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APRESENTAÇÃO

Entre os maiores tormentos que afligem os agentes públicos incumbidos das obras públicas o
desenvolvimento do projeto básico de engenharia possivelmente é o maior deles. Para além das
questões iminentemente técnicas, as quais por si só já representam os mais variados desafios, o
amoldamento às exigências da legislação brasileira tem se demonstrado cada vez mais intrincado.

Assunto de carga altamente subjetiva, a falta de consenso tem produzido certames licitatórios
munidos de projetos básicos com grau ínfimo de maturação até exigências despropositadas pelos
órgãos de controle externo. Contudo, o prejuízo é suportado sempre pelo mesmo ator: a sociedade.

Dado o cenário em destaque, é exatamente sob a óptica da sociedade que a presente análise
intenciona apoiar solução ao imbróglio descrito. Nesse sentido, o estudo será apresentado em três
módulos que objetivam estruturar de modo mais didático os diversos conceitos que serão
fundamentados ao longo do texto, além da própria proposta resolutiva ao tema.

Inicialmente serão investigados os motivos que conduziram o TCU a editar a Súmula Nº 261, bem
como a evolução histórica da noção de projeto e dos termos derivados. O módulo primeiro é então
concluído com crítica ao atual dilema imposto aos gestores públicos quanto ao nível de precisão
adequado dos projetos básicos.

No capítulo seguinte a análise recorre aos postulados da engenharia legal para tecer
interpretações mais harmônicas ao arcabouço legal, notadamente naquilo que se refere a anteprojeto,
projeto, projeto básico, projeto executivo, obra e empreendimento. Para além, o estudo comenta
acerca de critérios e indicadores capazes de conduzir os gestores a análises mais certeiras quanto ao
conteúdo e o nível de precisão adequado dos projetos a serem licitados.

Finalmente, o módulo final versa acerca de questões específicas e sensíveis que estão
intrinsicamente relacionadas aos objetivos que devem ser perseguidos pelo projeto básico. Em
especial, a necessidade de garantir os parâmetros estabelecidos pelo empreendimento, bem como os
reflexos em função da escolha de métodos construtivos definidores da natureza do objeto.

Uma boa leitura a todos!

1. A Súmula nº 261 do TCU

1.1 Enunciado, problematização e recorte à análise

O projeto de súmula acerca da obrigatoriedade de a Administração dispor de projeto básico
adequado e atualizado como condição à deflagração de procedimentos licitatórios de obras de
engenharia foi apreciado pelo plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) na Sala das Sessões
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Ministro Luciano Brandão Alves de Souza em 30 de junho de 2010. Eis os termos do texto aprovado
pelo Acórdão Nº 1536/10-P:

SÚMULA Nº 261

Em licitações de obras e serviços de engenharia, é necessária a elaboração de projeto básico
adequado e atualizado, assim considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos no art.
6º, inciso IX, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo prática ilegal a revisão de projeto
básico ou a elaboração de projeto executivo que transfigurem o objeto originalmente contratado em
outro de natureza e propósito diversos.

Os principais fundamentos apontados pela Corte de Contas ao texto da Súmula Nº 261 foram
ancorados na Lei de Licitações e Contratos (artigos 3º; 6º, IX; 7º e 12), sendo o conjunto de
precedentes detalhado no mesmo Acórdão sobre mencionado. O objetivo nuclear trazido pelo
comando sumular é diáfano e foi taxativamente esculpido no respectivo voto-condutor, qual seja: a
Administração deverá planejar melhor as contratações de obras públicas.

Apesar da logicidade de tal incumbência, a ausência de planejamento adequado às obras públicas
de engenharia alcançou patamares tão elevados que o controlador entendeu por sumular o óbvio
ululante. Contudo, passados dez anos da edição da Súmula e, considerado o alarmante cenário de
obras inacabadas, atrasos de cronogramas, preços inadequados, carência de qualidade, erros, falhas
e omissões em inúmeros e variados projetos básicos, é inescapável admitir-se que o efeito desejado
pelo TCU ainda é incipiente.

Uma rápida investigação à história recente da Administração Pública demonstra que não foi a
primeira vez que esforço com vistas a um melhor planejamento foi empreendido, bem como não foi a
última. Em lado oposto, deveras instigante o fato de nosso país ter produzido inúmeras maravilhas da
engenharia, superado limites da natureza, ter edificado obras icônicas e históricas, e, depois de tantos
marcos e conquistas 1, estarmos diante de enorme dificuldade em planejar obras de engenharia.

O contraste não poderia ser maior e faz emergir questionamentos que urgem por respostas
convincentes. Por que perdemos a capacidade de bem planejar obras públicas? Por quais motivos o
planejamento está secundarizado? Como projetos de obras públicas são aprovados mesmo
desprovidos de um planejamento adequado?

Indubitavelmente, o cerne do presente estudo não comporta o merecido aprofundamento a tais
indagações. Para serem exauridos, tais questionamentos implicariam em exames que reclamam
aspectos da dinâmica histórica das políticas públicas brasileiras, redundando, por consequência, em
análise ao funcionamento de nossas instituições, modelos de Estado, arcabouço normativo, entre
outros.

Todavia, um recorte a partir da provocação do comando sumular em destaque é bastante para
contribuir de modo significativo à evolução do quadro atual. Para tanto, o presente estudo oferece
análise a fim de alcançar entendimento mais didático daquilo que pode ser considerado um projeto
básico adequado aos termos da Lei, por extensão, preciso o suficiente para evitar a ilegalidade das
revisões reprovadas pela Súmula Nº 261 do TCU.

Nesse passo, em leitura vestibular à súmula poder-se-ia argumentar que eventuais revisões do
projeto (básico e/ou executivo) que não transfigurassem o objeto originalmente contratado poderiam
ser tomadas como evidências de adequação da referida peça técnica. Ainda, como se verá adiante, o
percentual de acréscimos e supressões suportados ao longo da execução das obras seria indicativo
cabal do seu nível de precisão, bem como o parâmetro essencial para inferências quanto ao
amoldamento do objeto contratado às necessidades da Administração.

O alicerce dessa dedução pode ser captado quando da visualização dos precedentes que
motivaram a edição da súmula. De fato, naqueles casos as alterações promovidas foram
demasiadamente profundas, fruto de projetos básicos com os mais variados erros, falhas e omissões.
Em alguns casos, o TCU apontou fortes indícios de que a peça foi elaborada por empresa que adiante
viria ser a vencedora do certame à execução das obras 2.
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Porém, uma apuração direta via cotejamento orçamentário não guarda relação com a adequação
ou não de um projeto básico. Isso porque um projeto de engenharia que se mantenha intacto ao longo
de sua execução não é, por si só, garantidor da resolução dos problemas para os quais seu
desenvolvimento foi encomendado.

A adequação do projeto básico não se confunde com sua precisão. Evidente que a precisão é
desejável e, no caso da Administração, essencial. Mas, caminhar precisamente em direção errada é
prejuízo maior que não caminhar. Para identificar o nível de precisão adequado de projeto básico
qualquer, antes será necessário garantir sua adequação para aquilo que se pretende resolver.
Vejamos a seguir.

1.2 Sobre os conceitos de autoria, projeto e obra

Antes de examinar os conceitos de adequação e precisão alertados pela Súmula Nº 261, há que
se compreender o significado maior de um projeto de engenharia. Iniciando pelos dicionários de língua
portuguesa temos entendimento consensual acerca da essência do vocábulo 3. Projeto é a formatação
no presente de algo que se pretende realizar no futuro (redundância proposital).

Verticalizando à temática em destaque, foi o Dec. Nº 75.699/75 que promulgou a Convenção de
Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas. Entre os tipos de obras que gozam da
referida proteção, o projeto foi taxativamente previsto 4. Mais recentemente a legislação brasileira sobre
os direitos autorais consolidou o pacto internacional e, para além de ratificar o rol de obras protegidas,
destacou os projetos de engenharia (Lei Nº 9.610/88, Art. 7º, Inc. X).

Assim sendo, os projetos de engenharia se revelam como tipos de obras intelectuais, pois derivam
da criação do próprio espírito humano (intelecto). Via de efeito, os autores serão as pessoas físicas
criadoras da respectiva obra intelectual, seja ela literária, artística ou científica. É por esse motivo que
o autor de um projeto de engenharia tem reservado seu direito autoral.

Tal corolário nos conduz à uma definição cabal para obras de engenharia. Uma obra de
engenharia nada mais é que a materialização de um projeto de engenharia.

A obviedade do raciocínio guarda aplicação demasiada importante. É que, se a autoria do projeto
de engenharia está protegida, a obra dele derivada goza de relevante atributo. A identidade. Não pode
uma obra existir a partir de dois projetos distintos. Se a obra não seguiu o projeto original é porque o
projeto foi modificado, ainda que tal modificação não tenha sido regularmente fixada.

A Lei Nº 5.194/66 regula as profissões de engenheiro e arquiteto e reserva seção especial à
responsabilidade e autoria (artigos 17 a 23). Acerca do tema, o diploma é categórico em determinar
que qualquer alteração do projeto de uma obra de engenharia somente poderá vir a cabo pela
intervenção de seu próprio autor 5.

A legislação ainda reservou o direito de o autor do projeto acompanhar a execução da respectiva
obra, de modo garantir que aquilo por ele projetado seja edificado à estrita obediência 6. Para além, e
reforçando a evidência de que uma obra de engenharia goza de identidade própria, o diploma
normativo trouxe o instituto da coautoria do projeto (art. 19), ao tempo em que também previu regra à
autoria de parte desse projeto (art. 20).

Quanto à possibilidade de o profissional ser autor de apenas uma parte do projeto, a
eventualidade se dá em virtude da restrição de mercado ofertada àqueles que são legalmente
habilitados ao exercício de certa atividade. Exemplo. Não pode um engenheiro civil responder pelo
projeto das instalações mecânicas de um shopping center (elevadores, climatização, escadas rolantes,
etc.), tampouco responder pelas instalações elétricas de média e alta tensão do empreendimento
ilustrado (subestações, redes de distribuição).

Entretanto, para que possa ser legalmente edificada, a construção exemplificada necessitará da
participação do engenheiro mecânico e do engenheiro eletricista (entre outros especialistas). Serão
esses os profissionais incumbidos da elaboração dos projetos das instalações e/ou demais partes da
construção para as quais profissionais outros não detêm habilitação legal. Serão, pois, autores de
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parte  da criação (solução).

Por sua vez, a coautoria é caracterizada pelo conjunto de profissionais responsáveis pela criação
da solução geral 8. É a concepção do todo que conduz à unicidade de um projeto de engenharia, e, por
consequência, à sua materialização.

Temos então que, para além da proteção legal à autoria do projeto, a identidade de uma obra de
engenharia será reforçada ao ponto de ser codificada, não podendo obras distintas receberem uma
mesma identificação. No limite, a obra será batizada com um nome próprio.

De pronto que a inferência em destaque é causadora de certa perturbação às definições
encartadas nos diplomas legais que atualmente regulam às contratações de obras públicas, pois,
gozando uma obra de engenharia de identidade própria, é forçoso admitir-se que as reformas e as
recuperações não preenchem tal requisito 9.

No caso das reformas, mesmo que tais intervenções modifiquem por completo as características
iniciais da obra, ofereçam outras destinações de uso e/ou até mesmo alterem seu nome, ainda assim,
o cerne permanecerá intacto. A diferença é que antes a obra servia como solução para uma certa
necessidade, agora, atenderá necessidade outra. Contudo, o embrião de sua identidade restará
inabalável 10.

A bem da verdade, de forma muito mais acertada, a legislação imperial brasileira já discriminava
os conceitos de obra e reforma. Vale conferir o Decreto Nº 2.926 de 14 de maio de 1862 11, ilustrado à
Coleção de Leis do Império do Brasil:

Art. 1º Logo que o Governo resolva mandar fazer por contracto qualquer fornecimento, construccão
ou concertos de obras cujas despezas corrão por conta do Ministerio da Agricultura, Commercio e
Obras Publicas, o Presidente da junta, perante a qual tiver de proceder-se á arrematação, fará publicar
annuncios, convidando concurrentes, e fixará, segundo a importancia da mesma arrematação, o prazo
de quinze dias a seis mezes para a apresentação das propostas. (Decreto nº 2.926, de 14 de maio de
1862.)

Não que na prática das atuais licitações da Administração Pública tal distinção implique em
consequências de maior relevo (exceção aos limites de acréscimos às alterações contratuais). De
modo análogo, a diferenciação dos conceitos de obras e reformas em nada diminui às habilidades e
competências necessárias aos projetos de reformas (não raras vezes, mais complexos e desafiadores
que a obra original).

Então, poder-se-ia questionar o motivo para restabelecer tal diferenciação. A resposta é simples,
mas de grandeza de feitio. A responsabilidade por intervenção em trabalho intelectual de quem lhe
antecedeu deve ser tomada como uma honra. Portanto, trata-se, tão somente, de dignificar
adequadamente o labor e o esforço daqueles que contribuíram com a evolução do conhecimento que
moldou a raça humana, aqui, materializado na forma das obras de engenharia.

1.3 A saga do projeto básico

Projeto é a formatação no presente de algo que se pretende realizar no futuro. Ponto. Qualquer
definição para além é prescindível. Todavia, a redundância da expressão “ realizar no futuro” é
demasiada importante para uma compreensão mais objetiva de conceito marcado por atributos
subjetivos.

Isso porque mesmo uma ocorrência sendo estatisticamente provável, o futuro não é hígido. Ao
contrário, o futuro é absolutamente incerto. Sendo incerto, aquilo que se pretende realizar poderá ser
afetado por inúmeras incertezas. O desiderato de hoje não necessariamente será pretendido amanhã,
seja no todo, seja em parte. Cenários se alterarão, aperfeiçoamentos serão possíveis, critérios serão
abandonados e/ou recepcionados. O futuro é volátil. Um projeto não pode ser inerte.

Em se tratando de obras de engenharia, é estatisticamente possível que o projeto não sofra
modificações ao longo da execução da empreita. Contudo, é mais provável que o projeto observe
variadas alterações até que seu autor considere a obra como concluída.
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Mas, na contramão da inevitabilidade das incertezas vindouras, o esforço brasileiro revela uma
tentativa constante de impedir quaisquer alterações nos projetos de obras públicas. Não se nega que
os comandos normativos permitem modificações, desde que respeitados os limites vigentes. Contudo,
para além dos já apontados problemas de planejamento, a prática hodierna demonstra o enorme
receio dos agentes públicos em proceder ajustes e melhoramentos nos projetos das obras em fase de
execução, bem como o tormento que são submetidos quando ousam fazer.

Nem sempre foi assim.

O já citado decreto imperial brasileiro previa a possibilidade de alterações nos projetos sem
maiores transtornos aos gestores públicos 12. Sequencialmente, o Decreto-Lei Nº 200/67 autorizava a
deflagração de processos licitatórios a partir de documento intitulado anteprojeto13. Mais adiante, o DL
Nº 2.300/86 conferia ampla possibilidade de aperfeiçoamentos no projeto licitado, desde que não
ocorresse modificação do objeto contratado 14. Esse último diploma também cunhou os termos projeto
básico (Art. 5º, Inc. VII) e projeto executivo (Art. 5º, Inc. VIII).

Foi nesse momento que o legislador apresentou as três conceituações que ainda perduram:
anteprojeto, projeto básico e projeto executivo. Poucos anos adiante o então Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) emitiu a Resolução nº 361 de 10 de dezembro 1991
15, oportunidade na qual intentou uma compreensão mais objetiva acerca das terminologias.

Art. 1º - O Projeto Básico é o conjunto de elementos que define a obra, o serviço ou o complexo de
obras e serviços que compõem o empreendimento, de tal modo que suas características básicas e
desempenho almejado estejam perfeitamente definidos, possibilitando a estimativa de seu custo e
prazo de execução.

Art. 2º - O Projeto Básico é uma fase perfeitamente definida de um conjunto mais abrangente de
estudos e projetos, precedido por estudos preliminares, anteprojeto, estudos de viabilidade técnica,
econômica e avaliação de impacto ambiental, e sucedido pela fase de projeto executivo ou
detalhamento. (Grifamos.)

Finalmente, a Lei Nº 8.666/93 recepcionou o cerne das conceituações postas pelo CONFEA e,
após proceder adequação textual, estabeleceu a extensa definição de projeto básico que atualmente
norteia às licitações públicas 16. Anos mais tarde, o Regime Diferenciado de Contratações Públicas 17, a
Lei das Estatais 18 e a Portaria Interministerial nº 424/2016 19, trouxeram definições assemelhadas.

Contudo, a definição trazida pelo legislador se revelou tão intrincada que o Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) chegou ao ponto de publicar a Orientação Técnica IBR
001/2006. O objetivo, taxativamente exposto, foi uniformizar o entendimento acerca do projeto básico
definido pela norma de licitações e contratos da Administração Pública.

Não bastou. Na década seguinte o CONFEA retornou ao tema por meio da Decisão Normativa Nº
106/2015, dessa vez, entendendo a necessidade de ratificar o entendimento de “projeto”, a fim de
evitar controvérsias quanto à exata definição e aplicação de suas tipificações. Segundo o
Conselho, tal providência se fez necessária exatamente em face dos entendimentos particulares
impostos pelos órgãos de controle, notadamente acerca dos conceitos e definições para o projeto
básico e para o projeto executivo.

A bem da realidade, se na presente data indagar-se 30, 40, 200 profissionais da engenharia que
esclareçam, de modo objetivo ou não, o que de fato vem a ser um projeto básico, as chances são de
obter-se 30, 40, 200 respostas distintas. Diante de tal imbróglio, a pergunta derradeira:

Em se tratando de licitações de obras públicas de engenharia, como garantir a exigência do TCU
acerca da adequação e atualização de projeto básico qualquer?

 

1.4 O falso dilema do nível de precisão adequado
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Na tentativa de satisfazer o questionamento retro citado, o TCU determinou que as exposições
constantes na Orientação Técnica IBR 001/2006 do IBRAOP sejam observadas pelos órgãos e entes
da Administração Pública 20. Em suma, a publicação do IBRAOP traz entendimentos particulares
acerca dos elementos mínimos que deverão constar nos projetos básicos de obras públicas 21.

Adicionalmente o IBRAOP publicou a Orientação Técnica IBR 004/2012 versando acerca do nível
de precisão dos orçamentos às obras públicas. O opúsculo contém tabela indicativa da faixa de
variação esperada para o custo estimado de uma construção em relação ao seu custo final 22, e, apesar
de não existir alicerce epistemológico que corrobore respectivas inferências 23, o guia declara que os
percentuais a seguir ilustrados são referências adequadas aos propósitos perseguidos pela
Administração Pública:

Fonte: IBRAOP – Orientação Técnica IBR 004/2012

O tutorial arremata advertindo que o projeto básico necessário à obtenção do grau de precisão
ilustrado no quadro acima será aquele definido na OT IBR 001/2006 (ref. projeto básico). Vincula, pois,
o nível de precisão adequado para o projeto básico ao grau de precisão do orçamento derivado.

Entretanto, o grau de precisão do orçamento é indicador apurado em momento futuro e somente
após a finalização da obra. A própria OT IBR 004/2012 declara:

3.8 Precisão do orçamento: desvio máximo esperado entre o valor do custo de uma obra nas várias
fases de projeto (estimativa de custo, orçamento preliminar, orçamento analítico) e o seu orçamento
real, apurado após sua conclusão, considerando-se que o projeto orçado tenha sido efetivamente
executado sem significativas alterações de escopo.

Flagrante, pois, o dilema para os gestores públicos. Se o “ nível de precisão do projeto básico” será
conhecido após a conclusão da obra, como atender ao comando legal num momento absolutamente
precoce, antes mesmo da deflagração do procedimento licitatório? A insegurança jurídica, pois, é
brutal, ainda mais quando tratar de obras executadas ao longo de anos, que passam por inúmeros
cenários e são impactadas das mais diversas maneiras.

A bem da realidade, o nível de precisão do projeto básico é conceito absolutamente distinto do
nível de precisão do orçamento. Ainda que esse sofra influência daquele (em tese, quanto maior a
precisão de um projeto, maior tenderá ser a precisão do orçamento dele derivado), não podem ser
confundidos, quiçá estabelecer relação que adiante poderá ser alvo de sanções aos gestores públicos.

Além da referida vinculação ser tecnicamente equivocada e gerar grandes dúvidas aos diversos
atores atuantes às obras públicas, tal providência não atende aos interesses prementes da sociedade.
A uma porque a necessidade e/ou problema da Administração é presente (imediato) e o cômputo da
precisão do orçamento é futuro, assim, não fluirá de modo automático e sofrerá influências diversas
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como os descontos, reequilíbrios, reajustamentos, aditamentos, acréscimos e supressões de serviços,
entre outros. A duas, porque ainda que futuramente o orçamento se revele 100% preciso, essa peça
não oferece garantias de que o projeto básico atendeu às finalidades estabelecidas pela legislação.

Em outras palavras, o nível de precisão de um projeto básico implica o nível de precisão de um
orçamento. Mas a recíproca não é verdadeira, pois um orçamento preciso não implica em um projeto
básico adequado aos propósitos que o autorizam, evidência cabal que torna a óptica pelo viés do
orçamento claramente desacertada.

A questão, pois, permanece: em se tratando de licitações de obras públicas de engenharia, como
garantir a exigência do TCU acerca da adequação e atualização de projeto básico qualquer?

A proposta ao indagado consta no módulo que se seguirá a presente publicação.

1 Os exemplos são inúmeros. Ferrovia Curitiba-Paranaguá, Usina Hidrelétrica Henry Borden (Represa
Billings), Ponte Hercílio Luz, Museu de Arte de São Paulo, Rodovia dos Imigrantes, Estádio do
Maracanã, construção de Brasília, Viaduto 13 (Viaduto do Exército), Trevo Waldo Adalberto da Silveira
(Trevão), Cidade Administrativa de Minas Gerais, Porto de Tubarão, refinarias, gasodutos, portos,
aeroportos, etc., etc., etc.

2 Emblemático o trecho do Acórdão Nº 2352/2006-Plenário (Min. Rel. Marcos V. Vilaça)

“20. Não estou afirmando que a alteração na concepção da obra deva ser vista como algo normal. Ao
contrário. Os responsáveis pela elaboração e aprovação de projeto básico, sabe-se lá de que
autoria, que não se adequava ao planejamento do Ministério ao qual pertencia o próprio DNIT”.
(Grifamos.)

3 “Projeto. [Do lat. Projectu, ‘lançado para diante’.] S.m. 1. Ideia que se forma de executar ou realizar
algo, no futuro; plano, intento, desígnio. 2. Empreendimento a ser realizado dentro de determinado
esquema: projeto administrativo; projetos educacionais. 3. ... 4. Esboço ou risco de obra a se realizar;
plano: projeto de cenário. 5. Arquit. Plano geral de edificação.” (FERREIRA. Aurélio B. H. Novo
dicionário da língua portuguesa. 2ª Ed. revista e aumentada. Nova Fronteira. Rio de Janeiro. Pg. 1400.)
(Grifamos.)

4 Artigo 2. 1) Os temas "obras literárias e artísticas", abrangem todas as produções do domínio
literário, científico e artístico, qualquer que seja o modo ou a forma de expressão, tais como (...) os
projetos, esboços e obras plásticas relativos à geografia, à topografia, à arquitetura ou às ciências.
(Grifamos.)

5 “Art. 18. As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha
elaborado. Parágrafo único. Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou plano original a
prestar sua colaboração profissional, comprovada a solicitação, as alterações ou modificações deles
poderão ser feitas por outro profissional habilitado, a quem caberá a responsabilidade pelo projeto ou
plano modificado.” (Lei nº 5.194/66 - texto original).

6 “Ao autor do projeto ou a seus prepostos é assegurado o direito de acompanhar a execução da obra,
de modo a garantir a sua realização de acôrdo com as condições, especificações e demais
pormenores técnicos nêle estabelecidos.” (Lei nº 5.194/66 - texto original).

7 “Art. 20. Os profissionais ou organizações de técnicos especializados que colaborarem numa parte do
projeto, deverão ser mencionados explicitamente como autores da parte que lhes tiver sido confiada,
tornando-se mister que todos os documentos, como plantas, desenhos, cálculos, pareceres, relatórios,
análises, normas, especificações e outros documentos relativos ao projeto, sejam por eles assinados.
(Lei nº 5.194/66 - Grifamos.)

8 Art. 19. Quando a concepção geral que caracteriza um plano ou, projeto for elaborada em conjunto
por profissionais legalmente habilitados, todos serão considerados coautores do projeto, com os
direitos e deveres correspondentes. (Lei nº 5.194/66 - Grifamos.)
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9 I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, ...; (Art. 6º da Lei nº
8.666/93 – Grifamos.)

10 Rodrigo Vissotto Junkes argumenta em rota convergente: “se um edifício encontra-se obsoleto a
ponto de não poder ser usufruído plenamente, as intervenções que serão feitas nele conceituam-se
como reforma, ainda que isso envolva alguma atividade construtiva civil, como a quebra de paredes,
substituição de janelas e, até mesmo, o aumento das suas dimensões físicas através de uma
construção sem alterar suas concepções iniciais. Como a intervenção, nesse último caso, busca inserir
uma benfeitoria no bem, não envolvendo uma edificação inédita e capaz de descaracterizar as plantas
e descrições iniciais do bem, mas sim a ampliação de uma anterior, ela deve ser entendida como uma
reforma, e não uma obra.” (Obras, reformas e serviços de manutenção predial: reflexão acerca dos
conceitos legais) Disponível em: https://www.zenite.blog.br/obras-reformas-e-servicos-de-manutencao-
predial-reflexao-acerca-dos-conceitos-legais/. Acesso em 20.08.2020.

11 “Art. 1º Logo que o Governo resolva mandar fazer por contracto qualquer fornecimento, construccão
ou concertos de obras cujas despezas corrão por conta do Ministerio da Agricultura, Commercio e
Obras Publicas, o Presidente da junta, perante a qual tiver de proceder-se á arrematação, fará publicar
annuncios, convidando concurrentes, e fixará, segundo a importancia da mesma arrematação, o prazo
de quinze dias a seis mezes para a apresentação das propostas.” (Decreto nº 2.926, de 14 de maio de
1862.)

12 “Art. 18. Se durante a execução dos trabalhos fôr conveniente ordenar-se alguma alteração ou
modificação aos projectos primitivos, o arrematante deverá executa-la, logo que receber notificação
assignada pelo Engenheiro. Se as alterações ou modificações trouxerem augmento ou diminuição de
trabalho, o valor do contracto soffrerá identico accrescimo ou reducção, servindo de base para calcular
essa importancia os preços do orçamento. Se as alterações produzirem um augmento ou diminuição
de mais de um quinto do valor do contracto primitivo, o arrematante poderá requerer rescisão do
contracto.” (Decreto nº 2.926, de 14 de maio de 1862 – grifamos.)

13 “Art. 139. A licitação só será iniciada após definição suficiente do seu objeto e, se referente a obras,
quando houver anteprojeto e especificações bastantes para perfeito entendimento da obra a
realizar.” (Grifamos.)

14 Art. 55. Os contratos regidos por este decreto-lei poderão ser alterados nos seguintes casos: (...) §
4º No caso de acréscimo de obras, serviços ou compras, os aditamentos contratuais poderão
ultrapassar os limites previstos no § 1º deste artigo, desde que não haja alteração do objeto do
contrato. (Grifamos.)

15 Art. 3º - As principais características de um Projeto Básico são:

a) desenvolvimento da alternativa escolhida como sendo viável, técnica, econômica e ambientalmente,
e que atenda aos critérios de conveniência de seu proprietário e da sociedade;

b) fornecer uma visão global da obra e identificar seus elementos constituintes de forma precisa;

c) especificar o desempenho esperado da obra;

d) adotar soluções técnicas, quer para conjunto, quer para suas partes, devendo ser suportadas por
memórias de cálculo e de acordo com critérios de projeto pré-estabelecidos de modo a evitar e/ou
minimizar reformulações e/ou ajustes acentuados, durante sua fase de execução;

e) identificar e especificar, sem omissões, os tipos de serviços a executar, os materiais e equipamentos
a incorporar à obra;

f) definir as quantidades e os custos de serviços e fornecimentos com precisão compatível com o tipo e
porte da obra, de tal forma a ensejar a determinação do custo global da obra com precisão de mais ou
menos 15% (quinze por cento);

g) fornecer subsídios suficientes para a montagem do plano de gestão da obra;
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h) considerar, para uma boa execução, métodos construtivos compatíveis e adequados ao porte da
obra;

i) detalhar os programas ambientais, compativelmente com o porte da obra, de modo a assegurar sua
implantação de forma harmônica com os interesses regionais.

16 Vide à Lei Nº 8.666/93, Art. 6º, Inc. IX.

17 Lei nº 12.462/11, Art. 2º, Inc. IV cc Parágrafo único.

18 Lei nº 13.303/16, Art. 42, Inc. VIII.

19 Portaria Interministerial Nº 424/16, Art. 6º, §1º, Inc. XXVII.

20 Enunciado: As orientações constantes da OT IBR 01/2006, que informam os elementos mínimos
que devem conter os projetos básicos de obras públicas, editada pelo Instituto Brasileiro de Obras
Públicas (Ibraop), devem ser observadas pelos entes da Administração Pública. (TCU. Acórdão Nº
632/2012-Plenário).

21 Dados de identificação, desenhos (peças gráficas), memorial descritivo, especificações técnicas e
orçamento.

22 O Decreto nº 7.983/2013 define de modo distinto os conceitos de custo global de referência (Art.
2º, Inc. IV) e orçamento de referência (Art. 2º, Inc. VIII).

23 A Resolução Nº 361/1991 do CONFEA apresenta como características de um Projeto Básico, entre
outras, a definição de quantidades e custos de serviços e fornecimentos com precisão compatível com
o tipo e porte da obra, de tal forma a ensejar a determinação do custo global da obra com precisão de
mais ou menos 15%. Contudo, de forma análoga à publicação do IBRAOP, não há alicerce
epistemológico que corrobore respectiva inferência.

Como citar este texto:
GUIDI, José Eduardo. Engenharia legal aplicada - A Súmula nº 261 do TCU e a inexorável imprecisão
do Projeto Básico (Parte 1 de 3), Zênite Fácil, categoria Doutrina, 30 set. 2020. Disponível em:
http://www.zenitefacil.com.br. Acesso em: dd mmm. aaaa.
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