Coleção

Monitorando
a contratação
de uma obra

Guia 2

Entenda as fases da
contratação de uma obra
Programa de necessidades e estudo de demanda

Fase Preliminar

PLANEJAMENTO

à Licitação

Estudos de
Viabilidade

Viabilidade Técnica
Viabilidade Econômica
Viabilidade Ambiental
Elaboração ou Contratação do

Anteprojeto

Fase Interna
da Licitação

Projeto Básico (e/ou Executivo)
Aprovação do Projeto Básico
(e/ou Executivo)

Definição dos Recursos Orçamentários
Elaboração do Edital de Licitação

Edital

Parecer Jurídico autorizando
publicação do Edital

LICITAÇÃO

Publicação do Edital

Fase Preliminar
à Licitação

Composição da Comissão de Licitação
Recebimento de Propostas
Procedimento da Licitação

EXECUÇÃO

Formalização do Contrato

Execução
Contratual

Execução do Contrato
Fiscalização do Contrato
Recebimento da Obra

Planejamento é tudo
Um bom planejamento é decisivo para que
uma obra pública seja bem executada e atenda
adequadamente às necessidades da população.
Por isso, monitorar a contratação de uma obra
passa não apenas por acompanhar as fases
de uma licitação, por exemplo, mas também
pela análise de elementos relacionados à
fase de planejamento, que tem implicações
fundamentais para a etapa posterior, isto é, a
execução da obra.
Para o controle social dessa fase da
implementação de uma obra pública,
destacamos a relevância de se avaliar, entre
outros elementos, a adequação do terreno
selecionado, dos projetos e do orçamento
da obra. Veja mais informações sobre estes
elementos nos demais Guias desta coleção.

Analisando o
Projeto Básico
O Projeto Básico é requisito para que qualquer obra seja
licitada e deve integrar o edital da licitação conforme
as exigências da Lei nº 8.666/1993. Apesar do nome,
não é um projeto único, e sim o conjunto de elementos
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço a ser contratado.
Ele expressa o resultado do processo de planejamento e
deve refletir o resultado de estudos técnicos preliminares, além de possibilitar a avaliação do custo da obra e a
definição dos métodos e do prazo de execução.
Os guias da coleção Obra Transparente são baseados
no Manual para Controle Social de Obras Públicas,
disponível no link: bit.ly/manualcontroleot
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