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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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3. NOTAS ADICIONAIS

Como visto anteriormente, o projeto básico de engenharia necessita atender dois objetivos macros
manifestos: (i) assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e (ii) possibilitar a definição dos métodos construtivos, prazos de execução e
avaliação do custo da obra.

Independentemente do resultado futuro, o nível de precisão adequado à deflagração do
procedimento licitatório será aquele que atenda ambas as finalidades, observados os critérios e
parâmetros que conduzam à exposição ao risco aceita pela Administração Pública. É exatamente em
face da meticulosidade dos critérios trazidos pela Lei nº 8.666/1993 que alguns apontamentos
relacionados ao conceito de projeto básico adequado são merecedores de breves considerações.

3.1 – COM RELAÇÃO À GARANTIA DO ADEQUADO TRATAMENTO DO IMPACTO AMBIENTAL
E DA VIABILIADE TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO

Demonstrada a distinção entre obra e empreendimento, tem-se que este não cessa com a entrega
das construções correlatas. Dada certa necessidade e/ou problema da Administração, é o
empreendimento que se revela como a solução capaz de satisfazer a demanda. A obra é parcela
integrante do empreendimento, assim, incapaz de atender, por si só, as necessidades e/ou problemas
que implicaram à realização do empreendimento do qual faz parte.

Para que o Estado possa prestar os variados serviços que justificam sua existência, há que se
dispor de infraestrutura que possibilite referido mister, a qual nada mais é que o conjunto de
construções e instalações que viabilizam o desenvolvimento das atividades 1. Por exemplo, a
exportação e importação de produtos físicos depende de portos e aeroportos, o transporte de cargas e
passageiros necessita de rodovias, ferrovias e hidrovias, o atendimento à saúde exige centros
específicos e assim por diante abrangendo os diversos setores da atividade humana.

Uma vez materializada, a infraestrutura necessita ser operada a fim de entregar os serviços para o
qual foi concebida. O empreendimento, pois, é perene e sua operação gera subprodutos que exigem
correta destinação, além da possibilidade de sua interferência no meio ambiente alcançar o grau de
impacto 2.

E é exatamente por essa razão que o licenciamento ambiental repousa no empreendimento, tal
qual taxativamente previsto à Resolução CONAMA nº 237/97 3. Aliás, mesma razão pela qual o
controle externo determina que a licença ambiental prévia é providência que precede a fase do projeto
básico 4.

Ou seja, o projeto básico não tem finalidade de tornar o empreendimento viável, mas tão somente
de garantir a viabilidade que já foi anotada em momento antecedente. Ele é válido para temas
relacionados à viabilidade técnica e econômica 5, requisitos que foram vencidos em sede de estudos
preliminares (estudos de viabilidade 6) e da fase de anteprojeto (esse o responsável pela definição do
escopo do empreendimento).

Emblemático o caso das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau no rio Madeira, curso d’água
conhecido por transportar enormes quantidades de troncos vegetais arrancados de suas margens. O
impacto ambiental causado pela obstrução do conduto natural dos troncos foi mitigado com a criação
de sistemas que interceptam o material vegetal e o redirecionam rio abaixo das barragens 7.  

De tal sorte, o propósito do objeto (propósito da obra) indicado pela Súmula nº 261 (TCU) não é
outro senão assegurar a viabilidade do empreendimento, razão pela qual eventuais alterações no
projeto básico e/ou executivo devem ser feitas com as cautelas necessárias para assegurar o requisito
primevo que justifica o investimento.

3.2 – COM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO DETALHADO DO PROJETO BÁSICO

Apesar de exaurida a questão da exigência de a Administração dispor de todos os custos unitários
da obra a fim de permitir a deflagração do procedimento licitatório, ao recepcionar o já citado veto
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presidencial à alínea “f”, inciso VIII, artigo 42, Lei das Estatais, o legislador gerou perturbação outra.

Tal decorre porque a finalidade do projeto básico no tocante à obra é possibilitar a definição dos
métodos construtivos, prazos de execução e avaliação dos custos relativos. Com relação a esse
encargo do projeto básico o dispositivo normativo citado no parágrafo anterior manteve-se hígido, de
forma que a supressão da exigência quanto ao orçamento detalhado afeta diretamente a avaliação do
custo da obra.

Isso porque o custo da obra é função direta do método construtivo e do prazo de execução a ser
técnica e economicamente estabelecidos pela Administração. A depender da urgência a ser atendida,
métodos que permitem construções mais aceleradas podem ser necessários. De forma análoga, áreas
de intervenção que não podem ter suas atividades descontinuadas exigirão trabalhos noturnos e/ou em
feriados e fins de semana, hipóteses que impactarão a maior o custo das obras.

Nesse passo, a peça orçamentária é crucial à identificação dos quantitativos de materiais e
serviços, coeficientes de produção, dimensionamento de equipes, critérios de medição, além de
oferecer ferramentas de planejamento e estatística de primeira importância às avaliações dos custos, a
exemplo da Lei de Benford, Princípio de Pareto, Curva S, Metodologia do Caminho Crítico, entre
outras.

Com base nas robustas vantagens de se dispor de peça orçamentária a mais detalhada possível,
um pequeno ajuste no texto constante no artigo 6º, inciso IX, letra “f” da Lei nº 8.666/1993 seria
suficiente para eliminar as perturbações nos conceitos e garantir melhores análises aos gestores
incumbidos de decidir. Eis a proposição:

De:

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

Para:

f) orçamento detalhado e fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente
avaliados;

A justificativa da supressão textual reside no fato já demonstrado que nem todos os serviços e/ou
fornecimentos necessários à completa execução da obra serão viáveis de definição em sede de projeto
básico. Contudo, apesar de o estágio do projeto básico não comportar detalhamento integral da obra, é
possível estimar o custo dos serviços e/ou fornecimentos que por causa justa não foram plenamente
definidos, bastando explicitar os motivos, critérios e parâmetros utilizados na estimação.

3.3 – COM RELAÇÃO A POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE

O tópico ganha relevância em face dos comandos finais das letras “c” e “d” do artigo 6º, inciso IX,
da Lei nº 8.666/1993 8. Ambos os dispositivos são taxativos em determinar que o desenvolvimento do
projeto básico não poderá frustrar o caráter competitivo dos certames.

A licitação pública é uma disputa que deverá garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável, princípios que compõem o fundamento legal à edição da
Súmula nº 261 do TCU. Em tese, quanto maior o número de competidores, maior a possibilidade de a
Administração maximizar a relação custo-benefício, assim, aplicando de modo o mais eficiente
possível os recursos financeiros à disposição.

Por essa razão, as soluções traçadas pelo projeto básico precisam considerar métodos
construtivos de amplo domínio do mercado, possibilitando a qualificação técnica do maior número de
interessados possível. Evidentemente que esse critério é relativo e deve ser sopesado também sob o
crivo do custo-benefício, haja vista existir a possibilidade de métodos de domínio mais restrito
apresentarem maior vantagem à Administração. Para além, há que se considerar a urgência de
entrega do objeto e/ou demais particularidades da contratação, de forma que o critério do custo-
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benefício não reina soberano.

A opção por métodos construtivos e/ou especificações que remetam a mercado restrito deve ser
robustamente justificada, sob o risco de se ter configurada a epigrafada restrição à competitividade e
possível direcionamento da licitação.

Estabelecido o método construtivo, tem-se definida a natureza do objeto (natureza da obra), a
qual, de acordo com o comando sumular em estudo, não poderá ser modificada em face das eventuais
alterações no projeto básico e/ou executivo que ocorram no transcorrer da execução dos serviços.
Caso tal impropriedade venha ocorrer, o cerne principiológico da licitação pública restaria fulminado,
eis que afetada a isonomia e o julgamento objetivo do certame.

Tal decorre porque a natureza do objeto está diretamente relacionada à capacidade técnica
necessária ao mister. Por exemplo, pontes concebidas em pilares de concreto não são executadas
pelos mesmos métodos de pontes que exijam vãos livres maiores, como a estaiada e a pênsil. A
expertise à construção é outra. Essa a razão pela qual a natureza do objeto não reside no que será
executado (ex. ponte), mas em como será executado.

De fato, existem empresas e profissionais especializados em executar obras a partir de certo
método, mas não necessariamente qualificados a executar a mesma obra por método outro. Uma
barragem de terra exige conhecimento distinto que uma barragem de concreto. Uma edificação em
estrutura metálica difere daquela em estrutura de concreto, pré-moldada ou em madeira. Na mesma
linha, a execução de edifícios de múltiplos pavimentos não segue o método das edificações
horizontais. Acerca do tema, eis a racionalidade do TCU extraída do AC nº 2640/2007-P:

91. A questão da limitação de número de atestados a serem utilizados para qualificação técnico-
operacional deve ser analisada caso a caso, de acordo com a natureza da obra. Caso se fosse licitar a
construção de um edifício de 40 andares, não se poderia aceitar a soma de 10 atestados de
construção de casas de 2 andares, onde a empresa tivesse que comprovar que já construiu um
prédio de 20 andares, por exemplo. Da mesma forma se comporta a licitação de uma ponte com vão
central de 500m, onde não se pode comprovar a aptidão de uma empresa ao somar 5 atestados de
construção de pontes com vãos de 50m, caso se deseje comprovar que a mesma já realizou uma
ponte com vão de 250m.

92. Mas quem constrói uma rodovia de 1.000m é, em tese, capaz de construir uma de 10 km. Quem
escava 1.000m³ é capaz de escavar 5.000m³. Da mesma forma, quem draga 100.000m³ de material
constituído de argila siltosa em alto mar é também capaz de dragar 325.000m³ desse mesmo material
em alto mar.

Portanto, é a definição do método construtivo que conduz à natureza do objeto. Dessa forma,
caberá aos autores do projeto básico estabelecerem o ponto ótimo entre o custo-benefício perseguido
pela contratação pública e as exigências de qualificação em face das características e urgência à
execução da obra.

4. CONCLUSÃO

A presente análise tratou daquele que é dos maiores tormentos aos gestores públicos,
notadamente as questões que permeiam a elaboração do projeto básico de engenharia. Para além da
temática iminentemente técnica, que por si só já impõe os mais variados desafios, o amoldamento às
exigências de carga subjetiva tem se demonstrado cada vez mais intrincado.

Há que se prestigiar o desiderato do comando sumular quanto a necessidade de melhor
planejamento das obras públicas, em que pese a significativa quantidade de projetos mal elaborados
que conduzem a contratações desastrosas. É fato que a legislação evoluiu de modo exigir maturação
cada vez maior à elaboração dos projetos básicos, contudo, os efeitos ainda estão longe de serem
considerados satisfatórios. Assim, de forma apoiar a resolução do imbróglio e com alicerce da Súmula
nº 261 do TCU, este breve tratado transitou pelos conceitos relativos a projetos, obras e
empreendimentos, abarcando os principais aspectos correlatos.

De relevância a diferenciação entre o nível de precisão do projeto básico e o nível de precisão do
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orçamento derivado, conceitos distintos e que induzem os agentes públicos a um falso dilema quanto a
adequação da peça técnica. Nessa seara, restou evidenciado que um projeto básico absolutamente
preciso não necessariamente revela um projeto adequado às finalidades para as quais a legislação lhe
incumbiu.

Finalmente, o estudo apresenta estrutura didática acerca das finalidades do projeto de engenharia
para o empreendimento e para a obra que dele faz parte, encerrando com proposição acerca dos
conteúdos dos projetos básico e executivo no âmbito das obras públicas.

ANEXO – LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA PROJETOS BÁSICOS9

I. REQUISITOS CONDICIONANTES À ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

1. Existe anteprojeto de engenharia?

a. Consta programa de necessidades devidamente justificado?

b. Os níveis de serviço desejados estão definidos?

c. Os demais componentes do empreendimento (não diretamente relacionados com a obra ou
complexo de obras) estão indicados?

d. Os parâmetros de solidez estão especificados?

e. Os parâmetros de segurança estão especificados?

f. O prazo de entrega desejado está indicado?

g. A solução arquitetônica está definida?

h. A solução arquitetônica atende às exigências de acessibilidade?

i. A solução arquitetônica está em harmonia com a necessidade/problema a ser solucionado?

j. A solução arquitetônica considera solução de melhor custo-benefício à operação do
empreendimento? Caso contrário, há justificativa?

k. A solução arquitetônica permite a execução da obra com métodos de amplo domínio do
mercado? Caso contrário, há justificativa?

l. A concepção do empreendimento está acompanhada dos estudos preliminares (estudos de
viabilidade e/ou projetos anteriores)?

m. Consta o levantamento topográfico da área de intervenção?

n. Consta o levantamento cadastral da área de intervenção?

o. Consta pareceres de sondagem da área de intervenção?

p. Os padrões de desempenho da obra estão estabelecidos? Caso positivo, estão acompanhados
de memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos insumos?

2. A licença ambiental prévia foi obtida?

II. REQUISITOS CONDICIONANTES À ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

1. Com relação ao empreendimento

a. As soluções mitigadoras de impacto ambiental estão projetadas?

5 de 7



b. A concepção arquitetônica foi mantida em face dos sistemas projetados para o funcionamento
do empreendimento?

2. Com relação a obra (ou complexo de obras)

a. O método construtivo é de amplo domínio do mercado? Caso contrário, há justificativa?

b. O cronograma de execução está estimado com base em técnicas estimativas? Qual?

c. O projeto conta com todos os serviços necessários à completa execução da obra? Em caso
negativo, quais serviços não foram estabelecidos e por qual motivo?

d. O orçamento detalhado foi validado com base em ferramentas próprias a sua análise?

1 Infraestrutura: “o conjunto de estruturas de engenharia e instalações – geralmente de longa vida útil –
que constituem a base sobre a qual são prestados os serviços considerados necessários para o
desenvolvimento produtivo, político, social e pessoal.” (BID, 2000 apud CEPAL, 2009)

2 “Art. 1º Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria
ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a
biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos
ambientais.” (CONAMA. Res. Nº 01/86)

3 Art. 2º - A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem
prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

4 A Administração deve obter licença ambiental prévia válida concedida pelo órgão ambiental
competente antes da fase de projeto básico, a fim de assegurar que o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento esteja contemplado, nos termos do art. 12, VII, da Lei
8.666/1993. (TCU - AC Nº 3051/2009-P. Min. Subst. Rel. André Luís de Carvalho)

A aprovação do projeto básico de obra deve estar condicionada à obtenção da licença ambiental prévia
dos empreendimentos. (TCU - AC Nº 2012/2009-P. Min. Rel. José Jorge)

5 Hamilton Bonatto aponta a necessidade de os estudos abarcarem aspectos sociocultural e
sociopolítico.

BONATTO, Hamilton. Governança e gestão de obras públicas: do planejamento à pós-
ocupação/Hamilton Bonatto. Belo Horizonte: Fórum, 2018. Pgs. 91/92.

6 Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA: “Conjunto de estudos
desenvolvidos para avaliação dos benefícios diretos e indiretos decorrentes dos investimentos em
implantação de novas infraestruturas de transportes ou melhoramentos das já existentes. A avaliação
apura os índices de viabilidade verificando se os benefícios estimados justificam os custos com os
projetos e execução das obras previstas.” Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/planejamento/covide-estudos-de-viabilidade/estudo-de-
viabilidade-tecnica-economica-e-ambiental-evtea (Acesso em 27.08.2020)

7 O objetivo é garantir que a vida microbiológica presente nos troncos siga o curso natural até a foz do
Rio Amazonas, preservando o ecossistema da região, além de proteger as estruturas de concreto da
usina do impacto dos corpos flutuantes. Disponível em:
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2017/03/usina-cria-sistema-para-manter-curso-natural-dos-
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troncos-no-rio-madeira.html (Acesso em 27.08.2020.)

8 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; (Grifamos.)

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;
(Grifamos.)

9 Meramente ilustrativo e não exaustivo. É sugerido que as respostas aos quesitos da lista de
verificação sejam acompanhadas de evidências que lhes ofereçam supedâneo.
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