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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 certamente 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!
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2.  O PROJETO BÁSICO

O tópico inicial do presente estudo demonstrou a tortuosidade da análise do projeto básico sob a
vertente matemática do orçamento que dele flui, bem como o forte (e falso) dilema que os agentes
públicos são submetidos quando tal óptica é aplicada nos procedimentos administrativos de prestação
de contas.

O capítulo também demonstrou que a ânsia pelo projeto perfeito pode conduzir a raciocínio
equivocado do arcabouço normativo, qual seja, uma busca utópica pela higidez do projeto básico e/ou
do projeto executivo. Oportuno, pois, reforçar que o futuro é volátil, de forma que o projeto não pode
ser estático.

Por sua vez, a súmula em destaque consolidou entendimento acerca da ilegalidade da(s)
revisão(ões) de projeto que transfigure o objeto originalmente contratado em outro de natureza e
propósito diversos. Desse modo, o controle externo apresenta raciocínio no sentido que o projeto
básico adequado é sim dinâmico (passível de ajustes), desde que permaneça conectado às finalidades
que ensejaram o seu desenvolvimento (propósito) e, cumulativamente, não alterem os métodos
construtivos que balizaram a disputa pela sua execução (natureza).

Em outras palavras, a estrutura de planejamento do legislador trouxe um caminho que o projeto
básico deverá percorrer, bem como uma posição que deverá manter. Vejamos, portanto, os limites que
separam (ou conectam) o anteprojeto, o projeto básico e o projeto executivo.

2.1 FRONTEIRAS ENTRE ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO

De modo suscinto, a noção geral da sequência evolutiva à elaboração de um projeto de
engenharia é inconteste: anteprojeto, projeto básico e projeto executivo. Assim, tendo por base os
diversos normativos acerca do tema, o quadro a seguir reprisa a posição de cada um dos conceitos em
ordem cronológica de elaboração das referidas peças técnicas:

Em leitura ao infográfico, algumas constatações merecem reforço. O anteprojeto não é projeto. O
projeto é uma evolução do anteprojeto, assim como o projeto básico também o é. O projeto executivo é
uma evolução do projeto básico. Tanto o projeto básico quanto o projeto executivo fazem parte de um
todo maior, qual seja, o projeto (aqui entendido como a solução/concepção geral, ou seja, a unicidade
que gera a respectiva identidade 1).

Ainda assim, em determinados casos o legislador permitiu à Administração contratações
objetivando a execução de obras públicas tão somente de posse do anteprojeto 2 (observadas às
exigências mínimas). Novamente, a distinção entre anteprojeto e projeto se revela demasiada
importante, sendo a identificação da fronteira entre os conceitos, mais ainda.

Conforme exaurido nas linhas anteriores, o projeto é a formatação no presente de algo que se
pretende realizar no futuro. Mas, de forma análoga, temos que o anteprojeto também se revela em algo
que se pretende realizar, porém, está cronologicamente posicionado em momento anterior ao projeto.
A diferença, pois, repousa na insuficiência de sua formatação.
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É dizer que, para se atingir o status de projeto, todas as ações (atividades e/ou serviços)
necessárias à execução daquilo que se pretende realizar deverão ser passíveis de previsão, ainda que
tais atividades não estejam completamente e/ou adequadamente fixadas (estabelecidas). É essa a
fronteira que separa o projeto do anteprojeto e mais bem ilustrada no exemplo a seguir.

A Administração identifica um problema de falta de vagas em creche. Após o desenvolvimento dos
estudos preliminares e providências correlatas, os gestores públicos optam pela construção de um
novo estabelecimento em certo bairro e em determinado lote. Perceba-se que nesse momento ainda
não se tem formatada a solução arquitetônica da obra, ou seja, o objeto que irá satisfazer a
necessidade e/ou problema da Administração não está suficientemente definido (formatado).
Estaremos, pois, ainda na fase do anteprojeto.

Num segundo momento, a concepção arquitetônica foi aprovada. A creche contará com 800m 2 e
será compartimentalizada em ambientes sócio pedagógicos 3, administrativos 4 e de serviços 5, além de
outras estruturas necessárias ao perfeito funcionamento da obra, observando-se, cumulativamente, os
parâmetros urbanísticos e as demais exigências normativas aplicáveis ao caso concreto (legais e/ou
técnicas).

Neste exato momento a fronteira entre o anteprojeto e o projeto será cruzada. É esse o instante
que determina a conclusão da fase do anteprojeto e a abertura da fase de projeto. Mais
especificamente, o projeto básico tem aqui o seu início. De se observar que a solução à necessidade
e/ou problema da administração é dada pelo anteprojeto e não pelo projeto básico. Ao projeto básico
caberá tão ‘somente’ o desenvolvimento da solução posta pelo anteprojeto.

O Projeto Básico deverá conter:

...

a. desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza; (Lei nº 8.666/93, Art. 6º, Inc. IX).

Cabe compreender que nesse instante vestibular da fase de projeto os serviços relativos à
execução da obra como um todo (as partes do projeto) ainda não estão fixados. Todavia, é plenamente
possível antevê-los.

Por exemplo, mesmo sem a devida fixação já será possível aos projetistas estruturais
conjecturarem acerca dos tipos das fundações a serem executadas, se com sapatas, estacas pré-
moldadas ou cravadas. Também será plausível apontar para uma superestrutura metálica ou em
concreto armado. De forma análoga, os projetistas mecânicos terão condições de deduzir as soluções
de climatização, bem como os engenheiros eletricistas poderão aquilatar as características dos
circuitos de alimentação de tomadas e iluminação dos ambientes.

Assim, conforme os projetistas avançarem em suas análises, cálculos, especificações, memoriais
e detalhamentos das peças gráficas, os serviços que irão compor a solução arquitetônica serão
gradualmente estabelecidos (fixados), até o momento em que todos estarão definidos.

De tal forma, tanto o anteprojeto de engenharia quanto o projeto básico que dele derivar não são
fases estáticas. Ao contrário. São providências que passam por refinamento constante até chegar o
momento em que o anteprojeto adquire o status de projeto básico, o qual, por sua vez, irá evoluir até o
grau de projeto executivo, limite que será cruzado quando todos 6 os serviços necessários à completa
execução da obra estiverem adequadamente fixados (referindo-se à concepção geral), hipótese que
poderá ocorrer concomitantemente à conclusão da própria obra 7.

Tal constatação revela nova perturbação às diretrizes das licitações de obras públicas encartadas
na Lei nº 8.666/93. Isso porque o legislador autorizou a deflagração de certame licitatório de posse tão
somente do projeto básico, mas, ao mesmo tempo, determinou que as obras deverão dispor de
orçamento detalhado que informe a composição de todos os seus custos unitários 8.

Ora, se a Administração deverá dispor de todos os custos unitários à execução dos diversos
serviços que compõem o projeto, tal hipótese é impossível se os gestores estiverem munidos apenas

3 de 10



do projeto básico. Para que todos os custos unitários estejam estabelecidos, todos os serviços
necessários à completa execução da obra também deverão estar fixados. Mas, quando tal ocorrer, a
fase do projeto básico será extrapolada e o estágio de projeto executivo será alcançado, assim,
esvaziando o comando dado pelo Inc. I, § 2º, Art. 7º, Lei nº 8.666/93.

É bem provável que o legislador tenha se dado conta desse ruído, tanto que o texto final da Lei
das Estatais manteve o veto presidencial 9 à alínea “f”, inciso VIII, artigo 42. Confira-se às razões do
impedimento:

“Buscando-se evitar o enrijecimento desnecessário do procedimento licitatório em sua fase interna,
inclusive com elevação de custos, e considerando que o objetivo da norma é estabelecer regime mais
moderno para os processos de aquisição das estatais, entende-se que o orçamento detalhado,
mencionado no dispositivo, deve ser peça obrigatória apenas no projeto executivo, o qual já é
previsto no próprio projeto de lei sob sanção, como o conjunto dos elementos necessários e suficientes
à execução completa da obra.”

De fato, nem sempre, ou, melhor dizendo, quase nunca será possível que um projeto seja capaz
de predizer todos os serviços que irão compor uma obra de engenharia em momento anterior ao início
do empreendimento 10. Casos clássicos são as reformas. Impraticável, por exemplo, estimar com maior
precisão o nível de intervenção que será necessário na estrutura de um telhado sem que as telhas
e/ou o forro sejam retirados a fim de oferecer uma perfeita inspeção do local. Completamente inviável à
Administração estabelecer o custo de todos os serviços a serem executados.

Em construções inéditas não é diferente, ainda que as incertezas sejam de menor grau.
Emblemáticos são os casos dos serviços de movimentação de terra, execução de estacas de
fundação, interferências no assentamento de tubulações de água e esgoto em vias urbanas, entre
outras. Situações em que se revela impraticável apurar-se de antemão todos os serviços que irão
compor o resultado da obra.

Dadas as fronteiras entre o anteprojeto, projeto básico e executivo, a questão que se coloca é a
seguinte: como concluir pela adequação do projeto básico a fim de deflagrar um procedimento
licitatório?

2.2 O EMPREENDIMENTO, A OBRA E O PROJETO ADEQUADO

É plausível assumir que o interesse público maior sempre será a obra entregue e o
empreendimento em plena operação. Também é crível que tal resultado não seja obtido a qualquer
custo, devendo ser alcançado com a qualidade encomendada, num cronograma razoável e compatível
com os preços de mercado. Esses afloram como bons parâmetros de partida para uma análise da
adequação dos projetos básicos de engenharia dada pelo legislador, não sob a vertente puramente
cartesiana do orçamento, mas, sob a óptica do destinatário final do empreendimento: a sociedade.

A bem da realidade, respectivos parâmetros constam à própria definição de projeto básico
extraída da Lei nº 8.666/93. De acordo com a norma, trata-se de um conjunto de elementos que
possibilita a avaliação do custo da obra (preço de mercado 11), a definição dos métodos de execução
da obra (qualidade encomendada) e do prazo de execução da obra (cronograma razoável).

Para além, à definição legal de projeto básico também exige que, cumulativamente, o projeto
básico de engenharia assegure tanto a viabilidade técnica quando o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento.

O comando legal carrega diferença marcante, eis que, obra e empreendimento são conceitos
distintos e não podem ser confundidos. A obra de engenharia integra um empreendimento 12 e será
construída conforme exigências do empreendimento. Uma vez a obra finalizada, o empreendimento
permanecerá dinâmico e deverá ser operado por seus usuários/ocupantes, os quais, para além do uso
conforme planejado, terão as incumbências de vigilância, manutenção e conservação.

É com base em tal distinção que se verifica a solução capaz de atender à necessidade da
Administração ser dada pelo empreendimento e não pela obra. Evidentemente, a obra é uma das
entregas inerentes ao empreendimento, sendo, pois, parte da solução e um dos objetos que o poder
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público deverá providenciar (seja por execução direta ou indireta). Contudo, para que a solução
escolhida pelos gestores tenha o efeito previsto, outras providências serão necessárias.

Resgatando o exemplo da creche, uma vez a obra concluída ainda será necessário equipar os
ambientes com mobiliários, materiais, aparelhos, utensílios etc. Para além, serão necessários a
contratação e/ou remanejamento de servidores, terceirizados e demais colaboradores imprescindíveis
ao bom funcionamento do edifício. Ainda, uma vez em funcionamento, a creche hodiernamente
consumirá energia elétrica, água potável, materiais orgânicos e inorgânicos, conduzirá águas pluviais,
produzirá lixos, detritos, efluentes, bem como variados consumos, produtos e subprodutos inerentes à
sua funcionalidade.

Resta evidenciado que as definições relativas ao empreendimento precedem a elaboração do
projeto da obra. Em outras palavras, o projeto da obra não poderá interferir na solução escolhida,
devendo ser elaborado de modo garantir todos os requisitos que lhe foram encomendados pelo
empreendimento.

No exemplo da creche, não poderão os projetistas alterarem a dimensão dos ambientes, suprimir
ou acrescentar vagas de estacionamento, reformular o posicionamento da edificação no terreno etc.
Caso entendam que ajustes na solução escolhida sejam necessários para o atendimento à viabilidade
técnica e/ou ao adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, tal hipótese deverá
ser acordada junto aos autores da concepção geral.

Ao fim, para ser considerado adequado o projeto básico necessita atender tanto ao
empreendimento quanto a obra, em que pese as finalidades serem diversas:

Para o empreendimento:

- Assegurar a viabilidade técnica do empreendimento;

- Assegurar o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento;

Para a obra (ou complexo de obras):

- Possibilitar a definição dos métodos de construção da(s) obra(s);

- Possibilitar a definição do prazo de execução da(s) obra(s);

- Possibilitar a avaliação do custo da(s) obra(s);

Compreendidas a serventia, importância e finalidades do projeto da obra, resta identificar o grau
de maturação que o projeto básico deverá alcançar a fim de ser declarado como adequado.

2.3 O NÍVEL DE PRECISÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

Oportuno reprisar que o nível de precisão de um projeto básico é conceito distinto do nível de
precisão do orçamento. Pois bem. A didática perseguida está perfeitamente contida do famigerado
inciso IX, do artigo 6º da Lei nº 8.666/93. Sua leitura suscinta e direta oferece a clareza inicial 13:

“O projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra”.
(Grifamos.)

Rememore-se que o projeto básico tem início com o fim do anteprojeto, o qual, por sua vez, se
caracteriza pela definição da solução arquitetônica escolhida para atender à necessidade e/ou
problema da Administração. Apesar de embrionário, esse momento já é capaz de preencher o requisito
fronteiriço entre o anteprojeto e o projeto, qual seja, a caracterização da obra.

Tal decorre porque a unicidade própria de uma obra de engenharia reclama um “ conjunto de
elementos” necessários e suficientes. De fato, existem certos elementos que irão se revelar
absolutamente indispensáveis à identificação personalíssima da obra, mas, por si só, não serão o
bastante para sua caracterização.
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Por exemplo. A planta baixa da creche citada anteriormente é providência essencial (necessária) à
compreensão do que se pretende, porém, insuficiente. Serão igualmente imprescindíveis as plantas de
situação, as pranchas de elevação, os cortes esquemáticos, os requisitos de utilização e
especificações para atendimento ao programa de necessidades, entre outras.

Isso porque, para além das incertezas que irremediavelmente afetam às análises dos métodos,
prazos e custos de execução, se tais elementos não estiverem disponíveis será deveras temerário o
início das demais partes do projeto, a exemplo do desenvolvimento das soluções estruturais (infra e
supra), climatização, instalações mecânicas, elétricas e hidrossanitárias, urbanização e drenagem do
lote, detalhamentos em geral e demais peças técnicas.

Entretanto, a existência e suficiência dos elementos necessários à caracterização da obra carece
de atributo adicional. A precisão. É a precisão que fundamenta a ampliação do conceito de projeto
básico dado pela legislação:

“O projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar a obra.” (Grifamos.)

De pouco adiantaria uma planta baixa em que a extração de informações fosse dificultosa,
impraticável ou pior, inverídica. E pode se dizer o mesmo para qualquer outro elemento componente
de um projeto de engenharia. O nível de precisão buscado, portanto, será dos elementos que integram
o projeto básico, e não do orçamento derivado.

Por óbvio. Caso os elementos que compõem o projeto sejam imprecisos, a caracterização da obra
estará contaminada, induzindo ao erro aqueles que adiante serão incumbidos de sua execução. É
crucial que o conjunto de elementos integrantes do projeto sejam, para além de fidedignos, legíveis ao
ponto em que a extração de informações seja alcançável àqueles habilitados ao mister de edificar a
obra.

Assim, a caracterização de uma obra de engenharia estará satisfeita se, e somente se, a precisão
do conjunto de elementos necessários for fidedigna e suficiente à compreensão daquilo que se
pretende realizar 14.

A depender do demandante, uma caracterização primitiva seria o bastante para uma tomada de
decisão. A maquete eletrônica de uma residência eventualmente satisfaria seu proprietário ao ponto de
ele autorizar de imediato a construção (mesmo desprovido de estimativa mais apurada de custos). Não
à Administração Pública. A legislação estabeleceu que avançar com a execução da obra munida
apenas da solução arquitetônica é demasiado precoce, não aceitando o risco derivado.

O legislador determinou um ponto entre as fases do anteprojeto e projeto executivo que, ao ser
alcançado, permitirá a deflagração de um certame licitatório. É esse o ponto que revelará o grau de
formatação do projeto básico para o qual a Administração aceitará o risco das incertezas vindouras. O
esquema a seguir demonstra o nível de precisão adequado dado pela legislação.

O diagrama ilustra que o nível de precisão adequado para o projeto básico é cambiante e
diretamente proporcional ao risco tolerado pela Administração. Dependerá, pois, da situação concreta,
revelando se tratar de decisão discricionária à autoridade competente. Evidente, para bem decidir o
gestor necessitará estar ancorado em critérios e parâmetros adequados, modo contrário, uma
deliberação arbitrária poderá acarretar grandes problemas no desenvolvimento das obras.

Antes do advento da Lei nº 8.666/93 esse era um grande desafio imposto aos agentes públicos. A
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uma porque o comando legal outrora vigente permitia que os certames licitatórios fossem deflagrados
a partir de uma formatação deveras embrionária do projeto básico 15. A duas, porque apesar da
minudente definição e exaustivos parâmetros oferecidos pelo CONFEA, o órgão de classe cometeu o
equívoco já tratado no presente estudo de confundir o nível de precisão do projeto básico com o nível
de precisão do orçamento 16.

A Lei nº 8.666/93 corrigiu essa distorção e evoluiu o texto de modo estabelecer o conteúdo mínimo
que o projeto básico deverá conter a fim de alcançar o risco aceitável à deflagração do procedimento
licitatório. É o que se verá a seguir.

2.4 O CONTEÚDO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO

O comando legal vigente às licitações e contratos da Administração é meticuloso e cristalino
quanto ao conteúdo do projeto básico capaz de autorizar a abertura de procedimento licitatório com
vistas à execução de uma obra pública. Os critérios estão bem descritos às alíneas 17 do inciso IX,
artigo 6º.

De fato, uma lista de verificação analisada sob os olhos de profissionais das disciplinas que
compõem certo projeto básico seria suficiente para concluir pelo atendimento ou não aos critérios
dados pela Lei. Em caso positivo, fatidicamente o projeto básico irá assegurar a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento. De forma análoga, serão
perfeitamente passíveis de definição os métodos construtivos, os prazos e os custos relativos às obras.

Entrementes, a exposição alhures apontou perturbação existente na Lei nº 8.666/93 ao manter
autorização para deflagração de certame licitatório com alicerce tão somente do projeto básico, mas,
simultaneamente exigir orçamento detalhado dispondo da composição de todos os custos unitários da
obra. O ordenamento determina ao gestor obter a precisão máxima do projeto básico, hipótese que
implicaria na caracterização do projeto executivo e esvaziaria o comando legal.

Não se nega que o cenário de menor risco seria aquele onde o gestor pudesse contar com o
projeto executivo à deflagração da licitação, assim, estando na posse de todos os custos unitários da
obra. Ocorre que tal situação nem sempre será possível e/ou viável 18, de forma ser exatamente esse o
ponto que diferencia os conteúdos do projeto básico e executivo. Em outras palavras, existe um limite
onde o refinamento do projeto básico não se justifica, seja pela impossibilidade de o fazer antes do
início das obras, seja pela inviabilidade financeira e/ou cronológica de tal providência.

Ao fim, o projeto executivo nada mais é que um projeto básico completo, fato que nos conduz à
inferência de que o projeto básico será inexoravelmente impreciso.

Com base na dedução em testilha, podemos definir os conteúdos dos projetos básico e executivo
capazes de atender ao comando normativo relativo às licitações e contratações de obras públicas de
engenharia do seguinte modo:

Observados os princípios da licitação, independente da natureza do objeto, todas as
informações necessárias à plena e perfeita execução da obra deverão constar no
projeto básico de engenharia, excetuando-se àquelas que, devidamente
motivadas:

- Comprovem ser passíveis de definição somente após o início e/ou durante o
desenvolvimento das obras.

- Comprovem possuir irrelevância técnica e financeira, de modo não impactar o
desenvolvimento regular das obras.

 

Extrapolada a fase licitatória, o escopo do projeto executivo de engenharia será
formado por todas as informações para as quais não houve definição no projeto
básico, incluindo eventuais omissões e modificações de natureza qualitativa e/ou
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quantitativa.

Existe a possibilidade de nos casos de obras com menor complexidade e afetadas por
interferências mínimas a Administração alcançar o nível máximo de precisão, assim, procedendo ao
certame munida de projeto executivo. Contudo, mesmo o projeto executivo é passível de alterações
em face de eventos futuros e incertos, bem como correções e aperfeiçoamentos que se fizerem
oportunos. Longe de macular a higidez da concepção geral, tais providências sempre estiveram postas
em nossos diplomas normativos 19, bem como o próprio controle externo reconhece 20.

Ao final, a maturação do projeto básico de engenharia deverá ser perseguida ao limite em que o
seu refinamento passe a ser mais custoso que o benefício de se dispor de um projeto
escrupulosamente preciso. Evidentemente, caberá ao gestor analisar o risco implicado e demonstrar o
fundamento de sua decisão.

1 Inferência análoga é dada pela Decisão Normativa nº 106/2015 do CONFEA:

“Art. 1° Conceituar o termo “Projeto” como a somatória do conjunto de todos os elementos conceituais,
técnicos, executivos e operacionais abrangidos pelas áreas de atuação, pelas atividades e pelas
atribuições dos profissionais da Engenharia e da Agronomia, ...

Art. 2º Para efeito desta decisão normativa, considera-se o termo genérico “Projeto” como:

I – o Projeto Básico, ...

II – o Projeto Executivo,”

2 Vide Lei nº 13.303/16. Art. 42, Inc. X, § 1º, Inc. I, “c”.

3 Sala para repouso, sala para atividades, sala multiuso, fraldário, lactário, solário, pátio coberto, área
de recreação descoberta, refeitório, banheiros etc.

4 Recepção, secretaria, almoxarifado, sala dos professores, sala da direção etc.

5 Cozinha, despensa, lavanderia, depósito de material de limpeza, depósito de lixo etc.

6 “Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da”. (Grifamos.) (Lei nº 8.666/1993, Art. 6º, inc. X.)

7 “§ 1º A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela
autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo,
o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde
que também autorizado pela Administração.” (Grifamos.) (Lei nº 8.666/93, art. 7º).

8 “§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente ...;

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos
unitários;” (Grifamos, Lei nº 8.666/93, Art. 7º.)

9 Mensagem nº 359 de 30 de junho de 2016. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
acrescentou, ainda, veto aos seguintes dispositivos: Alínea f do inciso VIII do art. 42

“f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e
fornecimentos propriamente avaliados;”

10 O que não implica em dizer que o orçamento o mais detalhado possível é dispensável.
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11 Preço e custo possuem conceitos distintos, em que pese este estar contido naquele:

“preço global de referência - valor do custo global de referência acrescido do percentual
correspondente ao BDI;”

(Decreto nº 7.983/13; Art. 2º; inc. VI).

12 e) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua integralidade,
compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em
operação, ...; (Lei nº 8.666/93; Art. 6º; Inc. VIII).

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.

(Decreto nº 7.983/13; Art. 2º; Inc. VI).

13 NOTA: A essência da definição de projeto básico dada pelo Decreto-Lei nº 2.300/86 permaneceu
absolutamente hígida, qual seja: “... o conjunto de elementos que defina a obra ou serviço, ...”
(Grifamos.)

14 Antônio Jorge Leitão leciona no mesmo sentido:

“os elementos constantes do projeto básico (...) devem ser elaborados com tal precisão que não
deixem dúvidas aos licitantes quanto às características da obra. Todos os licitantes devem ter o
mesmo entendimento do objeto, caso contrário, os elementos não estarão com a precisão adequada.
... Como se teria igualdade entre os concorrentes, se o nível de precisão dos elementos do projeto
básico não fosse adequado?

LEITÃO, Antônio Jorge. Obras públicas: artimanhas & conluios. 5. Ed. Rev. e atual. São Paulo: Liv. e
Ed. Universitária de Direito, 2014. Pg. 71.

De modo análogo, em Acórdão precedente à Súmula em análise, o relator recepcionou as inferências
carreadas na auditoria realizada pela Secex/RO:

31. O argumento apresentado pelo gestor de que o projeto continha um Diagrama Unifilar do Trecho,
localizando os serviços previstos para a rodovia, não deve ser acatado pois tal expediente não constou
do edital nem do processo de licitação, não vinculando, explicitamente, os serviços aos trechos
correspondentes.

32. A Lei de licitações determina que o projeto básico deve determinar com precisão a caracterização
da obra. Mas, ao arrepio da lei, os editais do Crema, bem como os de manutenção rodoviária, não
anexaram o Diagrama Unifilar originalmente elaborado, ou qualquer outro expediente no sentido de
determinar os serviços previstos para cada trecho do contrato. Isso permitiu, no decorrer da
execução da obra, grandes alterações das planilhas licitadas” (Grifamos.) ACÓRDÃO nº 2346/2007 -
TCU – PLENÁRIO. Min. Rel. Augusto Nardes.

15 Art. 5º, VII - Projeto básico - o conjunto de elementos que defina a obra ou serviço, ou o complexo
de obras ou serviços objeto da licitação e que possibilite a estimativa de seu custo final e prazo de
execução; (Grifamos.)

(Dec. Lei nº 2.300/86).

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

“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
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ou menos 15% (quinze por cento); (CONFEA - Res. nº 361/91)

17 a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos
os seus elementos constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e
de realização das obras e montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra,
bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o caráter competitivo para a sua execução;”

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias
e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em
cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e
fornecimentos propriamente avaliados;

18 A exemplo dos já citados casos de reformas e obras lineares em área urbanas, além de diversas
outras tipologias de obra que são afetadas por interferências e definições que necessitam de métodos
destrutivos, excessivamente demorados e/ou onerosos para serem identificadas.

19 “Art. 18. Se durante a execução dos trabalhos fôr conveniente ordenar-se alguma alteração ou
modificação aos projectos primitivos, o arrematante deverá executá-la, logo que receber notificação
assignada pelo Engenheiro.” (Decreto nº 2.926, de 14 de maio de 1862.)

20 “27. Sobre o assunto, penso que não é qualquer omissão ou modificação de itens contratuais que
conduz à conclusão de que o projeto foi deficiente. A uma porque a própria Lei 8.666/1993 admite
alteração contratual para melhor adequação técnica aos seus objetivos e para modificar
quantitativamente o seu objeto, desde que seja atendido o limite fixado em seu art. 65; e a duas porque
os projetos de engenharia possuem uma imprecisão intrínseca, de modo que é impossível a exata
identificação de todos os seus elementos constitutivos.
...
Não é qualquer omissão ou modificação de itens contratuais que conduz à conclusão de que o projeto
básico foi deficiente. A grave violação ao art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/1993, necessária à aplicação
da multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, requer evidenciação de materialidade, impacto e
aderência das modificações à concepção inicial do projeto como um todo, caracterizando
transfiguração do objeto.” (TCU - AC nº 1608/2015-P. Min. Rel. Benjamin Tyler.)

Como citar este texto:
GUIDI, José Eduardo. Engenharia legal aplicada - A Súmula nº 261 do TCU e a inexorável imprecisão
do Projeto Básico (Parte 2 de 3), Zênite Fácil, categoria Doutrina, 08 jan. 2021. Disponível em:
http://www.zenitefacil.com.br. Acesso em: dd mmm. aaaa.
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