) 

Advogado Assessorar juridicamento o GP no desenvolvimento dos documentos de 
aquisição 

Área tecnológica Especificar produto a ser contratado/adquirido de forma clara. 
Validar informações recebidas das propostas 

Área financeira Validar processo de liberação dos recursos financeiros 

 

 
2.4 Fornecedores pré qualificados 

 

Fornecedor potencial Motivo da pré qualificação 
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APROVAÇÃO 

Elaboração Data Nome / Assinatura 

Gerente do Projeto Data Nome / Assinatura 

Aprovação do Plano Data Nome / Assinatura 
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