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RESUMO  

 

O arcabouço jurídico brasileiro a respeito das fases necessárias para a construção de obras 

públicas é bastante controverso e regrado por uma série de normativos e acórdãos, 

aparentemente contraditórios entre si. De um lado, os órgãos de controle atribuem ao Projeto 

Básico níveis de precisão não previstos pela legislação vigente, por outro, o Projeto Executivo 

torna-se mera peça complementar à contratação da obra. Por meio desse trabalho, resgatando a 

legislação pátria e europeia, pretende-se reabrir a discussão sobre a importância dos dois 

projetos, cada um com seu escopo precípuo, para que seja reestabelecida a ordem das fases da 

projetação e atribuído o justo grau de precisão aos Projetos Básicos e Executivos.   

 

Palavras-chave: Projeto Básico, Projeto Executivo, licitação, contratação. 

  



ABSTRACT 

 

The Brazilian legal framework regarding the steps required for the public building’s 

construction is quite controversial and ruled by a series of regulatory and jurisprudential 

judgments apparently contradictory. On the one hand, the control agencies attach to the basic 

design accuracy levels not foreseen by law, on the other the Executive Project becomes a mere 

piece complementary to the building contract. The essay's goal, rescuing the Brazilian and 

European legislation, intended to discuss the importance of the two projects, each with its 

primary scope, in order to be reestablish the project stages order and assigned accuracy’s degree 

fair to Basic and Executive projects. 

 

Keywords: Bidding Process, Contracting, Basic Project, Executive Project. 

  



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Fluxograma previsto na LLC (regra geral) ............................................................... 30 

Figura 2: Fluxograma na interpretação da exceção prevista LCC............................................ 31 

Figura 3: Fluxograma da exceção da LCC ............................................................................... 32 

Figura 4: Fluxograma em convênios ........................................................................................ 36 

Figura 5: Fluxograma com licenciamento Ambiental .............................................................. 43 

Figura 6: Mapa da irrigação dos vales dos rios Vomano e Tordino ......................................... 50 

Figura 7: Tubulação DN 3000 com predisposição para receber a segunda .............................. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Características e nível de precisão dos projetos 28 

 

  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABNT  Associação Brasileira de Normas Técnicas 

AGENSUD Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno 

Art.  Artigo da lei 

CE  Comunidade Europeia 

CEAU Colegiado Permanente das Entidades de Arquitetos e Urbanistas do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente 

CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

DN   Diâmetro Nominal 

IBRAOP Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 

LI  Licença de Instalação 

LLC  Lei das Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93 de 21/6/1993) 

LO   Licença de Operação 

LP  Licença Prévia 

MPOG  Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão 

NBR   Norma Brasileira 

OT  Orientação Técnica 

P&D&I Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

Petrobras Petróleo Brasileiro S/A 

PI  Portaria Interministerial 

RDC  Regime Diferenciado de Contratação (Lei nº 12.462/2011 de 4/8/2011) 

Sicro   Sistema de Custos Referenciais de Obras 

Sinapi   Sistema Nacional de Custos e Índices da Construção Civil 

TCU  Tribunal de Contas da União 

  



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 14 

1.1 Objetivos ........................................................................................................... 15 

2 REVISÃO DA LITERATURA ............................................................................. 16 

2.1 O Projeto e suas fases ....................................................................................... 16 

2.1.1. Programa de Necessidade e Estudo de Viabilidade ................................... 18 

2.1.2. Anteprojeto ................................................................................................. 19 

2.1.3. Projeto Básico ............................................................................................ 20 

2.1.4. Projeto Executivo ....................................................................................... 26 

2.2 O Nível de precisão das fases de projetação .................................................. 27 

2.3 As fases da projetação nas licitações .............................................................. 29 

2.4 As fases da projetação nos convênios ............................................................. 33 

2.5 Direito Comparado: O “Código das Contratações” italiano ....................... 36 

3 DISCUSSÃO ........................................................................................................... 40 

3.1 O papel predominante de cada fase da projetação ....................................... 40 

3.2 O Alcance do Projeto Básico ........................................................................... 41 

3.3 A Importância do Projeto Executivo .............................................................. 47 

3.4 Duas experiências italianas .............................................................................. 50 

3.4.1. Irrigação dos vales dos rios Vomano e Tordino ........................................ 50 

3.4.2. Sistema de Irrigação do Salento ................................................................. 51 

4 CONCLUSÕES ...................................................................................................... 54 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 555 

 

 

 

 

 

 

 

  



 14 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Direito Constitucional ensina que um país é formado por três elementos: povo, 

soberania e território. Todavia, nos dias de hoje, é necessário que esse tenha também 

infraestrutura, pois somente por meio dessa é possível manter o povo unido e saudável. 

A infraestrutura pública é implantada por meio de obras, que, por sua vez, são contratadas 

por meio de licitações. Cada licitação possui objetivos precípuos, que devem ser 

detalhados em projetos. 

Infelizmente, os noticiários nacionais não cessam de denunciar falta de obras públicas 

necessárias, assim como de relatar casos de obras inacabadas, superfaturadas, executadas 

de forma equivocada.  

Na maioria dos casos, tais acontecimentos são relacionados à dificuldade na aprovação 

dos projetos, no primeiro caso, e à contratação de obras baseada em projetos incompletos, 

no segundo.  

Esses problemas nascem de uma legislação extremamente vaga e interpretações 

desencontradas entre administradores públicos e órgãos técnicos e de controle. 

De fato, de um lado, a leitura isolada da lei que regra as contratações públicas deixa a 

entender que um projeto sem o devido detalhamento (Projeto Básico) seja suficiente para 

a contratação da obra. Por outro, os órgãos de controle tendem a exigir do Projeto Básico 

um nível de precisão que desestimula seu desenvolvimento ou impede sua aprovação em 

fase de efetivação dos instrumentos de repasse de verbas públicas. 

Esses entendimentos legais levaram a engenharia a se distanciar das suas próprias normas 

básicas, que, entretanto, são observadas por outras nações, cujas obras de infraestruturas 

são admiradas mundo afora.  Isso se evidencia quando as normas brasileiras para a 

contratação de obras públicas são comparadas com as europeias.  

Assim, além de estudar os normativos nacionais, analisou-se a legislação italiana. Tal 

legislação encontra seus fundamentos na operação que combateu a corrupção naquele 

país, denominada “Mãos Limpas” e por paralelismo espera-se que a operação “Lava-
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Jato”, em andamento no País, possa inspirar o legislador a rever e detalhar as normas 

nacionais sobre a contratação de obras. 

Dessa forma, o trabalho se desenvolve em duas fases. Na primeira, faz-se uma revisão 

bibliográfica de todo o arcabouço legal que rege a matéria e se analisa a legislação italiana 

sobre o assunto. A fase sucessiva, de discussão, enfatiza as incongruências encontradas 

nos instrumentos legais, para concluir que há necessidade de reestudar o tema, superando 

visões estritamente legalistas, para que a engenharia brasileira possa adquirir maior 

eficiência e se reaproximar ao modelo mundialmente seguido. Esse modelo reconhece o 

papel fundamental do Projeto Executivo na contratação das obras, que, ao contrário, no 

Brasil, é relegado à mera complementação.    

1.1 Objetivos 

O objetivo prático deste trabalho é apontar para os administradores municipais o nível de 

precisão do Projeto Básico necessário para fundamentar a solicitação de repasse de verba 

federal, assim como fornecer indicações sobre a necessidade de detalhamento do projeto 

base do edital de licitação, evitando assim incorrer em condenações por parte dos 

tribunais de contas. 

Sob um olhar mais estratégico e com um objetivo mais audacioso, com este trabalho 

pretende-se contribuir na discussão da importância do Projeto Executivo na contratação 

de obras, tendo em vista a promulgação de um inédito código para a construção de 

infraestrutura pública. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 O Projeto e suas fases  

Para Viana (2015, p. 7), o projeto tem origem após a revolução industrial, quando 

“desenhar e projetar (trabalho intelectual) foi separado da atividade de fazer (construir) e 

o desenho técnico é o elo que possibilita a representação da forma do objeto a ser 

construído”. O autor assim define o projeto: “um empreendimento temporário, 

desenvolvido com o objetivo de gerar um produto ou serviço, através de atividades 

coordenadas, considerando as limitações de tempo e recursos, inclusive financeiros”. 

No caso da engenharia civil, Mattos (2010, pág. 31) entende que: 

[...] o termo projeto geralmente vem associado ao plano geral de uma 

edificação ou de outro objeto qualquer, compreendendo o conjunto de plantas, 

cortes e cotas necessários à construção – projetos arquitetônicos, estruturais, 

de instalações elétricas e sanitárias, entre outros. 

De acordo com a Autoridade Nacional Anticorrupção da Itália (ITÁLIA, 2005), a 

atividade de projetação tem como objetivo o alcance de um produto unitário, o próprio 

projeto, e constitui um único processo técnico lógico-descritivo que, desenvolvendo-se 

sem solução de continuidade, parte da individuação das necessidades e termina com a 

redação dos documentos analíticos e gráficos necessários para definir cada detalhe da 

obra (Projeto Executivo).  

Na mesma linha se posiciona o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão –MPOG 

(BRASIL-MPOG, 2009, p. 5): “O projeto deve ser uma unidade coerente de etapas, 

relacionadas a uma função específica, em um determinado território”.  

A Norma Brasileira – Elaboração de projetos de edificações - atividades técnicas -  NBR 

13531 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (1995, p. 4) define as oito 

fases da projetação: Levantamento, Programa de Necessidades, Estudo de Viabilidade, 

Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Legal, Projeto Básico e Projeto para Execução.  

Na fase de Levantamento, coletam-se as informações sobre as condições preexistentes. O 

Programa de Necessidades define as exigências de desempenho da obra. No Estudo de 

Viabilidade, escolhe-se a alternativa mais idônea. O Estudo Preliminar é “destinado à 
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concepção e à representação do conjunto de informações técnicas iniciais e aproximadas, 

necessários à compreensão da configuração da edificação, podendo incluir soluções 

alternativas. ” (ABNT, 1995).  

O Anteprojeto também representa informações aproximadas, mas tais que permitam 

estimativas de custos e prazos. No Projeto Legal, são resumidas as informações 

necessárias para obter as licenças e alvarás. O Projeto Básico contém “informações 

técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, ainda não 

completas ou definitivas” (Grifo nosso). De acordo com a norma, essa definição se 

alcançará somente com Projeto para Execução e será esse projeto, e não o Projeto Básico, 

necessário e suficiente para licitar. In verbis: 

2.4.8 Projeto para execução (PE) Etapa destinada à concepção e à 

representação final das informações técnicas da edificação e de seus elementos, 

instalações e componentes, completas, definitivas, necessárias e suficientes à 

licitação (contratação) e à execução dos serviços de obra correspondentes. 

O Tribunal de Contas da União – TCU (2013, p. 13-15), acompanhando a ABNT, entende 

que o projeto se desenvolve em cinco fases: Programa de Necessidade, Estudos de 

Viabilidade, Anteprojeto, Projeto Básico e Projeto Executivo. Dessa forma, o TCU, 

respeito à ABNT, reuniu numa única fase o Levantamento e o Programa de Necessidade, 

assim como o Anteprojeto inclui também a fase de Estudo Preliminar. 

A importância da correta definição das fases de projetação reside na busca da eficiência 

da ação da administração pública, não somente na fase da construção da obra, mas 

também no seu planejamento, uma vez que esse implica custo. 

Não existem, no Brasil, tabelas que permitam estimar esse custo da projetação completa 

em função do seu nível de detalhamento (fases da projetação), tipo de obra e custo para 

sua realização.  

Esses custos podem ser estimados mediante referência à legislação italiana que no 

Decreto Ministerial de 4 de abril de 2001 (ITÁLIA, 2001), estabeleceu os valores 

máximos das tarifas para a projetação. Os cálculos são complexos, mas foi 

disponibilizada página na rede mundial de computadores – web que permite o cálculo 
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fornecendo apenas o tipo da obra, seu valor e os serviços a serem cobrados1.   

Mediante a utilização dessa planilha, foi possível detectar que os custos de projetação, no 

contexto italiano, consomem uma importante quantia de recursos, já que, dependendo do 

nível, oscilam entre 1%, para as primeiras fases, e 4% do valor da obra, para as fases mais 

avançadas. 

Importante observar que nos casos dos convênios, a Portaria Interministerial – PI nº 

507/2011 (BRASIL, 2011), nos art. 10, inciso I, e art. 37, §7o, prevê a possibilidade de os 

recursos repassados financiarem as atividades de projetação.   

Nos capítulos a seguir, serão detalhadas as etapas da projetação, com foco, especialmente, 

nas fases de projetação básica e executiva, que constituem o cerne deste trabalho e que 

geram maiores custos para a Administração Pública. 

2.1.1.  Programa de Necessidade e Estudo de Viabilidade 

No Programa de Necessidade, o órgão levanta suas exigências estabelecendo as 

características básicas que o empreendimento deverá apresentar para satisfazê-las. 

Por meio do Estudo de Viabilidade, as várias soluções possíveis são analisadas, de forma 

a selecionar aquela que melhor, de um ponto de vista técnico e econômico, atenda às 

necessidades da população. A avaliação do custo da intervenção é realizada de forma 

expedita, por exemplo, multiplicando o custo do metro quadrado construído pela 

superfície do edifício. Tal orçamentação serve apenas para priorizar as obras em função 

de critérios previamente estabelecidos (TCU, 2013, p.13). 

Essas duas fases não são previstas legalmente no arcabouço jurídico brasileiro, todavia 

constituem fases importantes, especialmente com o intuito de inserir determinada obra 

dentro do Plano Plurianual do governo (MPOG, 2010, p. 6).  

                                                 

1 URL de acesso do portal: 

 <http://www.professionearchitetto.it/tools/parcella/DM-04-04-2001/04-2001/04-2001/> 

http://www.professionearchitetto.it/tools/parcella/DM-04-04-2001/04-2001/04-2001/
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2.1.2. Anteprojeto 

O Anteprojeto consta da “representação técnica da opção aprovada”, mas não é, via de 

regra, suficiente para licitar a obra, por não conter os elementos necessários para 

caracterizá-la, oriundos de estudos necessários para a elaboração do Projeto Básico 

(BRASIL-TCU 2013 p. 14). 

Salvo nos casos previstos na Lei do Regime Diferenciado de Contratação – RDC (Lei nº 

12.462/2011), o Anteprojeto pode ser dispensado, mas, caso se possa contratar por meio 

do RDC, o art. 9º, inciso I determina que (BRASIL, 2011): 

I – o instrumento convocatório deverá conter anteprojeto de engenharia que 

contemple os documentos técnicos destinados a possibilitar a caracterização 

da obra ou serviço, incluindo: 

a) a demonstração e a justificativa do programa de necessidades, a visão global 

dos investimentos e as definições quanto ao nível de serviço desejado; 

b) as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega, 

observado o disposto no caput e no § 1 do art. 6º desta Lei; 

c) a estética do projeto arquitetônico; e 

d) os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, 

à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade; 

§ 3º Caso seja permitida no anteprojeto de engenharia a apresentação de 

projetos com metodologias diferenciadas de execução, o instrumento 

convocatório estabelecerá critérios objetivos para avaliação e julgamento das 

propostas. (Grifo nosso). 

A alínea a desse artigo não deve induzir a interpretação de que o Programa de 

Necessidades faça parte do Anteprojeto, pois esse integra a fase anterior. Essa alínea deve 

ser interpretada no sentido de que o Anteprojeto deve demonstrar que a intervenção está 

justificada por se enquadrar no programa de necessidade previamente determinado. 

Também cabe uma observação a respeito da alínea d. Essa alínea faz menção 

genericamente à “adequação aos impactos ambientais”, todavia cabe ressaltar que o 

anteprojeto pode ser considerado documento idôneo para a obtenção da Licença Prévia 

(LP) ambiental, pois de acordo com o art. o 8o a Resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente - CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997 (BRASIL, 1997), é na 

fase preliminar que se concede tal licença: 

Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, 

expedirá as seguintes licenças: 

I – Licença Prévia (LP) – concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 
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atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

(BRASIL, 1997). 

Essa interpretação permite que a questão ambiental seja tratada de forma congruente. 

Uma vez elaborado o Anteprojeto e obtida a LP, o empreendedor poderá elaborar o 

Projeto Básico, em que serão atendidos os requisitos condicionantes, visando à obtenção 

da Licença de Instalação (LI), conforme melhor explanado no próximo capítulo. 

2.1.3. Projeto Básico 

Quando se trata de contratação de obras públicas, o conceito de Projeto Básico é 

normalmente extraído da Lei das Licitações e Contratos – LLC de nº 8.666/93 (BRASIL, 

1993): 

Art. 6o [...] conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras 

ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 

técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 

avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, 

devendo conter os seguintes elementos: 

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. (Grifo 

nosso). 

Observa-se que o objetivo do Projeto Básico é de tão somente caracterizar o objeto com 

“nível de precisão adequado” e “que possibilite a avaliação do custo global da obra e a 

definição dos meios e prazo para execução”. 

O detalhamento é expresso em nível genérico (“adequado”). Não é previsto que esse seja 
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aprofundado, uma vez que o orçamento não deve espelhar o real custo da intervenção, 

nem sequer avaliar o custo, e sim, apenas, possibilitar sua avaliação. Isso é condizente 

com o espírito da lei, que vê o Projeto Básico como um instrumento apenas capaz de 

caracterizar o empreendimento e não para sua contratação ou construção.  

A alínea b indica que as fases sucessivas serão o Projeto Executivo e a obra propriamente 

dita, sem colocar sequer em evidência que esse projeto “poderá” ser dispensado, 

conforme previsto no § 3º, do art. 6º, da lei.   

Quanto ao detalhamento, apesar de o art. 6o, inciso IX, da citada Lei, tentar especificar o 

alcance desse projeto e seu nível de detalhamento, essa definição de o que seria o Projeto 

Básico e quais documentos esse deveria conter continua bastante vaga, constituindo 

objeto de estudos e controvérsias. 

De fato, Cunha e Carvalho (2012, p. 18) asserem que o Projeto Básico é alvo de estudos 

específicos que levam a definições próprias de “grande valia sob o prisma jurídico”. 

Assim, o prisma jurídico vai prevalecendo sobre o da engenharia e, ao longo dos anos, 

vários administrativistas tentaram melhor definir o alcance dessa fase da projetação, entre 

os quais Justen Filho (2009, p. 141), que vê o Projeto Básico como algo que: 

[...] deverá representar uma projeção detalhada da futura contratação, 

abordando todos os ângulos de possível repercussão para a Administração. 

Deverão ser abordadas as questões técnicas, as financeiras, os prazos, os 

reflexos ambientais (inclusive por força do art. 225, inc. IV, da CF) etc. 

Por ser amplamente seguida pelo TCU, de particular interesse, mesmo não sendo norma, 

é a definição contida na Orientação Técnica - OT – IBRAOP 001/2006, por meio da qual 

o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP assim define o Projeto 

Básico (IBRAOP, 2006): 

Projeto Básico é o conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificações 

técnicas, orçamento, cronograma e demais elementos técnicos necessários e 

suficientes à precisa caracterização da obra a ser executado, atendendo às 

Normas Técnicas e à legislação vigente, elaborado com base em estudos 

anteriores que assegurem a viabilidade e o adequado tratamento ambiental do 

empreendimento.  

Deve estabelecer com precisão, através de seus elementos constitutivos, todas 

as características, dimensões, especificações, e as quantidades de serviços e de 

materiais, custos e tempo necessários para execução da obra, de forma a evitar 
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alterações e adequações durante a elaboração do Projeto Executivo e realização 

das obras. (Grifo nosso) 

As tabelas de 6.1 a 6.4, omitidas por concisão, mas contidas nessa OT, detalham 

minuciosamente o que devem conter tecnicamente os desenhos, o memorial descritivo e 

as especificações técnicas desse projeto. 

Apesar de IBRAOP não ser órgão normativo, fundamentado nessa OT, o TCU emitiu 

vários acórdãos nos quais se sustenta que o Projeto Básico deva conter todas as 

informações necessárias para executar a obra, deixando claro, entretanto, que o Projeto 

Executivo pode entrar em detalhe, sem, contudo, modificá-lo profundamente e de forma 

que orçamento do Projeto Básico deva continuar valendo. Tais acórdãos são resumidos 

no seguinte texto de Campelo e Cavalcante (2013, p. 465-466):  

Logo, devem constar do Projeto Básico todos – repetimos todos – os elementos 

necessários e essenciais para a caracterização da obra e a elaboração de seu 

orçamento. A lei considera que tais condições são suficientes para garantia dos 

valores fundamentais da licitação. As intervenções previstas no Projeto 

Executivo, assim, não devem impactar relevantemente no custo da obra, a tal 

ponto de comprometer a isonomia do certame. Tais informações devem, 

necessariamente, constar do Projeto Básico. A peça executiva deve abrigar, 

unicamente, o detalhamento das soluções já conferidas no Projeto Básico 

original.  

Citamos, em exemplo prático, o projeto estrutural de uma edificação em 

concreto armado. Tal documento deve, obrigatoriamente, fazer parte do 

Projeto Básico. 

Nota-se que os autores pretendem que até o projeto estrutural deva fazer parte do Projeto 

Básico.  

Essa visão, entretanto, contrariaria o significado de “Básico”, assim, os próprios autores 

(CAMPELO V., CAVALCANTE R. J, 2013, p. 452), ao perceber essa contradição, 

concluíram que a acepção a ser dada ao termo “básico” é de “fundamental” e não de 

“simples”: ‘Não se trata, deste modo, de um Projeto Básico, no sentido simplificado do 

vocábulo. O termo “básico” está associado, sim, à palavra “fundamental”, “basilar”’.  

Apesar dessa interpretação, o limite do alcance do Projeto Básico continua gerando 

incompreensões, especialmente quando esse entendimento é comparado com a definição 

de Projeto Executivo. 
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Acórdãos do próprio TCU (BRASIL-TCU, 2003, apud JUSTEN, 2009, p. 129) às vezes 

não conseguem distinguir os dois projetos, como se entende, por exemplo, no Acórdão 

67/2002–Plenário invocado no Acórdão 1.684/2003 – Plenário: “projeto básico exigido 

na licitação de obras rodoviárias [...] é o Projeto Final de Engenharia da rodovia, 

denominado pelos órgãos licitantes de Projeto Executivo, que atende aos requisitos do 

art. 6o, inciso IX [...]”. 

Brito (2014) reconhece que as duas definições confundem sobremaneira o interprete e 

recorre a uma analogia para sanar as dúvidas: 

[...] os projetos são receitas de como se realizar determinado empreendimento. 

O Projeto Básico seria a lista de ingredientes e utensílios, tal qual numa receita 

de culinária qualquer (expõe soluções, determina quantidades, o que deve 

haver de equipamentos/utensílios, etc.). Por sua vez, o Projeto Executivo, além 

dos itens constantes no Projeto Básico, especifica como deve se dar a 

operacionalização e utilização dos itens de obra, serviços e equipamentos que 

estão descritos no Projeto Básico (continuando a analogia à receita, é por meio 

dele que se diz como e de que forma os ingredientes devem ser utilizados, 

misturados, para se alcançar o resultado desejado). 

Em suma, o Projeto Básico já não serve mais apenas para caracterizar a obra, como 

determina a LLC, mas, de acordo com a interpretação dos administrativistas e a 

jurisprudência do TCU, é peça fundamental para a contratação da obra, papel que a lei, 

de regra, reservaria ao Projeto Executivo como melhor definido no tópico seguinte. 

Nessa discussão, apenas profissionais da área de direito se posicionaram, sem que os 

engenheiros, legalmente competentes para definir limites e alcance desses importantes 

instrumentos para a realização de obras públicas, se manifestassem recomendando que a 

definição da Resolução do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 

CONFEA nº 361, de 10 de dezembro de 1991 fosse respeitada. In verbis (BRASIL – 

CONFEA, 1991): 

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. 
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Com essa definição, o CONFEA deixava claro que, no Projeto Básico, apenas as 

características básicas e seu desempenho deveriam ser perfeitamente definidos, de forma 

a possibilitar a estimativa de custo, assim como que a esse, de norma, deveria seguir o 

Projeto Executivo. 

Essa mesma definição foi adotada pela Petrobras no seu Manual de Convênios e Termos 

de Cooperação para Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação –  P&D&I. 

(PETROBRAS, 2016). 

Na verdade, essa mesma visão foi recepcionada pela LLC, quando da previsão das fases 

que deveriam anteceder a licitação, conforme se verá no capítulo 2.3 “As fases da 

projetação nas licitações”. 

Pode-se afirmar também que a NBR 13531 da ABNT (1995) está alinhada com essa 

definição: 

Projeto básico (PB) (opcional) 

Etapa opcional destinada à concepção e à representação das informações 

técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, ainda 

não completas ou definitivas, mas consideradas compatíveis com os projetos 

básicos das atividades técnicas necessárias e suficientes à licitação 

(contratação) dos serviços de obra correspondentes. 

Nota-se que a ABNT define essa etapa como opcional. Nela, as informações, ainda não 

completas, podem até permitir a licitação, mas não a execução dos serviços. 

O CONFEA, ao invés de atuar como órgão técnico, intérprete e orientador da lei, resolveu 

se adequar à visão predominante, decidindo detalhar a Resolução nº 361/1991, emanando 

a Decisão Normativa nº 106, de 17 de abril de 2015 (CONFEA, 2015), por meio da qual 

se desfaz o entendimento anterior e, praticamente, espelha-se na definição da IBRAOP: 

I – o Projeto Básico, abordado pela Resolução n° 361, de 1991, e pela 

Orientação Técnica IBRAOP/OT – IBR 001/2006, que consiste nos principais 

conteúdos e elementos técnicos correntes aplicáveis às obras e serviços, sem 

restringir as constantes evoluções e impactos da ciência, da tecnologia, da 

inovação, do empreendedorismo e do conhecimento e desenvolvimento do 

empreendimento social e humano, nas seguintes especialidades:  

a) levantamento Topográfico; b) sondagem; c) projeto Arquitetônico; d) 

projeto de Terraplenagem; e) projeto de Fundações; f) projeto Estrutural; g) 

projeto de Instalações Hidráulicas; h) projeto de Instalações Elétricas; i) 

projeto de Instalações Telefônica, de dados e som; j) projeto de Instalações de 

Prevenção de Incêndio; k) projeto de Instalações Especiais (lógicas, CFTV, 
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alarme, detecção de fumaça); l) projeto de Instalações de Ar-condicionado; m) 

projeto de Instalações de Transporte Vertical; e n) projeto de Paisagismo.  

Numa total inversão de valores, abdicando da sua competência de definir as normas, o 

próprio CONFEA, na citada Decisão, admite que essa conceituação não foi definida 

tecnicamente, mas decorreu da necessidade de se adaptar a interpretações dos órgãos de 

controle, como facilmente se deduz no preâmbulo da citada Decisão Normativa 

(CONFEA, 2015): 

Considerando a observância consagrada e rigorosa, pelos órgãos de controle 

da administração pública dos entes federativos – Controladoria Geral da União, 

Controladoria Geral dos Estados, do Tribunal de Contas da União, Tribunais 

de Contas dos Estados e Municípios – aos conceitos e definições de “Projeto 

Básico“ e “Projeto Executivo” contidas na Lei n° 8.666, de 1993, e na 

Orientação Técnica IBRAOP/OT – IBR 001/2006, de 2006. 

Uma interpretação tão restritiva de Projeto Básico gera ineficiência nas fases de 

licenciamento ambiental, pois, de acordo com a LLC, o Projeto Básico tem papel 

importante nessa fase, por ter que dar tratamento adequado às questões ambientais e esse 

se dará na forma da Resolução do CONAMA nº 237. 

Fazendo uma leitura consolidada dos dois diplomas legais, LLC e Resolução nº 237 do 

CONAMA, que trata do licenciamento ambiental, pode-se deduzir que, se de um lado por 

meio do anteprojeto é possível se obter a LP, por outro será o Projeto Básico que deverá 

dar tratamento adequado às questões ambientais para obtenção da licença de instalação 

(LI), que permite a construção da obra (BRASIL, 1997, art. 8º, inciso II): 

II – Licença de Instalação (LI) – autoriza a instalação do empreendimento ou 

atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e 

projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 

Durante o licenciamento, o Projeto Básico passa, portanto, por várias fases, desde a 

análise pelo órgão ambiental, até audiências públicas, sempre com a possibilidade de ser 

modificado e complementado (BRASIL, 1997, art. 10). Dessa forma, tal projeto vai 

modificando-se ao longo do procedimento até adquirir seu formato definitivo. Conforme 

Resolução CONAMA nº 006/87 (BRASIL, 1987), para a concessão da LI é necessária a 

aprovação do Projeto Básico Ambiental em que se demonstra que todas as exigências do 

órgão foram atendidas.  
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2.1.4. Projeto Executivo 

Diferentemente do Projeto Básico, que o CONFEA já definiu desde 1991, para encontrar 

a definição de Projeto Executivo, tem que se recorrer ao art. 6o, inciso X, da Lei nº 

8.666/93. 

X – Projeto Executivo – o conjunto dos elementos necessários e suficientes à 

execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

Tal definição foi adotada também pelo CONFEA na Decisão Normativa nº 106, de 17 de 

abril de 2015: 

II – o Projeto Executivo, que consiste no conjunto dos elementos necessários 

e suficientes à execução completa da obra ou do serviço, conforme 

disciplinamento da Lei n° 8.666, de 1993, e das normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

O Manual de Obras Públicas – Edificações, editado em 1997, pela Secretaria de Estado 

da Administração e Patrimônio – Ministério do Planejamento (BRASIL, 1997), definiu 

de forma mais ampla o Projeto Executivo, atribuindo a esse instrumento as informações 

necessárias para a realização do empreendimento: 

“É o conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para a 

realização do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa 

todas as indicações e detalhes construtivos para a perfeita instalação, 

montagem e execução dos serviços e obras objeto do contrato”. 

Depois de ter sido atribuído ao Projeto Básico o detalhamento imposto pela OT – 

IBRAOP 001/2006, seguido pela Decisão Normativa nº 106, de 17 de abril de 2015, não 

mais foram facilmente detectáveis as diferenças entre esse projeto e o básico. Brito (2014) 

tenta novamente explicar a diferença entre os dois projetos: 

[...] o Projeto Executivo, além dos itens constantes no Projeto Básico, 

especifica como deve se dar a operacionalização e utilização dos itens de obra, 

serviços e equipamentos que estão descritos no Projeto Básico (continuando a 

analogia à receita, é por meio dele que se diz como e de que forma os 

ingredientes devem ser utilizados, misturados, para se alcançar o resultado 

desejado). 

Apesar dessas interpretações, a Petrobras (PETROBRAS, 2016), atendo-se às normas 

contidas na NBR 13.531/95, reconhece o projeto executivo, e não o básico, como o 
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documento que deve conter as informações necessárias para a licitação e assim o 

descreve: 

Projeto Executivo: “representação final das informações técnicas da edificação 

e de seus elementos, instalações e componentes, completas, definitivas, 

necessárias e suficientes à licitação (contratação) e à execução dos serviços de 

obra correspondentes” (norma NBR 13531/95 da ABNT – Elaboração de 

projetos de edificações).  

 

2.2 O Nível de precisão das fases de projetação 

Os níveis de projetação são etapas que levam ao produto final, o próprio projeto, 

suficiente para que a obra seja licitada ou construída. Cada etapa tem um escopo precípuo 

e seu detalhamento se dará de forma diferenciada e congruente, de forma a obter maior 

eficiência ao longo do processo.  Quanto mais próxima a etapa ao final do iter do projeto, 

mais detalhada deve ser a projetação e, consequentemente, sua redação se tornará mais 

cara. 

Apesar de a legislação vigente prever esses três níveis de projetação, seus limiares não 

são por ela definidos. Qual seria, portanto, o nível de detalhamento necessário para que 

cada fase seja suportada por uma documentação idônea?  

Para essa definição, o TCU (BRASIL-TCU, 2013) propõe, para os níveis de Anteprojeto, 

Projeto Básico e Projeto Executivo a Tabela 1 – Características e nível de precisão dos 

projetos, reproduzida na página seguinte, que define os níveis de aproximação aos reais 

custos da obra aceitáveis para esses três níveis de projetação (Margem de erro), o tipo de 

orçamento previsto (Tipo), o nível de precisão (Precisão) e os elementos que 

necessariamente devem estar presente para cada nível de projetação (Elementos 

Necessários). 
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Tabela 1 – Características e nível de precisão dos projetos 

Tipo Precisão 
Margem 

de erro 
Projeto Elementos Necessários 

Avaliação 

 

Baixa 

 

30% 

 

Anteprojeto 

 

- Área construída 

- Padrão de Acabamento 

- Custo unitário Básico 

 

Orçamento 

Sintético 

 

Média 

 

10 a 

15% 

 

Projeto 

Básico 

 

- Plantas principais 

- Especificações básicas 

- Preços de referencia 

 

Orçamento 

Analítico 
Alta 5% 

Projeto 

Executivo 

- Plantas detalhadas 

- Especificações completas 

- Preços negociados 

Fonte: TCU, 2013 

Observa-se que a margem de erro vai diminuindo conforme a projetação vai se 

aprofundando e que os elementos necessários para a definição do projeto, aprimorando.  

Assim, por exemplo, num projeto de irrigação, o Anteprojeto pode definir a área a ser 

irrigada e o sistema previsto (infiltração lateral, aspersão ou gotejamento). Seu custo pode 

ser determinado por meio de parâmetros, tais como o custo por hectare irrigado.  

No Projeto Básico, desenham-se as principais pranchas, definem-se os comprimentos das 

aduções e estima-se o custo grosso modo em função de preços de referência das obras a 

serem implantadas. Não há necessidade, nesse momento, de especificar, por exemplo, as 

armações do concreto armado das torres de equilíbrio, por exemplo. 

Já no Projeto Executivo, deverão ser efetuados todos os cálculos de dimensionamento, de 

acordo com as normas da ABNT, e os custos das obras deverão ser calculados mediante 

plantas detalhadas da intervenção aplicando os preços da oferta ganhadora da licitação, 
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pois de acordo com a interpretação atual, o Projeto Executivo pode ser desenvolvido após 

a licitação e contemporaneamente à obra. Entretanto, caso o Projeto Executivo seja 

utilizado como base de licitação, entende-se que, assim como no Projeto Básico, os preços 

utilizados devam ser os de referência, conforme Decreto nº 7.893/2013 (BRASIL, 2013).  

2.3  As fases da projetação nas licitações 

No arcabouço legal, até o advento da LLC, estavam previstas apenas duas fases, conforme 

estabelecido no Decreto-Lei nº 2.300, de 21 de novembro 1986 (BRASIL, 1986): 

Art. 5º Para os fins deste decreto-lei, considera-se:  

[...]  

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;  

VIII – Projeto executivo – o conjunto dos elementos necessários e suficientes 

à execução completa da obra;  

Atualmente, num processo de licitação, preveem-se três níveis de projetação: 

Anteprojeto, Projeto Básico, Projeto Executivo. Esses dois últimos estão previstos na Lei 

nº 8.666/93 (BRASIL, 1993): 

Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 

obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: 

I – Projeto Básico; 

II – Projeto Executivo; 

III – execução das obras e serviços. 

Enquanto o Anteprojeto consta na Lei Federal nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 

(BRASIL, 2011), que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC. 

In verbis: 

Art. 9º da lei 12.462/2011: 

§ 2º No caso de contratação integrada: 

I – o instrumento convocatório deverá conter anteprojeto de engenharia[...].  

Nesse caso, quando a obra se enquadrar no RDC é possível licitar apenas com o 

Anteprojeto. Nos demais casos, há o entendimento de que seja necessário o Projeto 

Básico, diante do seu entendimento equivocado, fonte de todas as mazelas que afligem a 

infraestrutura nacional, do art. 6o, § 1, da LLC, que permite a licitação sem o Projeto 

Executivo, sob certas condições:  

§ 1o A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e 
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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. (Grifo Nosso) 

A Figura 1: Fluxograma previsto na LLC (regra geral), abaixo, representa o fluxograma 

previsto como regra pela LLC. 

 Figura 1: Fluxograma previsto na LLC (regra geral) 

 

De fato, a regra é que cada fase seja obrigatoriamente precedida da conclusão da etapa 

anterior e excepcionalmente, como opção do administrator, permite-se licitar apenas com 

o Projeto Básico. Nesse caso, o Projeto Básico é utilizado como base da licitação, para a 

contratação da obra sem prévia projetação executiva e, portanto, passaria a desenvolver 

o papel de Projeto Executivo, tornando-se, atipicamente, o instrumento disciplinador do 

contrato. A Figura 2: Fluxograma na interpretação da exceção prevista LCC, esquematiza 

esse entendimento comumente utilizado na Administração Pública. 
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C
o
n

tr
o

le
A

d
m

in
is

tr
a

ç
ã
o

Ó
rg

ã
o
 C

o
m

p
e
te

n
te

Projeto Básico

Aprovação

Licitação

Análise

Prestação 
de Contas

ARQUIVO

TCE

Projeto Executivo

Aprovação

OBRA



 31 

 

 

 

Figura 2: Fluxograma na interpretação da exceção prevista LCC 

 

Desse aviso, é também Justen (2009, p.159), conforme trecho baixo: 

A autorização para que a licitação para execução de obras ou serviços abranja 

a elaboração de projeto executivo tem relação direta com o disposto no art. 7º, 

§1º [da lei 8.666/93]. Como regra a licitação pressupõe a existência de projetos 

básico e executivo [...] admite-se excepcionalmente que a licitação se 

desenvolva com base apenas no projeto básico, atribuindo-se ao licitante 

vencedor a obrigação de elaborar o projeto executivo. 

A utilização do termo “poderá” reforça esse entendimento e faz com que se licite apenas 

com Projeto Básico faça parte, portanto, daqueles atos discricionários, ditado pela 

oportunidade e conveniência.  

Quando o administrador público atua nesse campo, deve apresentar a motivação que o 

levou a abrir mão da regra geral de licitar com Projeto Executivo, pois, conforme leciona 

Celso bandeira de Mello (2008, p. 113): “atos administrativos praticados sem a 

tempestiva e suficiente motivação são ilegítimos e invalidáveis pelo Poder Judiciário”. 

Importante também salientar que o § 2º, incisos I e II, do art. 6° da LLC determina que 

(BRASIL, 1993):  

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

I – houver Projeto Básico aprovado pela autoridade competente e disponível 

para exame dos interessados em participar do processo licitatório; 

Fluxograma de acordo com a 8666/93: Exceção que se tornou regra 4
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II – existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de 

todos os seus custos unitários;  

Isso implica que, além da planilha de custo global prevista no Projeto Básico (art. 6o, 

alínea f), é necessário que exista outra planilha orçamentária, não prevista anteriormente, 

que expresse a composição de todos seus custos unitários. Com isso, não se pode dizer 

que o Projeto Básico seja suficiente para efetuar a licitação, uma vez que, para poder ser 

utilizado como base da licitação, precisa dessa complementação legal. 

Dessa forma, o fluxograma da exceção prevista na LLC não é, portanto, o ilustrado na 

Figura 2: Fluxograma na interpretação da exceção prevista LCC, e sim o abaixo 

reproduzido na Figura 3: Fluxograma da exceção da LCC. 

Figura 3: Fluxograma da exceção da LCC 

 

Todavia, apesar dessa brecha legal, é importante salientar que o Colegiado Permanente 

das Entidades de Arquitetos e Urbanistas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil – CEAU, recomenda que os orçamentos que servirão para licitações de obras 

utilizem como base somente o Projeto para Execução (PE), e não o Projeto Básico (PB). 

De acordo com esse órgão, tal recomendação visa garantir maior exatidão e transparência 

nos contratos de construção (CEAU, 2013, p. 11). 

Quanto aos preços a serem utilizados, o Decreto nº 7.893/2013 (BRASIL, 2013) 

determina, no art. 4º, que os preços do projeto base da licitação sejam, de regra, os 

Fluxograma de acordo com a 8666/93: Exceção conforme a lei 3
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publicados pelo Sistema Nacional de Custos e Índices da Construção Civil – Sinapi ou 

pelo Sistema de Custos Referenciais de Obras – Sicro. De acordo com o art. 16, os 

instrumentos que regem as transferências, voluntárias ou obrigatórias, devem incluir 

cláusula em que se obriguem os beneficiários a cumprir as determinações do Decreto, 

assim como enviar ao concedente, quando da homologação da licitação, declaração de 

que essas determinações foram respeitadas (BRASIL, 2013). Tudo isso em consonância 

com o art. 6o, inciso VII, da PI nº 507/2011 (BRASIL, 2011), que determina que a 

licitação ocorra sob a inteira responsabilidade do beneficiário. 

Por ter sido o Projeto Básico preparado em momento anterior ao Projeto Executivo, esse 

pode utilizar preços diferentes dos precedentemente utilizados, e por aquele ser ainda uma 

descrição preliminar da intervenção, nem sempre esse é um simples detalhamento, mas 

poderá inovar, se for preciso. Nesse sentido, posiciona-se a Súmula 261 do TCU 

(BRASIL-TCU, sem data): 

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 nº 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. 

Portanto, não é obstado que o Projeto Executivo difira do Projeto Básico ou que esse seja 

modificado, apenas o TCU considera práticas ilegais as que “transfigurem o objeto 

originalmente contratado em outro de natureza e propósitos diverso”, pois de fato, no 

Projeto Básico, as características básicas e o escopo almejado (só esses dois elementos) 

devem ser perfeitamente descritos. 

2.4 As fases da projetação nos convênios 

Por meio de convênios com a União, os municípios têm a possibilidade de obter recursos 

para a realização de obras de infraestrutura. Esse importante instrumento é regrado pela 

PI nº 507/2011 (BRASIL, 2011). 

O Chamamento Público é uma das modalidades para a celebração do convênio (art. 7o). 

Nessa fase, são selecionadas as melhores propostas, que poderiam ser consideradas 
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anteprojetos, uma vez que devem demonstrar “a adequação (...) ao objeto da parceria 

proposta, inclusive quanto aos custos, cronograma e resultados previstos”.  

Nesse artigo da portaria, ainda não se faz menção ao Projeto Básico como elemento 

necessário para a admissibilidade da proposta. 

De fato, conforme o art. 37, a apresentação do Projeto Básico é necessária apenas para a 

assinatura do termo de convênio ou para sua efetivação:  

Art. 37. Nos convênios, o Projeto Básico ou o termo de referência deverá ser 

apresentado antes da celebração do instrumento, sendo facultado ao 

concedente exigi-lo depois, desde que antes da liberação da primeira parcela 

dos recursos.  

Dessa forma, é evidente que o Anteprojeto e o Projeto Básico são apresentados, via de 

regra, antes de receber qualquer valor por parte da União. Todavia, existe a previsão legal 

de liberação de recursos para a elaboração do Projeto Básico, conforme o art. 37, § 7o: 

7o Quando houver, no Plano de Trabalho, a previsão de transferência de 

recursos para a elaboração do Projeto Básico ou do termo de referência, é 

facultada a liberação do montante correspondente ao custo do serviço. 

Há também previsão de dispensa do Projeto Básico, aparentemente contrariando a LCC, 

quando o objeto for padronizado: 

§ 1o O Projeto Básico ou o termo de referência poderá ser dispensado no caso 

de padronização do objeto, a critério da autoridade competente do concedente, 

em despacho fundamentado.  

É interessante observar que essa portaria adota, no art. 1º, §2º, inciso XXI, quase a mesma 

definição adotada pela Lei nº 8.666/1993, sendo apenas retirada a referência à licitação: 

XXI – Projeto Básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com 

nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo 

de obras ou serviços2, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 

impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo 

da obra ou serviço de engenharia e a definição dos métodos e do prazo de 

execução.  

                                                 

2 A definição de Projeto Básico na lei 8.666/93 prevê, nesse ponto, os dizeres “objeto da licitação”. 
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O TCU em “Convênios e Outros Repasses” (BRASIL-TCU, 2014, pág. 34) assim define 

o Projeto Básico: 

Projeto básico é o documento por meio do qual o proponente deve caracterizar 

precisamente a obra, a instalação ou o serviço objeto do convênio, inclusive 

quanto sua viabilidade técnica, custo, etapas e prazos de execução. Deve ser 

elaborado com base em estudos técnicos preliminares e assegurar o adequado 

tratamento do impacto ambiental do empreendimento.  

Todavia, no mesmo manual, à página 35, ressalva-se que o Projeto Básico “não se destina 

a disciplinar a execução da obra ou do serviço (esse é o papel do Projeto Executivo), mas 

demonstrar a viabilidade e a conveniência de sua execução”.  

Esse entendimento tem o respaldo da própria PI nº 507/2011. De fato, se de um lado é 

necessário que o concedente aprove o Projeto Básico (art. 5o, inciso II, alínea b), por 

outro, cabe ao convenente realizar, sob sua inteira responsabilidade, o processo licitatório, 

assegurando a suficiência do Projeto Básico (art. 6o, inciso VII):  

Art. 6º Ao convenente compete: 

[...] VII – realizar, sob sua inteira responsabilidade, o processo licitatório nos 

termos da Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas pertinentes à matéria, 

assegurando a correção dos procedimentos legais, a suficiência do Projeto 

Básico, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Bonificação 

e Despesas Indiretas – BDI utilizado e o respectivo detalhamento de sua 

composição, por item de orçamento ou conjunto deles, e a disponibilidade de 

contrapartida, quando for o caso, sempre que optar pela execução indireta de 

obras e serviços, ressalvada a exceção contida no art. 57 desta Portaria. 

Entretanto, como já citado, cabe ao concedente a aprovação do Projeto Básico, antes da 

liberação dos recursos, conforme estabelece o art. 37, § 4º: 

Art. 37. Nos convênios, o Projeto Básico ou termo de referência deverá ser 

apresentado antes da celebração do instrumento, sendo facultado ao 

concedente exigi-lo depois, desde que antes da liberação da primeira parcela 

dos recursos. 

[...]  

§ 4º O Projeto Básico ou o termo de referência será apreciado pelo concedente 

e, se aprovado, ensejará a adequação do Plano de Trabalho. 

[...]  

§ 6º Caso o Projeto Básico ou o termo de referência não seja entregue no prazo 

estabelecido no parágrafo anterior ou receba parecer contrário à sua aprovação, 

proceder-se-á à extinção do convênio, caso já tenha sido assinado. 

Existem, portanto, eventualmente, duas aprovações do Projeto Básico. A primeira, por 

parte do concedente para a aprovação da liberação dos recursos e a segunda, por parte da 
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autoridade convenente, conforme demonstrado no fluxograma da Figura 4: Fluxograma 

em convênios. 

Figura 4: Fluxograma em convênios 

 

Acontece que, diante da definição adotada pela IBRAOP e pelo CONFEA, na maioria 

dos casos, o concedente vê-se obrigado a reprovar o Projeto Básico, por esse não conter 

todos os elementos previstos na nova normativa, quando, na verdade, o Projeto Básico 

assim detalhado é necessário apenas para a contratação da obra e não para a assinatura do 

convênio. 

2.5 Direito Comparado: O “Código das Contratações” italiano 

Ao contrário do que acontece no Brasil, em que a projetação de obras públicas é regulada 

por poucos artigos de uma lei genérica, a Lei nº 8.666/93, na Itália há quase uma lei 

específica para isso. 

O normativo atual é o Decreto Legislativo nº 163, de 12 de abril de 2016, denominado 

“Código dos Contratos Públicos Relacionados a Obras, Serviços e Fornecimento, em 

Atuação das Diretivas da Comunidade Europeia 2004/17/CE e 2004/18/CE” (Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE), que, apesar do título genérico, trata de forma detalhada a 

licitação para a contratação de obras. 

Fluxograma de acordo com a 8666/93: Regra Geral em convênios 7
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Esse Decreto recepciona as citadas normativas comunitárias, mas se molda sobre 

legislações preexistentes. Em particular na Lei nº 109/94, denominada “Lei Merloni”.  

De acordo com Sandulli e Cancrini (MERLONI F., VANDELLIF. ORG., 2010, p. 441), 

essa lei nasce na emergência criada pela operação “Mãos Limpas”, que combateu a 

corrupção, inserida na administração pública de forma tão radical a fazer com que essa 

passasse a chamar-se de “Tangentopoli” (“Propinópolis”).  

Por meio dessa lei, de acordo com os mesmos autores, tentou-se retirar qualquer 

discricionariedade à Administração Pública, tornando todo o processo de contratação 

quase automático. Impuseram-se, por exemplo, a contratação pelo menor preço, a 

impossibilidade de modificações no contrato e no Projeto Executivo, a exclusão de ofertas 

anormalmente baixas. 

Num paralelismo inevitável com o Brasil, observa-se que aqui o Poder Executivo agiu de 

forma inversa. Em plena operação denominada Lava-jato, ampliaram-se as possibilidades 

de contratação mediante o Regime de Contratação Diferenciada – RDC, que amplia 

demasiadamente os poderes discricionários do administrador. 

De qualquer forma, continuam Scandulli e Cancrini (MERLONI F. e VANDELLI L. 

ORG., 2010, p. 441), devido ao fato de que a contratação sofre a interferência da 

engenharia e escolhas de naturezas econômicas e técnicas, surgiu a necessidade de deixar 

novamente espaço à discricionariedade. Assim, as medidas previstas na lei original, 

citadas acima, foram abandonadas, mas a citada Lei “Merloni” nº 109/94 (ITÁLIA, 1994) 

forneceu as bases do atual normativo e merece ser estudada. 

Essa lei define três estágios de projetação: Projeto Preliminar, Definitivo e Executivo 

(art.16).  

Resumidamente, o Projeto Preliminar (art. 16, comma3 3) define as características 

qualitativas e funcionais da obra, as necessidades a serem satisfeitas e os serviços a serem 

prestados. Consta de um relatório que justifique a escolha da alternativa e demonstre a 

                                                 

3 Pode-se dizer que o comma representa o parágrafo da lei brasileira. 
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viabilidade técnica e econômica mediante estudos preliminares.  

Já o Projeto Definitivo (art. 16, comma 4) define os trabalhos a serem executados no 

respeito dos vínculos (urbanísticos, ambientais, etc.) existentes, de forma a obter as 

licenças necessárias. Todos os relatórios e desenhos devem permitir a elaboração de 

cálculos preliminares de dimensionamento e custo. 

A última fase da projetação é a executiva. O Projeto Executivo (art. 16, comma 5) deve 

ser redigido em conformidade com o Projeto Definitivo, contendo todos os detalhes 

necessários para a realização da obra e, até, da sua manutenção. Cada elemento da obra 

deverá ser identificável em termo de forma, tipologia, qualidade, dimensões e preço. 

Somente nessa fase de projetação, é prevista a existência do Termo de Referência para a 

Contratação da Obra (Capitolato Speciale d’Appalto).    

Estão previstos incentivos para a projetação (art. 18) e é admitida sua contratação. No art. 

19, comma 1, alínea b, a lei permite a contratação integrada da projetação executiva e 

realização da obra, tendo como base o projeto definitivo. O edital de convocação já define 

o custo da projetação executiva e esse não entra no julgamento da oferta. 

O Projeto Preliminar pode constituir a base da licitação no caso de “Concurso” (Appalto 

Concorso). Isso é possível quando a projetação requer elevado conhecimento tecnológico. 

O parâmetro de adjudicação não é apenas o preço, mas também, e sobretudo, o Projeto 

Executivo (art. 20, comma 4) apresentado na oferta.  

De qualquer forma, o art. 20, comma 2, define que “as obras poderão começar após a 

aprovação do Projeto Executivo por parte da administração pública”.  

O atual Código de Contratação atualmente em vigor reproduz a citada Lei nº 109/94. Os 

níveis de projetação são tratados no art. 93. Nesse artigo, no comma 2, definem-se como 

“adequadamente desenvolvidos” os estudos que passaram pelas três fases de projetação, 

sendo, entretanto, dispensável o Projeto Preliminar ou o Definitivo, quando um ou outro 

contenha todas as informações necessárias previstas na lei.   

O Código extingue a figura do Concurso (Appalto Concorso), todavia no art. 3o, comma 
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7, há a previsão de contratação apenas da execução dos trabalhos, assim como da 

execução integrada (Projeto Executivo e execução da obra), quando já disponível o 

Projeto Definitivo. Também nesse caso, entretanto, as obras poderão começar somente 

após ter sido aprovado o Projeto Executivo (art. 53, comma 5).   

Ao avançar na leitura da lei, observa-se que é sobre o valor orçado por meio do Projeto 

Executivo que se estabelece o preço base da licitação para obras, as garantias a serem 

prestadas, o seguro a ser contratado, etc. Dessa forma, essa peça se torna fundamental 

para a contratação da obra, não somente por ser a única a conter o Termo de Referência 

para a Contratação da Obra, mas também por informar os valores sobre os quais incidirão 

os citados encargos.  

O Código é muito extenso e detalhado. É constituído de 257 artigos, contidos em 238 

páginas. Contém muitos mecanismos que mereceriam ser analisados, especialmente 

quanto à validação e aprovação dos projetos, mas sua análise mais aprofundada fugiria 

do tema deste trabalho. 
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3 DISCUSSÃO 

3.1 O papel predominante de cada fase da projetação 

A definição de fases da projetação visa a dar mais eficiência ao planejamento. Ao longo 

do processo, a cada momento, faz-se necessário apresentar propostas num nível de 

detalhamento suficiente para a tomada de decisão. De um lado, o detalhamento 

insuficiente pode levar a equívocos na escolha da melhor opção e até erros na execução 

da obra. Por outro, o detalhamento excessivo leva a custos de projetação desnecessários. 

Para a despesa ser mais eficiente, é necessário, portanto, estabelecer qual é o nível de 

projetação que ofereça as informações necessárias para cada fase do empreendimento. 

Assim, na fase de escolha da alternativa, o Anteprojeto é suficiente, na fase de captação 

de recursos ou obtenção de LI, seria necessário apenas o Projeto Básico, mas para a 

execução da obra e obtenção de LO, serviria o Executivo. 

Assim, entende-se que não é o detalhamento do projeto que define qual é o tipo de 

projetação que deve ser apresentado, mas seu escopo, sendo aquele uma consequência 

desse.  

A utilização de nível de projetação não congruente com o escopo prefixado (escolha da 

alternativa, captação de recursos, licitação, contratação da obra, etc.) implica perda de 

eficiência, quer por falta, quer por excesso. 

Na fase de captação de recursos, elaborar um Projeto Executivo detalhado, além de 

ineficiente, é contraproducente, pois o excessivo detalhamento, além de cansar o possível 

financiador, retira o foco da análise, que deveria se concentrar no escopo intervenção e 

não em detalhes técnicos, que, inclusive, podem se tornar obsoletos no lapso de tempo 

que inevitavelmente passará até a execução da obra. 

Ao contrário, licitar ou contratar com projetos insuficientes gera atrasos, aumento dos 

custos e todas as demais mazelas que afligem a área de infraestrutura nacional em 

qualquer esfera da federação.     

Dessa forma, analisar-se-á, em seguida, o alcance das principais fases de projetação.   
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3.2  O Alcance do Projeto Básico 

Pelo que foi exposto na Revisão Bibliográfica, de acordo com a LLC, o Projeto Básico 

tem apenas a finalidade de caracterizar a intervenção com um, não mais bem esclarecido, 

adequado nível de precisão.  

Apesar de o CONFEA e a ABNT, exercendo suas competências legais, terem se 

manifestado definindo o que seria o Projeto Básico, o mundo jurídico se debruçou sobre 

interpretação do art. 6o, inciso X, da Lei nº 8.666/93, que trata do Projeto Básico.  

Interpretações sucessivas levaram até à necessidade de encontrar uma nova definição para 

o Projeto Básico, dando-lhe atribuições que legalmente não lhe pertenceriam. 

A OT 1 da IBRAOP (2006), ao substituir, no nível de precisão esperado, o termo legal 

“adequado” por “com precisão”, atribuiu ao Projeto Básico detalhamento não previsto na 

lei e não estabelecido originariamente na norma do CONFEA, órgão técnico legalmente 

competente para sua definição. 

Na própria LLC, há indícios de que o Projeto Básico não alcança o nível de precisão agora 

pretendido. Por exemplo, utilizam-se termos vagos, tais como “possibilitar a 

caracterização” e o “nível adequado de precisão”, já citado. Também, estabelece-se que, 

antes de licitar apenas com Projeto Básico, é necessária uma complementação, pois além 

da planilha orçamentária global prevista na alínea f, inciso XI, do art. 6o, de caráter global, 

é necessário apresentar planilhas detalhadas que reproduzam os custos unitários (art. 7o, 

§ 2o, inciso II).  

De fato, o foco da planilha do projeto básico é o custo global da obra, já o daquela 

necessária para poder licitar, é o custo unitário. Conhecer o custo global da obra permite 

estimar o valor do instrumento de repasse a ser assinado e pode, inclusive, prever preços 

razoavelmente mais elevados, para garantir a execução da obra, caso essa seja realizada 

depois de vários anos. Já nas planilhas base da licitação, os custos unitários permitem a 

medição dos serviços, e devem espelhar os reais preços vigentes no momento da licitação. 

Todavia, fundamentando-se em leis e decretos já existentes, os mesmos que levaram a 
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incompreensões sobre o entendimento do que seria o Projeto Básico, o CONFEA em nada 

contribuiu no avanço da discussão e tampouco justificou tecnicamente sua decisão de 

enaltecer o alcance do Projeto Básico e relegar a um papel secundário o Projeto 

Executivo.  

Cabe salientar que a Decisão Normativa nº 106/2015 do CONFEA não possui o condão 

de revogar a Resolução nº 361, de 10 de dezembro de 1991, mas apenas especifica o 

entendimento. Dessa forma, os dois normativos deveriam conviver harmoniosamente.  

Entretanto, isso não parece possível, tendo em vista as diferentes visões desses dois 

instrumentos legais. 

Quem opera no mercado, em que se busca maior eficiência possível, não adota tal Decisão 

Normativa, como se pode evidenciar no Manual para Convênios e Termos de Cooperação 

para Projetos de P&D&I, atualizado em 16/06/2016, da Petrobras. Esse replica no 

glossário a definição de Projeto Básico contido na Resolução nº 361 do CONFEA, sem 

nenhuma referência à sucessiva Decisão Normativa. 

De fato, a Petrobras, que não está sujeita aos ditames dos órgãos de controle no 

desenvolvimento da sua atividade fim, pôde desconsiderar as recentes interpretações e 

optou por adotar uma definição de Projeto Básico mais idônea ao desenvolvimento do 

seu negócio, uma fórmula que garanta flexibilidade nessa fase de projetação, alcançando 

assim uma maior eficiência.  

Além disso, contrariando a própria Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993), a OT 1 (IBRAOP, 

2006) e a Decisão Normativa nº 160 (CONFEA, 2015) atribuem a estudos anteriores todo 

o tratamento ambiental do empreendimento, enquanto essa abordagem, de acordo com o 

arcabouço jurídico vigente deve ser tratado não somente no anteprojeto, mas também no 

Projeto Básico (BRASIL- CONAMA 1997). 

Estudos de anteprojeto servem para obter a LP. É nessa fase que se desenvolve o Estudo 

de Impacto Ambiental e seu Relatório (EIA/RIMA), que apontam os entraves ambientais 

que o projeto deve superar para obter a LI, mas não possuem nível de detalhamento tal 

que permita análises aprofundadas de cunho ambiental a ponto de garantir sua obtenção. 

Assim, o procedimento de licenciamento implica que serão apresentadas várias versões 
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de Projeto Básico, que irão se ajustando de acordo com exigências ambientais, até 

encontrar a versão definitiva, conforme o fluxograma de Figura 5: Fluxograma com 

licenciamento Ambiental. 

Figura 5: Fluxograma com licenciamento Ambiental 

 

Ora, se para cada versão de Projeto Básico fosse necessário se ater à definição imposta 

pelo CONFEA, tal procedimento seria ineficiente, pois muitos dos estudos e projetos 

previstos seriam inúteis, uma vez que o Projeto Básico iria mudando ao longo do iter 

burocrático de obtenção da LI. Caso esse detalhamento fosse realizado apenas para a 

versão final, estar-se-ia em frente a uma contradição, pois o órgão ambiental, ao longo do 

iter, não estaria analisando o Projeto Básico stricto sensu. 

Imagine-se o caso de uma barragem em concreto que tenha seu Projeto Básico 

apresentado na forma como a Decisão Normativa nº 106/2015 (CONFEA, 2015) 

determina. Ao ser analisado pelo órgão ambiental, detecta-se que não fora levado em 

consideração o fato que determinada área não poderia ter sido alagada e, portanto, há 

necessidade de baixar a barragem. Nesse caso, todos os estudos, inclusive os caríssimos 

cálculos estruturais, realizados deveriam ser repetidos, por força da sua modificação 

geométrica. Isso se poderia repetir várias vezes, até o órgão ambiental conceder a LI, 

gerando grandes custos desnecessários para o proponente.  

Não é somente sob o ponto de vista ambiental que o projeto vai se modificando ao longo 

do seu iter. Contingências, surgimento de novas infraestruturas, novos planos diretores, 

Fluxograma de acordo com a 8666/93 e Licenciamento Ambiental 6
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entre outros motivos, podem ser causa de revisão de Projetos Básicos, já considerados 

definitivos.  

O Projeto Básico adquire particular importância no caso de obras de grande porte. É 

suficiente pensar ao caso de uma adutora de grande dimensão e extensão, que pode levar 

anos para ser realizada. O Projeto Básico não pode prever o que acontecerá ao longo dos 

anos, será um projeto que dita as regras gerais do empreendimento e estima o custo global 

da obra, sem entrar em maiores detalhes. Sucessivamente, esse projeto é dividido em lotes 

executivos.  Serão esses que, ao serem licitados, deverão ser dotados de Projeto 

Executivo, contendo o detalhamento agora previsto para o Projeto Básico. 

Continuando o exemplo do aqueduto de grande porte, pode acontecer que uma área de 

passagem do duto se torne urbanizada ao longo da realização do empreendimento. Nesse 

caso, não será necessário adaptar o Projeto Básico, mas com certeza, será necessário que 

o projeto do lote executivo a ser licitado seja elaborado tendo em vista a nova realidade. 

O Projeto Básico, portanto, é um projeto sujeito a mudanças, deve permitir que a obra se 

adapte da melhor forma possível às exigências do comitente, às contingências e às 

características do território e ambientais, sem grandes custos.  

A importância dessa maleabilidade do projeto foi, na origem, devidamente recepcionada 

pelo legislador, que, ao descrever o Projeto Básico, sempre fez uso de termos genéricos. 

Essa possibilidade de ser modificado ou reavaliado constitui a força desse instrumento de 

planejamento, mas que, infelizmente, devido à atual visão tende a se perder. Não são raros 

os casos em que a obediência cega ao Projeto Básico licitado impeça a adoção de 

alternativas mais adequadas. 

Essa rígida obediência ao Projeto Básico encontra sua origem na adoção desse projeto 

como base da licitação e na severidade com que os órgãos de controle exigem a perfeita 

correspondência dele com a obra.  Dessa forma, se desvirtuou o conceito de projeto básico 

e se observou que, ao invés de averiguar o respeito às normas estabelecidas pelos 

competentes órgãos técnicos, os órgãos de controle passaram a ditar as normas e aqueles, 

por possuir um poder político inferior, acabaram se adaptando às normas estabelecidas 

por quem deveria apenas averiguar sua aplicação. Esses próprios órgãos estabelecem 
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normas teoricamente racionais e válidas, mas tecnicamente inviáveis, ao ponto que esses 

mesmos órgãos nem sempre conseguem manter a coerência, pois estabeleceu-se a 

confusão entre Projeto Básico e Executivo. 

Assim, por exemplo, na Tabela 1 – Características e nível de precisão dos projetos –, o 

TCU atribui ao Projeto Executivo características que segundo sua visão deveriam 

pertencer ao Projeto Básico. 

Ainda, no Manual elaborado para a gestão de Convênios (BRASIL-TCU, 2015), assere-

se que cabe ao Projeto Executivo disciplinar a execução da obra. Ora, se o Projeto Básico 

fosse elaborado na forma exigida pela definição dada pela IBRAOP (2006), por que esse 

não seria suficiente para disciplinar a execução da obra?   

Essa falta de coerência se evidencia analisando a definição a Decisão Normativa nº 106 

(CONFEA, 2015) e a OT – IBRAOP 001/2006 (2006). Em ambos os casos, há um grande 

esforço em detalhar o que seria o Projeto Básico, mas não há o mesmo empenho na 

descrição do Projeto Executivo.  Nessas duas definições, Projeto Básico e Projeto 

Executivo se confundem, uma vez que todas as características que seriam desse, foram 

atribuídas àquele. 

Aparentemente, o que diferencia um do outro parece ser a necessidade de o Projeto 

Executivo obedecer às normas técnicas da ABNT. 

Essa diferenciação, congruente na acepção dada pela Lei nº 8.666/93, que atribui ao 

Projeto Básico um caráter genérico, perde completamente razão de ser quando esse se 

torna tão detalhado a ponto de se confundir com o Projeto Executivo. 

De fato, mantendo-se, nesse novo contexto, a referência à observância das normas 

técnicas somente na definição de Projeto Executivo, entende-se que, contrario sensu, o 

Projeto Básico não deva seguir tais normas, apesar de todos os requisitos aos quais deve 

responder.  

Em suma, tal referência ao respeito às normas técnicas faz sentido somente se se entende 

o Projeto Básico na sua acepção etimológica da palavra, como de mais simples, que não 
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precisa de tanto detalhamento. Detalhamento, esse, que, entretanto, deve aparecer no 

Projeto Executivo, respeitando, agora sim, todas as normas técnicas, podendo disciplinar 

a execução da obra. 

A legislação italiana define de forma mais clara cada fase da projetação, sendo o projeto 

definitivo o correspondente ao Projeto Básico. O alcance de cada fase, sua finalidade e 

produtos esperados são claramente definidos pela própria Lei. 

Assim como a legislação pátria, a italiana permite a licitação apenas tendo como 

referência o Projeto Básico. No diploma legal estrangeiro, o Projeto Básico deve servir 

de referência, mas pode ser alterado pelo Projeto Executivo, mantendo assim sua 

maleabilidade. 

Todavia, na Itália é necessário que, nesse caso, o edital deva prever a contratação da 

elaboração do Projeto Executivo antes do começo da obra. Ao contrário, no Brasil a 

projetação executiva poderá ocorrer contemporaneamente à execução dos trabalhos.  

Nessa previsão legal, entretanto, detecta-se uma incongruência.  

De fato, não há como dizer que o Projeto Executivo possa ser desenvolvido 

concomitantemente com a obra, uma vez que, para ser aprovado pela administração 

pública (art. 6o, § 1), esse deverá ser elaborado previamente, e não concomitantemente 

com a realização da obra. 

Dessa forma, vislumbra-se a possibilidade de que a intenção do legislador não tivesse 

sido permitir que o Projeto Executivo fosse desenvolvido concomitantemente com a obra, 

e sim que a projetação executiva fosse licitada em conjunto com a realização da obra. 

Consequentemente, o verdadeiro alcance do Projeto Básico não seria descrever a obra em 

todos os seus detalhes, mas permitir que a obra proposta seja avaliada quanto à sua 

viabilidade e conveniência, conforme o próprio TCU (BRASIL-TCU, 2013) preconiza. 

Cabe, nesse aspecto, salientar que a utilização ou não do Projeto Básico, complementado, 

entretanto, pelas planilhas de custos unitários, como projeto base de licitação é decisão 

exclusiva do órgão licitante. Isso é expresso claramente na PI nº 507/2011 (BRASIL, 
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2011), conforme visto anteriormente, uma vez que cabe ao licitante averiguar a 

suficiência do Projeto Básico antes de utilizá-lo como projeto base da licitação.  

Também de um ponto de vista orçamentário, o projeto que deve se ater estritamente aos 

preços Sinapi e Sicro, conforme previsto no Decreto nº 7.983/2013 (BRASIL, 2013) é o 

projeto base de licitação, e não o projeto básico.  

Isso permite que os preços utilizados nos dois projetos possam diferir entre si, inclusive 

devido ao lapso de tempo intercorrido entre a elaboração do projeto básico e a licitação 

da obra. Dessa forma, parece plausível que o orçamento do Projeto Básico, mas não o do 

Projeto Executivo, contemple itens que levem em conta a necessidade de revisão de 

preços, sob pena de disponibilizar recursos que ao longo do tempo se tornem insuficientes 

para realizar a obra. Situação, essa, que efetivamente contribui para o enfraquecimento 

da infraestrutura nacional. 

De fato, mais pernicioso do que disponibilizar recursos em excesso, é não repassar 

recursos suficientes para a realização da obra, frustrando o inteiro processo, assim como 

outros empreendimentos que poderiam ter se beneficiado desses recursos, ou, pior, 

gerando obras inacabadas.  

Não se pode também esquecer que o instrumento de convênio é uma parceria entre 

entidades que detêm um escopo comum e não um contrato entre duas partes com 

interesses opostos em termos econômicos. 

Assim, o Projeto Básico deve estimar a obra não com os menores preços possíveis, mas 

sim tentando prever os preços de mercado no momento em que se licitará a obra, sob pena 

de enfrentar concorrências desertas ou obras inacabadas.   

3.3 A Importância do Projeto Executivo 

Como se pôde averiguar na revisão bibliográfica, pouca importância foi dada à definição 

do Projeto Executivo, uma vez que, de acordo com a interpretação corrente da LLC, esse 

pode ser dispensado em qualquer licitação.   
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De fato, a adoção continuada do Projeto Básico como base da licitação reforçou o 

entendimento de ser esse instrumento apto a caracterizar a obra com perfeição, não 

deixando claro, entretanto, qual seria a função do Projeto Executivo. 

Não há entendimento sobre o significado e as diferenças entre os projetos básico e 

executivo, devido a uma distorção de conceitos que veio se enraizando ao longo dos anos, 

contagiando, inclusive, os órgãos responsáveis para orientar tecnicamente o legislador, 

que, ao contrário, acabaram sendo capturados por esse. 

Devido ao fato de o Projeto Básico ser comumente utilizado como base de licitação, as 

atenções dos órgãos de controle e dos legisladores são voltadas para a definição desse 

projeto, atribuindo-lhe uma importância excessiva, enquanto o Projeto Executivo é 

simplesmente aquele projeto elaborado contemporaneamente ou a posteriori, que 

descreve como foi realizada a obra, conhecido como “as built” (conforme construído). 

Há até quem defina esse projeto como um “manual de instruções” (Brito, 2014), que 

apenas indica como se deve dar a operacionalização.  

Entretanto, de acordo com a LLC, o escopo do Projeto Básico é um genérico 

“caracterizar” a obra e sua “execução” completa compete ao Projeto Executivo. Isto é, 

salvo exceções, o instrumento próprio para executar a obra é o Projeto Executivo. 

Se assim interpretado, o Projeto Executivo reconquistaria sua posição preeminente, 

respeito às demais fase de projetação, na fase da licitação, posição essa que estaria 

alinhada com a prevista na legislação europeia, que, come precedentemente exposto, 

impede o início de qualquer obra sem que esse seja devidamente redigido e aprovado. 

O próprio TCU (BRASIL-TCU, 2014), admite essa importância ao determinar que o 

regramento da contratação é ditado por esse projeto.  

Ora, se o Projeto Executivo é “disciplinar a execução da obra ou do serviço”, é mais do 

que lógico que seja esse o projeto (e não o básico) base da licitação. Tendo esse fim de 

regrar a contratação, salvo motivos sobrevenientes, o Projeto Executivo deve, no limite 

do possível, ser inalterável, perdendo as características de maleabilidade que 

caracterizavam o Projeto Básico. 
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Assim, na sua essência, todas as decisões do TCU estão corretas e válidas, pois o projeto 

base da licitação deve conter aquela precisão e completeza que o órgão exige, entretanto 

é o Projeto Executivo a base da licitação e é, portanto, esse que deverá espelhar com 

precisão a obra, e não o Projeto Básico, como, ao contrário, é auspicado por aquele órgão.  

Cabe uma observação importante a respeito previsão legal (art. 7º, §1º, da PI nº 507/2011), 

que trata da dispensa de apresentação de Projeto Básico. 

No caso de implantação de infraestrutura entende-se que o Projeto Básico já exista, como, 

por exemplo, no caso de construção de obras padronizadas: postos policiais, unidades 

habitacionais de “Minha Casa Minha Vida”. Todavia, até projetos padronizados, na 

maioria dos casos, devem se adaptar às condições locais e precisam de ajustes. No caso 

citado de “Minha Casa Minha Vida”, será necessário estimar, por exemplo, a 

terraplanagem a distância da rede elétrica, das redes de abastecimento e esgoto.  

Assim, se de um lado o Projeto Básico pode ser dispensado, pois o concedente poderá 

avaliar apenas por meio de projeto padrão a conveniência e viabilidade da obra, em 

hipótese nenhuma poderá ser dispensado o Projeto Executivo a ser utilizado como base 

da licitação, pois é nele que se dará a plena caracterização da intervenção e será esse que 

regrará a contratação.  

Quanto à orçamentação da obra, o Projeto Básico pode até conter preços que extrapolem 

os do Sinapi ou Sicro vigentes, mas é absolutamente necessário que o ente licitante 

observe o estabelecido no Decreto nº 7.983/2013 (BRASIL, 2013), pois o Projeto 

Executivo regrará a contratação da obra, não se tratando, portanto, de um instrumento 

para consolidar uma parceria, como é o Projeto Básico, mas sim, de um contrato, onde os 

interesses são conflitantes. 

Resumindo, pode-se afirmar que o projeto base da licitação deve ser o Projeto Executivo, 

cuja planilha orçamentária deve utilizar-se dos preços previstos no Sinapi ou Sicro e que 

esse não é apenas um detalhamento do Projeto Básico, podendo-o modificar, desde que 

não sejam modificadas suas características fundamentais.   
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3.4 Duas experiências italianas 

Experiências de importantes obras hídricas na Itália se tornam úteis para demonstrar como 

a visão sistêmica da projetação, que inclui todas suas fases, permite alcançar resultados 

significativos. 

3.4.1. Irrigação dos vales dos rios Vomano e Tordino 

Trata-se de um projeto de irrigação de cerca de 10.000 hectares, gerenciado pela 

Cooperativa de Saneamento Norte (Consorzio di Bonifica Nord) do município italiano de 

Téramo, desenvolvido em dois vales contíguos, com transposição de água entre bacias, 

na área central da Itália. Uma adução de DN 2000 mm transporta por 18 km uma vazão 

de 4 m³/s até o sistema de irrigação do vale do rio Tordino. Sucessivamente, uma nova 

adução de DN 1400 mm leva a água até o vale do rio Vomano, onde o sistema abastece 

a irrigação daquele vale, conforme mapa da Figura 6: Mapa da irrigação dos vales dos 

rios Vomano e Tordino.  

Figura 6: Mapa da irrigação dos vales dos rios Vomano e Tordino 

 

Fonte: acervo do autor (1989). 

As fases de projetação, que incluíram a preliminar (anteprojeto), definitiva (básica) e 

executiva, duraram de 1980 até 2006. Atualmente, sete lotes estão em exercício e os 

últimos dois em execução. 
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Desenvolvendo o anteprojeto, foi possível definir a ideia geral do projeto, avaliar sua 

viabilidade econômica e optar para a solução mais conveniente.  

Sucessivamente, com a apresentação do Projeto Definitivo – denominado, antes da lei 

Merloni, Progetto di Massima –, conseguiu-se garantir o financiamento da então agência 

de fomento para o a Itália Meridional, Agenzia per la promozione e lo sviluppo del 

Mezzogiorno – AGENSUD,  para a realização da obra.  

O Projeto Definitivo (Básico) já descrevia a obra com bastante precisão. Sem os detalhes 

construtivos que sua contratação ensejaria, mas já prevendo como se daria seu 

desenvolvimento.  

Optou-se para dividir a intervenção em nove lotes executivos. Ao passo que recursos 

financeiros eram disponibilizados, desenvolvia-se o Projeto Executivo de cada lote, para 

que fosse utilizado como base da licitação. Isto é, não foi licitada a obra inteira com o 

Projeto Básico, e sim cada lote previamente dotado de Projeto Executivo.  

Importante observar que, por cada lote executivo, foi necessário realizar novos 

levantamentos topográficos, mais aprofundados, considerando a atual situação de 

urbanização. Não raros foram os casos em que se fazia necessário modificar o leiaute do 

Projeto Básico, por força de contingências ou descobertas de dificuldades técnicas não 

detectadas pelos estudos anteriores. Todavia, sempre foi de grande importância possuir o 

Projeto Definitivo para assegurar que eventuais modificações não inviabilizassem a 

intervenção no seu conjunto. 

3.4.2. Sistema de Irrigação do Salento 

O “Salento” é a área da Itália localizada na Região Puglia, facilmente identificável como 

o “salto da bota” da península italiana. Sua geologia, prevalentemente calcária, faz com 

que seja carente em cursos d´agua, sendo necessária a implantação de grandes obras de 

adução hídrica para seu abastecimento. 

O Projeto Básico de 1990 previa que a partir da Barragem no rio Sinni, denominada de 

Monte Cotugno, na região da Basilicata, duas tubulações de DN 3000 mm garantissem 
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uma vazão de 25 m³/s até as áreas irrigáveis do Salento (100.000 ha) após 

aproximadamente 200 km. 

A grande extensão do projeto obviamente impediu que o Projeto Básico fosse elaborado 

com precisão tal, que permitisse a contratação da obra, entretanto, serviu para definir seu 

custo estimado, efetuar análise custo/benefício e estabelecer o arranjo institucional entre 

as várias administrações envolvidas no projeto. 

Dessa forma, o projeto básico foi dividido em vários trechos executivos. Seguindo a linha 

de projetação anteriormente definida, as obras foram devidamente detalhadas, aportando 

as modificações necessárias ao Projeto Básico, de acordo com os achados dos novos 

detalhados levantamentos efetuados.  

Cada trecho foi licitado separadamente, sempre tendo em vista a funcionalidade da obra.  

Assim, por exemplo, até hoje apenas uma das tubulações de DN 3000 foi realizada, 

garantindo certo fornecimento d´água, apesar de a obra não estar finalizada. A fotografia 

de um detalhe da obra abaixo ilustra essa situação.  

Figura 7: Tubulação DN 3000 com predisposição para receber a segunda 

 

Fonte: acervo do autor (1987). 
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Com esse exemplo, demonstra-se, em obras de grande porte, que a projetação executiva, 

efetuada de uma só vez, teria tido um impacto financeiro muito elevado para o órgão 

contratante e, mesmo assim, teria sido difícil chegar ao nível de detalhamento que a obra 

requereria.  

Também, cabe salientar que possivelmente, caso a obra tivesse sido contratada 

integralmente, ter-se-ia optado por construir imediatamente as duas tubulações de DN 

3000, sem ainda ter terminado as obras a jusante para receber a vazão transportada, 

deixando por longo tempo a obra sem nenhuma utilidade.  
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4 CONCLUSÕES 

Aparentemente, os órgãos técnicos e de controle estão entendendo que existem dois tipos 

de Projetos Básicos: um para a assinatura dos convênios e outro para a contratação. Essa 

dicotomia precisa ser esclarecida, para que, de um lado, projetos de municípios não sejam 

inviabilizados, por outro, para impedir que obras sejam licitadas sem o devido 

disciplinamento e contratadas com projetos insuficientes.  

De fato, raramente o Projeto Básico a ser analisado pelo concedente no momento da 

assinatura do termo de convênio alcança os detalhes pretendidos pela atual visão dos 

órgãos de controle e técnico, inviabilizando, dessa forma, o repasse dos recursos 

pretendidos e, em última análise, a implantação da infraestrutura de que a sociedade 

necessita. 

Corretas, entretanto, são as decisões do TCU voltadas a exigir que o projeto base de 

licitação contenha todos os detalhes da obra. Porém, deve ser reconsiderado o termo 

utilizado, pois o nível de detalhamento pretendido faz com que o projeto base da licitação 

não seja o Projeto Básico, e sim o Projeto Executivo. 

Dessa forma, entende-se que a Lei nº 8.666/93 deva ser interpretada de forma mais 

restritiva, impedindo, salvo exceções devidamente justificadas, que sejam licitadas obras 

dispondo apenas de Projeto Básico. De regra, o Projeto Executivo é o único instrumento 

idôneo para licitar a contratação de uma obra. 

Esse é o entendimento também da legislação italiana, que permite a licitação com Projeto 

Básico em casos excepcionais, entretanto, nunca prevê a contratação de uma obra sem 

antes ter aprovado seu Projeto Executivo.  

Com esse entendimento, todos os instrumentos legais, com exceção da OT – IBRAOP 

001/2006, que não é norma, e da Decisão Normativa nº 160 do CONFEA, que a 

acompanhou, seriam congruentes e responderiam às boas práticas da engenharia. Os dois 

dispositivos acima citados, fruto da repetida utilização do Projeto Básico como base de 

licitações, devem ser revistos, para que não mais haja incompreensões sobre o significado 

técnico dos dois graus de projetação.  
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