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EasyHome – Projeto Exemplo – Documentos preenchidos 

 

  

1. Descrição do item a ser adquirido
Detalhar o item a ser adquirido externamente, de forma suficiente para que o fornecedor tenha condições de avaliar 

sua capacidade de atendimento.

2. Tipos de contrato associados
Definir em detalhes os tipos de contratos a serem utilizados, entre preço fixo, custos reembolsáveis e tempo & material. 

Utilizar tipos específicos quando necessário.

3. Critérios para seleção do fornecedor
Listar quais são os critérios que serão utilizados para escolher o fornecedor.

4. Restrições e premissas
Detalhar restrições e premissas específicas relacionadas ao item a ser adquirido.

5. Cronograma das principais entregas
Apontar as necessidades de datas para as principais entregas do fornecimento, se for o caso.

6. Informações complementares

7. Gerenciamento da aquisição
Como será acompanhado o desempenho da aquisição, formatos de relatórios de desempenho e acompanhamento. 

Caso seja necessário, recomendamos representar graficamente os processos.

ETA - Especificação do Trabalho da Aquisição

Projeto: EasyHome - Reforma Sustentável de uma Casa

http://www.easybok.com.br/
http://www.easybok.com.br/
http://www.easybok.com.br/
http://www.easybok.com.br/


Material protegido pela Lei do Direito Autoral (nº 9.610/98) - Permitido reproduzir ou repassar para terceiros desde que a fonte seja citada.   

Faça o download de outros exemplos em http://www.easybok.com.br/. Consulte o Guia PMBOK® para projetos mais complexos. 

 

Material protegido pela Lei do Direito Autoral (nº 9.610/98) - Permitido reproduzir ou repassar para terceiros desde que a fonte seja citada.   

Faça o download de outros exemplos em http://www.easybok.com.br/. Consulte o Guia PMBOK® para projetos mais complexos. 

 

 

Instruções detalhadas você encontra no livro EasyBOK: 
(Clique sobre a imagem do livro para acessar a página detalhada) 

 

           

 

 
 

          

 
 

         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 A EasyBOK não se responsabiliza pelos resultados de seus projetos com o uso destes exemplos. 

 É muito importante que você analise as necessidades de cada projeto que irá participar ou 

 conduzir, e adapte as propostas de gestão de acordo com o cenário que se apresenta.  

 Não confie em ferramentas como a solução definitiva. É preciso ter conhecimento, habilidades, 

 e atitude para atingir resultados consistentes.      
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