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Prefácio
Jessé Torres Pereira Junior

A elaboração de projetos básicos de obras públicas para licitações realizadas sob o regime de preço global e do
tipo menor preço, constituídos de plantas pré-executivas e planilhas de orçamento compostas de itens de serviços
com preços unitários, cumulada com o entendimento de que as falhas qualitativas e quantitativas devem ser absorvi-
das pelas partes envolvidas no contrato impõem significativos riscos ao Erário, aos gestores públicos e às empresas
vencedoras dos certames licitatórios. Considerando, então, a fundamentação legal, o entendimento dos principais
juristas e a restrita bibliografia técnica de engenharia a respeito do assunto, estamos propondo uma metodologia para
elaboração de projetos básicos para licitações com as características anteriormente citadas. O ponto central consiste
num planejamento mais refinado, composto de projetos executivos, uma estrutura analítica de projetos (EAP) não
mais constituída de serviços, e sim de etapas realizáveis num prazo compatível com os intervalos das medições previs-
tas e cláusulas contratuais que facilitem a gestão do contrato sem ferir os princípios legais.

marcelop
http://www.editoraforum.com.br/loja



SUMÁRIO DO LIVRO:

Prefácio

Jessé Torres Pereira Junior

Lista de ilustrações

Lista de tabelas

Lista de abreviaturas e siglas

Capítulo 1
Introdução

Capítulo 2
Panorama jurídico

Capítulo 3
Engenharia de planejamento e projeto básico

Capítulo 4
Proposta de metodologia para elaboração de projeto básico
sob o regime de preço global do tipo menor preço

Capítulo 5
Conclusões

Índice




