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Resumo 

A Análise de Editais de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia 

realizada pela Subsecretaria de Auditoria e Controle de Obras e Serviços de 

Engenharia (SSO) do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), 

vem contribuindo para estabelecer uma sistemática que possibilite a melhoria na 

elaboração de tais documentos com vistas à correta aplicação do dinheiro público. 

Sob a ótica desta prática, esta monografia apresenta uma proposta para  identificar 

quais são os fatores a serem considerados na tomada de decisão da Administração 

Pública a respeito da escolha do Regime de Execução Contratual de Obras 

Públicas. A proposta poderá servir como elemento orientador aos Jurisdicionados 

na decisão de escolha para o regime de execução compatível com o tipo de obra 

ou serviço e o projeto elaborado, visando a boa utilização dos recursos públicos. 

 

 

Palavras-chave: Regime de Execução Contratual. 

Edital de Licitação. Princípio da Discricionariedade. 

Princípio da Economicidade. Obras e Serviços de 

Engenharia. 
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Abstract  

Analysis of Announcement bidding of Works and Engineering Services 

performed by the Secretariat of Audit and Control Works and Engineering 

Services (SSO) of the Court of Accounts of the State of Rio de Janeiro (TCE - 

RJ), is contributing to a systematic enabling the improvement in the preparation of 

such documents in order to correct application of public money. From the 

perspective of this practice, this paper presents a proposal to identify the factors to 

be considered in decision-making of Public Administration regarding the choice 

of the Scheme implementation contract of Public Works. The proposal could 

serve as an advisor to the Public Administration in the decision of choice for the 

implementation scheme compatible with the type of work or service and the 

project developed, aimed at proper use of public resources. 

 

 

Keywords: Scheme implementation contract. 

Announcement bidding. Principle of discretionary. 

Principle of economy. Works and engineering 

services. 
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1. Introdução 

1.1. O tema e sua relevância 

O Regime de empreitada por preço global é aquele que  se materializa com 

base em projeto básico bem elaborado e suficiente para completa caracterização 

do objeto, é o de menor risco e de maior facilidade de gerenciamento pela 

administração, visto possibilitar o pleno conhecimento do valor final do 

empreendimento e o pagamento por etapa da obra concluída, enquanto que o 

regime de empreitada por preço unitário permite a variação do preço inicialmente 

previsto em face de alteração de quantitativos necessários durante a execução 

contratual, sendo  aferidos nas medições através dos levantamentos dos 

quantitativos efetivamente executados.  

Diante de substanciais dificuldades e falhas na eleição do Regime de 

Execução Contratual em Obras Públicas, especialmente em Obras de Reformas de 

Edificações, buscamos identificar os fatores a serem considerados na tomada de 

decisão do Administrador Público em relação ao “Regime de Execução 

Contratual”, por ocasião da elaboração de Editais de Obras Públicas. Para tratar 

esta temática tomamos como premissa de ser o Regime de Execução por 

Empreitada por Preço Unitário para Obras Públicas de Reforma de Edificações o 

mais vantajoso economicamente e financeiramente na aplicação do Dinheiro 

Público. 

Buscamos, pela discussão do assunto, formar idéia uniforme sobre o 

adequado regime de execução para cada objeto licitado pela Administração 

Pública, para que, apesar da discricionariedade do Jurisdicionado, possamos, 

como Órgão de Controle Externo, recomendar a substituição do regime de 

execução, para adequação à especificidade do tipo de obra ou serviço de 

engenharia compreendido no projeto básico existente ou determinar a 

complementação do projeto básico a fim de que satisfaça a necessidade do regime 

de execução adotado.  
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A proposta, que ora se faz, é de identificar quais são os fatores a serem 

considerados na tomada de decisão de Administração Pública quando da escolha 

do Regime de Execução em Editais de Obras Públicas de Reformas de 

Edificações. A compreensão de tais fatores não dispensa o domínio de conceitos 

legais e técnicos de engenharia que pretendemos tratar na pesquisa, tais como os 

significados dos Regimes de Execução de Contratos de Obras e Serviços de 

Engenharia. 

1.2. Problema da pesquisa 

Quais são os fatores a serem considerados na tomada de decisão de 

Jurisdicionados quando da escolha do Regime de Execução em Editais de Obras 

Públicas de Reformas de Edificações? 

Ao longo das análises de Editais realizadas pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro  foram detectadas escolhas do Regime de Execução 

Contratual inadequados, sob o aspecto da economicidade, ao tipo do objeto a ser 

licitado. Estes registros conferem à pesquisa elementos capazes de subsidiar 

respostas ao problema científico colocado. 

1.3. Aspectos a serem considerados 

Apesar da legislação  possibilitar o caráter  discricionário na escolha do 

Regime de Execução Contratual, deverão ser observados aspectos específicos tais 

como:  

� O tipo do objeto a ser executado; 

� O nível de precisão do Projeto Básico e seus respectivos estudos 

técnicos preliminares; 

� A análise do  adequado regime de medições e pagamentos; 

� A qualidade dos serviços a serem  executados; 

� A  eficiência da fiscalização a ser alcançada. 
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1.4. Natureza da  pesquisa, coleta e tratamento dos dados 

� Quanto à natureza da pesquisa ela será aplicada (estudo e discussão de 

procedimentos adotados pelo Administrador Público para a tomada de 

decisão da escolha do Regime de Execução para obras de Reforma) e 

quanto à forma de abordagem do problema ela será qualitativa 

(interpretação da aplicação dos tópicos, objeto deste estudo, a partir da 

análise de conteúdo de dados institucionais e revisão bibliográfica); 

� Quanto aos objetivos gerais, a pesquisa será exploratória (demonstrar a 

importância do problema, aliado ao fato do tema possuir poucos estudos e 

a sua relevância) e ao mesmo tempo ela será descritiva (quando descreve e 

examina os tópicos, objeto da pesquisa). 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo principal 

O objetivo deste trabalho é de identificar quais são os fatores a serem 

considerados na tomada de decisão de Administração Pública quando da escolha 

do Regime de Execução em Editais de Obras Públicas de Reformas de 

Edificações, por meio dos tópicos, que   abrangem: 

� Imprevisibilidades, adequações e alterações que se fazem necessárias 

durante a execução contratual de obras do tipo de Reformas de 

Edificações; 

� Economicidade referente ao  Tipo de Regime de Execução X 

Discricionalidade do Jurisdicionado em eleger o Regime de 

Execução Contratual.  

� Normas de Medições e Pagamentos (Medições dos serviços 

efetivamente executados ou por etapas concluídas). 
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1.5.2. Objetivos intermediários  

São os seguintes, os objetivos intermediários que deverão ser atingidos para 

que seja alcançado o objetivo final a que se propõe este estudo: 

� Descrever os Regimes de Execução Previstos na Lei de Licitações. 

� Diferenciar Tipo de Licitação e Regime de Execução e Critério de 

Julgamento de Regime de Execução; 

� Descrever  o breve histórico da análise de Editais pelo TCE-RJ;  

� Examinar os tópicos que abrangem a análise de Editais de Obras 

Públicas; 

� Estudar a sistemática da análise dos tópicos; 

1.6. Organização do trabalho 

Nos próximos capítulos serão  apresentados  os tipos de regime de 

execução, a pesquisa realizada sobre editais de licitação, as particularidades das 

obras de reforma,  bem como o enfoque entre  o  princípio da economicidade sem 

colidir com o poder discricionário do Jurisdicionado. 

No segundo capítulo será diferenciado o tipo de licitação do regime de 

execução, bem como diferenciado o critério de julgamento do regime de 

execução, além de exemplificado os regimes de empreitada por preço global e 

unitário. Ao longo da análise de Editais de Licitação de Obras Públicas realizada 

pelo TCE-RJ é observada a confusão, por parte dos gestores, da adoção do tipo de 

licitação, regime de execução e critério de julgamento, sendo necessário 

conceituá-los. Será discorrido, ainda,  sobre o regime de empreitada por preço 

global e o  regime de empreitada por preço unitário. 

No terceiro capítulo será apresentada a metodologia de análise de Editais de 

Obras Públicas,  a legislação pertinente,  toda a sistemática que envolve estas 

análises, e a obrigatoriedade do Projeto Básico. Será salientada a necessidade e a 

importância da análise prévia dos Editais de Obras Públicas. Através de uma 

avaliação prévia é possível sanar problemas/imperfeições na elaboração do 

Projeto Básico (Planilha Orçamentária Estimada, Elementos disponibilizados para 
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o perfeito conhecimento do objeto licitado, etc.), bem como aspectos formais que 

implicam na participação no processo licitatório e na futura execução contratual.   

No quarto capítulo será exposto o objetivo deste trabalho, descrevendo as 

imprevisibilidades que ocorrem em obras de Reformas de Edificações, as quais 

somente são constatadas ao decorrer da execução contratual. Será conceituada 

economicidade e discricionariedade. Será condicionada a discricionariedade 

possibilitada pela legislação, quando da escolha do regime de execução contratual 

a observância da economicidade. Será descrita a necessidade do gestor público 

levar em consideração as particularidades do tipo de obra e a vinculação direta 

com a forma que se dará às medições e seus respectivos pagamentos.      

No quinto capítulo será apresentada a conclusão deste trabalho.  

 

 



 

2. Aspectos Gerais sobre os Regimes de Execução 

O regime de execução não deve ser confundido com o tipo de licitação, pois 

enquanto que o regime de execução disciplina a forma de prestação e 

acompanhamento dos serviços, o tipo destina-se a estabelecer as prioridades 

almejadas pelo certame. 

2.1. Diferenciação de Tipo de Licitação e de Regime de Execução 

Regime de execução e tipo da licitação, são elementos básicos do Edital de 

Licitação, conforme determinado no art. 40 da Lei de Licitações (Lei Federal 

8.666/93). 

No § 1°  do art. 45 da Lei de Licitações são definidos os Tipos de licitação, 

como: de menor preço, de melhor técnica, de técnica e preço e de maior lance ou 

oferta - nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso. 

Diante do determinado na Lei de Licitações, o Edital deverá definir o tipo de 

licitação de modo expresso. 

Quando institui licitação de “menor preço”, a Administração selecionará 

como vencedora a proposta de melhor preço, unitário ou global. 

Nas licitações de obras e serviços de engenharia, qualquer que seja o tipo de 

licitação adotado, o julgamento de melhor preço, será global, declarando-se, como 

proposta vencedora, a que ofertar o menor preço total ou global, pois a chamada 

licitação “por itens” permitiria contratação de diferentes empresas para execução 

dos diferentes itens integrantes do objeto, o que só acontece em casos 

excepcionais.   

As licitações de obras e serviços de engenharia, adotam usualmente o tipo 

de menor preço, sendo os tipos de “melhor técnica” ou “técnica e preço”, restritos 

para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na 

elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de 

engenharia consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de estudos 

técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, conforme determinado pelo 

artigo 46 da lei federal nº 8.666/93.  
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A Lei de Licitações define no inciso VIII do art. 6º os regimes de execução, 

como: empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa e  

empreitada integral. 

Entende-se como empreitada, quando o contratado executará a prestação da 

obra ou serviço de engenharia, compreendendo o fornecimento do material e as 

despesas necessárias ao cumprimento da prestação, cabendo ao contratante a 

remuneração das despesas decorrentes e o lucro auferido pelo contratado. 

O regime de execução disciplina a forma de apuração do valor a ser pago à 

contratada pela prestação do serviço, gerando modalidades de empreitada, 

diretamente influenciadas pelo critério para apuração do valor da remuneração 

devida da contratante à contratada. Quando na modalidade de empreitada por 

preço global, o contrato definirá o valor devido ao particular tendo em vista a 

prestação de todo o serviço e quando na modalidade de empreitada por preço 

unitário o valor será fixado pelas unidades executadas.  

2.2. Tipos de Regime de Execução Contratual 

Na categoria de contrato de obras e serviços, a Lei de Licitações, em seu 

artigo 10º,  admite a empreitada por preço global, a empreitada por preço unitário, 

a tarefa e a empreitada integral. 

2.2.1. Empreitada por preço global 

É aquela em que se ajusta a execução da obra ou serviço por preço certo e 

total. Ou seja, a empresa contratada receberá o valor certo e total para execução de 

toda a obra. Será responsável pelos quantitativos e o valor total só será alterado se 

houver modificações de projetos ou das condições pré-estabelecidas para 

execução da obra, sendo as medições feitas por etapas dos serviços concluídos. O 

pagamento, no entanto, poderá ser efetuado parceladamente, nas datas prefixadas, 

na conclusão da obra ou de cada etapa, conforme ajustado entre as partes.  



14 

2.2.2. Empreitada por preço unitário 

É aquela em que se contrata a execução por preço certo de unidades 

determinadas. Ou seja, o preço global é utilizado somente para avaliar o valor 

total da obra, para quantidades pré-determinadas pelo Edital para cada serviço, 

que não poderão ser alteradas para essa avaliação, servindo para determinar o 

vencedor do certame com o menor preço. As quantidades medidas serão as 

efetivamente executadas e o valor total da obra não é certo. Nesta modalidade o 

preço é ajustado por unidades, que tanto podem ser metros quadrados de muro 

levantado, como metros cúbicos de concreto fundido. O pagamento é devido após 

cada medição. A empreitada por preço unitário é muito utilizada em reformas, 

quando não se pode prever as quantidades certas e exatas que serão objeto do 

contrato. 

2.2.3. Tarefa 

É o regime de execução próprio para pequenas obras ou para partes de uma 

obra maior. Refere-se, predominantemente, à mão-de-obra. A tarefa pode ser 

ajustada por preço certo, global ou unitário, com pagamento efetuado 

periodicamente, após a verificação ou a medição pelo fiscal do órgão contratante. 

Em geral, o tarefeiro só concorre com a mão-de-obra e os instrumentos de 

trabalho, mas nada impede que forneça também pequenos materiais. 

2.2.4. Empreitada integral 

É a contratação da integralidade de um empreendimento, compreendendo 

todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, inclusive projeto 

executivo, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao 

contratante em condições de ocupação. É uma novidade da atual legislação e está 

sendo bastante usada para a contratação de redes de microcomputadores, onde o 

projeto da rede, softwares, equipamentos, instalação elétrica e até treinamento são 

contratados com um único fornecedor. A grande vantagem desta situação é que 

somente uma organização se responsabiliza por toda a rede. A desvantagem é que 
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pode ser mais cara, em virtude da subcontratação de alguns elementos da rede, 

como por exemplo, a instalação elétrica. 

2.3. Critério de Julgamento X Regime de Execução 

É comum também confundir-se o critério de julgamento de licitação de 

obras e serviços de engenharia, com a forma de execução do serviço e medição 

para pagamento, como visto anteriormente, em licitações de obras e serviços de 

engenharia, basicamente declara-se, como proposta vencedora, a que ofertar o 

melhor preço total ou global, visto que, por razões operacionais, é necessária a 

adjudicação de uma única licitante para execução de todo o objeto licitado, porém 

não se pode confundir o critério de julgamento com a modalidade de execução, 

em que se pode optar pelo regime de execução por preço global ou por preço 

unitário, condicionando com isso diferenciações na execução do objeto e não no 

julgamento das propostas.  

2.4. Empreitada por Preço Global X Empreitada por Preço Unitário 

Os regimes de empreitada diferenciam-se basicamente pela forma de 

pagamento, pois, enquanto que na empreitada por preço unitário os pagamentos 

são decorrentes de medições das unidades executadas de serviços contratados, 

pagas pelos respectivos preços unitários, na empreitada por preço global, os 

pagamentos são feitos obedecendo-se o cronograma físico-financeiro, 

consolidados pelas devidas medições, para os itens efetivamente entregues ou 

executados. 

Com isso, entendemos que na contratação pelo regime de execução por 

preço unitário, as quantidades contratadas podem não ser efetivamente, pagas, 

pois, caso não tenha havido necessidade da utilização das quantidades estimadas 

para execução da etapa, a administração beneficia-se com o pagamento inferior ao 

valor contratado para a etapa. 

Na contratação pelo regime de empreitada por preço global, como o 

pagamento é por etapa, conhecida e cotada pelo contratado, a princípio, não é 

admitido, salvo modificação do escopo, aumento do valor contratado para a etapa, 
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inibindo a prática lesiva, por parte do Contratado de aumentar as quantidades dos 

serviços da etapa para benefício próprio, prejudicando o orçamento total da obra 

ou serviço. 

Por dados consolidados em 2005 foi verificada a priorização na escolha do 

regime de execução por preço unitário em detrimento dos demais regimes em 

licitações de obras e serviços de engenharia sob a modalidade de concorrência 

pública, Apêndice “A”. 



 

3. Metodologia de Análise de Editais pelo TCE-RJ 

Com a Constituição Federal de 1988 a Administração Pública ficou 

condicionada a sofrer fiscalização além da promovida pelos seus controles 

internos, a fiscalização e controle externo, exercido pelo poder Legislativo com o 

auxílio dos Tribunais de Contas, sobre todas as unidades administrativas do 

Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Dessa forma os Tribunais vêm 

exercendo controle e fiscalização dos atos da administração nas três esferas de 

Poder, bem como vêm analisando as prestações de contas dos gestores, emitindo 

pareceres para conhecimento e providências das Assembléias Legislativas e 

Câmaras Municipais.  

3.1. Licitações 

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro visando aprimorar os 

mecanismos capazes de resguardar, o interesse público e possibilitar a correção 

dos atos ainda em fase licitatória passou a examinar os editais de licitação por 

concorrências públicas, devido a sua relevância material e interesse público.  

Os gestores da Administração Pública para realizar a aquisição de materiais, 

locações diversas e a realização de obras ou serviços devem, conforme 

determinado na Lei nº 8.666/93,  priorizar a realização de licitação pública,sendo 

desobrigado quando em atos revestidos de inexigibilidade ou previstos como 

passíveis de dispensas de licitação previstas na legislação. 

As regras e necessidades para a realização de licitações e contratos de obras 

e serviços de engenharia realizados pela Administração Pública, no Brasil, são 

estabelecidas pela  Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993.  

No art. 22 da referendada lei, são especificadas as seguintes modalidades de 

licitação: Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Concurso e Leilão. Estas 

modalidades são determinadas em função dos valores estimados da contratação, 

cujos limites, expressos no art. 23, expressam valores atualizados pela Lei nº 

9.648/98: 
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        I - para obras e serviços de engenharia: 

        a) Convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais); 

        b) Tomada de Preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); 

        c) Concorrência - acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); 

        II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: 

        a) Convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

        b) Tomada de Preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais); 

        c) Concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais). 

 

A licitação é defendida pelo argumento de garantir a igualdade de 

participação entre empresas que possam e queiram contratar com a Administração 

Pública, como expõe a Professora Odete Medauar (2004, p. 213): 

A Administração não pode contratar livremente, porque deve ser atendido o princípio de 
igualdade de todos para contratar com a Administração e a moralidade administrativa, 
sobretudo. 

 
Os editais públicos são os instrumentos convocatórios das licitações para 

garantir a publicidade e gerar a igualdade de conhecimento do objeto licitado a 

todos os licitantes, devendo ser elaborados, obrigatoriamente, conforme os 

ordenamentos da Lei nº 8.666/93. 

A Lei de Licitações determina os procedimentos das licitações e contratos 

administrativos. Dentre seus artigos, destaca-se, especialmente, o artigo 6º, que 

dentre outras definições, estabelece conceitos de obra, serviço e projeto básico. 

O artigo 7º, da referendada Lei, discorre sobre a exigência de projeto básico 

em licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços. 

Visando garantir economicidade, eficiência e eficácia das obras e serviços 

de engenharia, no art. 12, são listados os requisitos que deverão ser observados 

quando da execução dos projetos de obras e serviços. 

Outros artigos, tais como os artigos 10, 40, 45 e 47, também discorrem 

determinações e exigências bastante influentes em licitações de obras e serviços 

de engenharia. 

3.2. Importância da Análise de Editais de Licitação; 

Temos a análise de Editais como de extrema importância ao controle 

externo, visto que, por ser concomitante a realização do procedimento licitatório, 
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pois inicia após sua publicação e finda antes da data do certame, faz com que 

sejam prevenidos danos antes da execução do objeto, bem como evita falhas do 

ato que podem resultar em prejuízo a garantia de igualdade, isonomia ou 

economicidade. 

Ao examinar material idêntico ao ofertado e adquirido pelos licitantes, o 

Tribunal de Contas auxilia os gestores da administração pública a promover 

licitações em conformidade com a legislação pertinente reduzindo falhas de 

potenciais penalidades ou mesmo paralisações provocadas por recursos de partes 

prejudicadas. 

Adilson Abreu Dallari (2003, p. 191) também credita na efetividade de um 

controle externo nas licitações e opina: 

É preciso um controle mais acentuado, que hoje é perfeitamente possível de ser feito pelo 
Tribunal de Contas, pois existe base constitucional para isso, além de ser função 
institucional desse tribunal. 

 
Moacir Bertoli (2002, p. 10) ratifica este entendimento sobre o assunto e o 

enriquece com o seguinte parecer: 

A análise tempestiva do edital de concorrência é fator primordial para o bom desempenho 
da administração. As distorções detectadas a tempo permitem a sua correção, evitam 
transtornos e protelações, inclusive interposição de recursos administrativos e de ações 
judiciais que retardam o efetivo atendimento da necessidade pública que a administração 
pretendia alcançar mediante a licitação. 

 

O exame de Editais de Licitação por Concorrência de obras e serviços de 

engenharia, realizado antes da licitação, também visa garantir que os elementos do 

projeto básico estão consistentes, coerentes e suficientes, bem como se os aspectos 

licitatórios estão adequados ao objeto. 

Segundo Juarez Freitas (2004, p. 346/347),   o controle  deve ser  preventivo 

e transformador como abaixo reproduzido: 

O controle deve ser o mais preventivo e concomitante possível, sem deixar de atacar os 
erros e os vícios no nascedouro; 

[...] 

o controle deve ser aberto às transformações positivas e à revisão conceitual, haja vista a 
vertiginosa transformação característica do nosso tempo, aproveitando todos os benefícios 
instrumentais das novas tecnologias; 

o controle deve ser transformador e propositivo, não se contentando em chegar sempre 
tarde. 
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Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (2005, p. 5361), sobre o controle das 

licitações, assim se posiciona: 

Uma ação do Tribunal de Contas capaz de, a um só tempo, controlar a corrupção e a má 
versação dos recursos públicos, resgatar a boa-fé nas relações entre particulares e os 
gestores públicos, reduzir volume de demandas judiciais, satisfazendo o interesse da 
sociedade de ver os recursos públicos bem aplicados. 

 

O Tribunal de Contas  do Estado do Rio de Janeiro   como fiscalizador da 

Administração Pública dos Órgãos do Estado e das Prefeituras Municipais do 

Estado, com exceção do Município do Rio de Janeiro, vem constantemente 

evoluindo nas técnicas utilizadas para reformulação e ampliação dos objetivos 

perseguidos,  objetivando o interesse público. 

Decorrente da evolução da análise de Editais de Obras Públicas, os analistas 

do TCE-RJ, além de examinar os aspectos formais e legais exigidos, verifica  a 

adequação do projeto básico e da planilha estimada e também passou a 

analisaralgumas peculiaridades do projeto que transformam a licitação, como um 

todo, num ato antieconômico, comprometendo o princípio da economicidade e, 

por conseguinte, o interesse público, tendo em vista que a tomada de decisão pelo 

administrador público na seleção do regime de execução inadequado ao objeto 

licitado pode resultar em dano ao erário, pois quando da escolha de regime de 

execução por preço global a redução do objeto pode não ser efetivamente refletida 

nas medições e  pagamentos, além de influenciar propostas imprecisas. 

Pactuando de mesma preocupação,  Marçal Justen Filho (2005, p. 384), 

assim expõe: 

A maioria dos problemas práticos ocorridos em licitações deriva da equivocada elaboração 
do ato convocatório. 

 

Para não prejudicar o certame licitatório a análise de Editais de licitação 

requer celeridade. Contudo, mesmo com prazo exíguo as análises de Editais 

realizadas pelo TCE-RJ têm garantido diversos bons resultados, sendo que as 

promovidas em Editais de Licitações para Obras e Serviços de Engenharia 

refletiram em melhoria substancial dos projetos básicos elaborados que por 

exigências sistemáticas do Corpo Instrutivo passaram a contemplar elementos 

esclarecedores e elucidativos do objeto, bem como na melhoria de qualidade das 

planilhas estimadas. Destacam-se a adequação de aspectos legais que afetam a 
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economicidade , tais como a correta determinação do Regime de Execução e a 

adoção de critérios de aceitabilidade de preços unitários, que visam a garantir 

propostas mais precisas e a preservar a contratação vantajosa, mesmo na 

eventualidade de aditamentos. 

Essa nova  tendência também é defendida pelo  Ministro Ubiratan Aguiar 

(2001, p. 246 e 251), quando afirma que: 

A função maior do controle não é reprimir ou apontar culpados, sendo premente que se 
evitem a ocorrência de fatos a serem reprimidos e de culpados a serem identificados.  

É certo que a realização de atividades de caráter preventivo apresenta-se como padrão ideal 
de conduta, a ser buscado como meta pelas Entidades de Fiscalização Superior. 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ, em 2005,  

criou a Subsecretaria de Auditoria e Controle de Obras e Serviços de Engenharia – 

SSO, contemplando em seu quadro extenso grupo de engenheiros e arquitetos 

para análise de controle externo de processos de obras e serviços de engenharia, 

tendo como uma das atribuições, o exame de todos os editais de concorrência 

referentes a obras e serviços de engenharia, sendo para tanto instituído um núcleo 

de Editais na Subsecretaria que atua com apoio, quando necessário, do núcleo de 

meio-ambiente e do núcleo de avaliações, igualmente integrantes da SSO.  

No parágrafo 2º, do artigo 113, da Lei Federal nº 8.666/93, consiste o 

fundamento legal para exame de Editais de Licitação, e tem se justificado pelos 

resultados inibidores de más contratações.  

3.3. Sistemática da Análise pelo TCE-RJ; 

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em 11 de julho de 1995, 

por meio da Deliberação 191 (revista recentemente pelas Deliberações 244 e 

245/07)  instituiu a análise dos editais de licitação por concorrência pública de 

todos os seus órgãos jurisdicionados. Esta Deliberação apoiou-se nas seguintes 

premissas: 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamentou 
o art. 37, XXI, da Constituição Federal, estabeleceu normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras 
alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios (art.1º), subordinando aos seus dispositivos os órgãos da Administração 
Direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de 
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economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 113, § 2ª da referida Lei, o Tribunal de 
Contas pode solicitar para exame “...até o dia útil imediatamente anterior á data de 
recebimento das propostas, cópia de edital de licitação, já publicado, obrigando-se os 
órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção das medidas corretivas 
pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas”; 

CONSIDERANDO as alterações introduzidas na Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 
1993, através da de número 8.883, de 8 de junho de 1994; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar 63, de 1º de agosto de 1990, estabelece no art. 
39, inciso II, alíneas E e F a obrigação de os responsáveis encaminharem ao Tribunal de 
Contas, respectivamente, cópias dos editais de licitação ou dos atos de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, acompanhados dos documentos que lhes digam respeito e, 
ainda, cópia dos contratos e, quando decorrentes de licitação, das atas e quadros de 
julgamento; 

CONSIDERANDO ainda o que dispõe os art. 47, 48 e parágrafo único, e 50, da Lei 
Complementar 63/90; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 48, inciso II, alínea d., itens 2, 3 e 4 do seu 
Regimento Interno (Deliberação 167, de 10 de dezembro de 1992); 

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de racionalização das normas de 
encaminhamento de processos pelas entidades e órgãos jurisdicionados. 

 

A Deliberação 191/95 foi revogada em dezembro/07 com a publicação das 

Deliberações 244 e 245/07, nas quais há determinações para que sejam 

encaminhadas, ao TCE-RJ, cópia dos editais de licitação por concorrência pública, 

de todos os seus órgãos jurisdicionados (art. 1º, inciso I alínea a), num prazo 

máximo de 2 dias após sua publicação (art. 3º, inciso II). 

Sendo na Deliberação, relacionada a documentação que deve acompanhar os 

editais de licitação por concorrência pública, sem prejuízo das especificações e 

anexos constantes do art. 40 da Lei nº 8.666/93, a saber: 

a) projeto básico elaborado nos termos do art. 6º, inciso IX, da Leinº 8.666/93, e projeto 
executivo, se for o caso, encaminhados com a identificação do responsável técnico pela sua 
elaboração; 

b) orçamento estimado em planilhas de quantitativos que expresse a composição de todos 
os seus custos unitários (art. 40, § 2º, inciso II, c/c art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº 
8.666/93), com a indicação da data-base (mês) a que o orçamento estiver referido; 

c) comprovação da existência de previsão orçamentária que assegure o pagamento das 
obrigações, nos termos do art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei nº 8.666/93; 

d) comprovante de suas publicações, nos termos do art. 21, da Lei nº 8.666/93; 

e) comprovação do exame prévio e aprovação da assessoria jurídica do órgão, nos termos 
do parágrafo único, do art. 38, da Lei nº 8.666/93; 

f) estimativa do impacto orçamentário-financeiro, nos casos e na forma prevista no art. 16, 
inciso I, da Lei Complementar nº 101/00; 

g) declaração do ordenador de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e 
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a 
lei de diretrizes orçamentárias, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 
101/00; 
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h) cópia do instrumento convocatório (edital) e de todos os seus anexos, em meio digital ou 
magnético; 

i) comprovação de ter providenciado, junto ao CREA/RJ, a Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART do Projeto Básico, quando o objeto licitado o exigir, consoante o disposto 
no art. 7º, da Resolução CONFEA nº 361/91; 

j) comprovação, junto ao órgão ambiental competente, de obtenção da licença ambiental 
exigível para o empreendimento objeto da licitação, quando for o caso. 

Quanto às conseqüências do exame dos editais de encaminhamento 

obrigatório, os seguintes artigos da deliberação são os mais significativos: 

Art. 7º - Qualquer modificação no edital feita pelo órgão licitante, inclusive em virtude de 
decisão do Tribunal, exige publicação da alteração, reabrindo-se o prazo estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, não afetar a formulação das propostas; 

[...] 

Art. 9º - O recurso contra decisão do Tribunal, que concluiu pela ilegalidade do edital de 
licitação, ainda que com efeito suspensivo, não possibilitará o prosseguimento do 
procedimento licitatório, nos termos do disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 63/90. 

3.3.1. Realização da análise 

Os Editais de Obra ou Serviço de Engenharia, depois de publicados, por 

força das Deliberações 244 e 245, ambas de 2007, são enviadas e protocoladas 

como processos no TCE-RJ, sendo encaminhados à Subsecretaria de Auditoria e 

Controle de Obras e Serviços de Engenharia (SSO), para exame à luz da 

legislação pertinente, dos elementos dos projetos básicos e/ou executivos e dos 

aspectos ambientais, bem como quanto ao aspecto da economicidade. 

A verificação realizada pela SSO engloba a análise dos elementos de Projeto 

Básico, Aspectos Ambientais e do Instrumento Editalício, transcorrendo 

atualmente na seguinte estrutura: 

Projeto Básico 

 

1.1. Elementos do Projeto Básico: 

Verificação da existência, consistência e adequação dos elementos  de: 

Memorial descritivo e especificações  

Desenhos 

Cronogramas 

Planilha orçamentária 
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1.2. ART(s) do Projeto Básico. 

Existência e adequação de ART’S referentes ao Projeto Básico do presente 

objeto a ser licitado, identificando os responsáveis pela execução dos mesmos. 

1.3. Consolidação dos quantitativos constantes do Projeto Básico. 

Análise por amostragem da compatibilização da memória de cálculo com os 

desenhos enviados, quanto aos quantitativos estimados na planilha orçamentária. 

1.4 – Medições e Pagamentos. 

Existência e adequação de critérios de medições e pagamentos, consoante ao 

regime de execução adotado. 

1.5 - Planilha Orçamentária . 

Verificação da planilha orçamentária, quanto a descrição e codificação dos 

itens de serviços, adequação dos preços unitários, data base e  taxa de BDI.  

Aspectos Ambientais 

 

2.1. Licenciamento ambiental. 

Verificação da necessidade e existência de licenciamento ambiental, 

consoante disposições do CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente. 

2.2. Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

Verificação de existência de cláusula na Minuta do Contrato, quanto a 

previsão de que a contratada deverá observar os dispositivos estabelecidos na 

RESOLUÇÃO nº. 307, de 05 de julho de 2002, do CONAMA – Conselho 

Nacional de Meio Ambiente, no que tange à gestão de resíduos da construção 

civil.  

Aspectos do Instrumento Licitatório 

 

3.1 – Regime de Execução. 

Verificação da adequação do regime de execução, quanto a sua 

compatibilidade ao objeto e forma de pagamento.  
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3.2- Critério de ACEITABILIDADE de preços. 

Verificação da existência de critério de aceitabilidade que deve além de 

limitar o preço total, limitar também os preços unitários para evitar 

descaracterização da proposta mais vantajosa quando houver rerratificação dos 

itens, acrescendo-se os itens com preços unitários altos e reduzindo-se os itens 

com preços unitários baixos. 

3.3- Critério de reajuste de preços. 

Verificação da existência e adequação do critério de reajuste de preços que 

deve eleger índice setorial ou variação dos custos. 

3.4- Qualificação Técnica. 

Verificar a adequação das parcelas de maior relevância, se tais serviços 

constam do orçamento estimativo, se as quantidades são incoerentes as do objeto e 

se há exigência indevida de limitação de local, tempo ou quantidades para 

profissionais. 

3.5- Previsão de Critérios para Aditamentos. 

Verificar a existência e adequação de critérios para aditar o contrato, com 

introdução de itens novos ou modificações de quantidades de itens contratados.  

As informações geradas pela SSO apontam em sua conclusão sugestões que 

integram a instrução da Secretaria Geral de Controle Externo para subsídio do 

parecer do Conselheiro Relator e posteriormente são submetidos ao Plenário da 

Corte de Contas. 

3.3.2. Aspectos formais que afetam na análise da ECONOMICIDADE 

Existem elementos relativos aos aspectos do instrumento licitatório, que a 

princípio podem sugerir uma análise de legalidade, buscam, na realidade, garantir 

que o texto editalício possibilite que tanto a licitação quanto o posterior contrato e 

os possíveis aditamentos atendam ao princípio da economicidade, não 

restringindo a análise em somente verificar a adequação do preço contratado, 

portanto por requisitar entendimento técnico específico de profissional qualificado 
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da área de engenharia, passaram a ser elementos próprios da análise técnica dos 

analistas da SSO no TCE-RJ. 

A Lei nº 8.666/93, através do art. 41 caput c/c art. 54, § 1º vincula o contrato 

ao ato convocatório e subordina o contrato às condições estipuladas no edital. 

Sendo esta vinculação assim comentada por Márcio Barros (2005, p. 17): 

 (...) o edital (ou convite) estipula as regras do procedimento licitatório e não pode ser 
modificado no curso da licitação, tampouco pelo contrato que será firmado com o licitante 
vencedor, salvo situações excepcionais que atendam ao interesse público, sem prejuízo para 
o particular (...) Havendo conflito entre as cláusulas do edital e as cláusulas do contrato, as 
primeiras sempre prevalecerão. O edital é lei entre as partes.  

 

A análise dos aspectos formais implica na manutenção da economicidade do 

processo licitatório e na futura execução contratual, pois além da análise das 

quantidades e preços estimados, a análise de economicidade em editais de 

concorrência deve abranger outros aspectos, tais como a adequação do Regime de 

Execução e de medições e pagamento. 

Em sua atuação de analisar os elementos de aspectos formais que afetam a 

economicidade a SSO desenvolveu textos padrões que visam instituir por 

introdução sistemáticas em suas informações o entendimento por parte dos 

administradores públicos, dentre esses reproduzimos abaixo os destinados a 

adequar o Regime de Execução e das medições e pagamentos ao objeto licitado:    

a) Quanto a Regime de Execução (item 3.1 da referida análise da SSO/TCE-RJ). 

Argumento: 

Obras de reforma e adaptações possuem em sua execução, alterações devido 

a interferências e dificuldades executivas, somente constatadas durante sua 

execução, impossibilitando o estabelecimento de preço certo e total como prevê a 

definição de empreitada por preço global (Lei 8.666/93, art. 6º, VII-a), bem como 

fica dificultado o total e completo conhecimento do objeto licitado, através de 

projeto básico, em atendimento ao art. 47 da Lei nº 8.666/93, pelo que 

entendemos que obras de reformas e adaptações devem ser executadas em regime 

de empreitada por preço unitário, para que possam ser medidos e efetivamente 

pagos os quantitativos realmente executados. 

Solicitação: 
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Substituir o regime de execução do presente Edital, para o regime de 

execução por preço unitário, tendo em vista que obras de reforma e adaptações 

possuem em sua execução alterações, devido a interferências e dificuldades 

executivas, somente constatadas durante sua execução, pelo que devem ser 

medidos e efetivamente pagos os quantitativos realmente executados.  

Promovendo alterações do sistema de medições e pagamentos, para 

compatibilização com o regime de execução por preço unitário. 

b) Quanto a medições e pagamentos (item 3.1 da referida análise da SSO/TCE-

RJ). 

� Em Editais pelo regime de execução por preço global 

Argumento: 

Conforme entendimento jurídico abaixo reproduzido, a Administração deve 

estabelecer no Edital critérios de medições e pagamentos do objeto a ser licitado, 

vinculando a apropriação dos serviços e seus pagamentos com a execução dos 

quantitativos realmente executados. 

As espécies de empreitada referem-se, estritamente, ao regime da execução 

da obra ou do serviço, não autorizando que a administração pague pelo que não 

foi executado; não é por outra razão que o Tribunal de Contas da União tem 

insistido em que a administração ‘acompanhe a execução das obras e serviços de 

engenharia, realizando as devidas medições, para os itens efetivamente entregues 

ou executados, estritamente de acordo com as cláusulas avençadas nos contratos e 

seus aditivos. 

Solicitação: 

Estabelecer  no Edital de Licitação  critérios de medições e pagamentos do 

objeto a ser licitado, vinculando a apropriação dos serviços e seus pagamentos 

com a execução dos quantitativos realmente executados, e não em conformidade 

com o cronograma físico-financeiro. 

� Em Editais pelo regime de execução por preço unitário 

Argumento: 

Nos itens do Edital foram estabelecidos critérios de medições e pagamentos 

por etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro incompatíveis ao regime 
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de execução adotado, pois em regime de empreitada por preço unitário, o 

pagamento deve ter critérios de medições  e pagamentos, vinculando a 

apropriação dos serviços e seus pagamentos com a execução dos quantitativos 

realmente executados, e não em conformidade com  percentuais estimados no 

cronograma físico-financeiro.  

Solicitação: 

Estabelecer no Edital, critérios de medições e pagamentos do objeto a ser 

licitado, vinculando a apropriação dos serviços e seus pagamentos com a 

execução dos quantitativos realmente executados, e não em conformidade com o 

cronograma físico-financeiro. Ressaltamos que este critério de medição e 

pagamento é o compatível com o regime de execução de preço unitário 

devidamente estipulado no presente Edital. 

3.4. Projeto Básico 

A obrigatoriedade do projeto básico em obras e serviços de engenharia é 

evidenciada no inciso I do § 2° do art. 40 da Lei de Licitações. 

 
Em seu artigo 6º, a Lei 8.666/93, define precisamente o  projeto básico 

como  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: 

� desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da 

obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

� 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; 
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� 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; 

� 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; 

� orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 

quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. 

Também traz no citado artigo a definição de projeto executivo como 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. 

A importância da qualidade do projeto básico é defendida pelo  Mestre Hely 

Lopes Meirelles (2005, p. 275) quando define, com precisão, que o projeto básico 

é o decodificador do objeto licitado:  

Licitação sem caracterização de seu objeto é nula, porque dificulta a apresentação das 
propostas e compromete a lisura do julgamento e a execução do contrato subseqüente. 

 
O projeto básico destina-se a garantir igualdade de conhecimento a todos os 

licitantes, reproduzindo a perfeita caracterização do objeto licitado, para que as 

propostas sejam adequadas e exeqüíveis favorecendo preços justos pela redução 

de riscos influenciados pelo desconhecimento do objeto. 

O nível de detalhamento do projeto básico é diretamente proporcional à sua 

complexidade e é indispensável que ele atenda integralmente às exigências do art. 

6º, inciso IX e suas alíneas, da Lei nº 8.666/93.  

Portanto, entendemos que o projeto básico além de atender à legalidade, 

atende, também, à economicidade, eficiência e eficácia das licitações públicas. 

Sobre a função do projeto básico, dentro do contexto licitatório, Marçal 

Justen Filho (2005, p. 100) disserta: 

O projeto básico não se destina a disciplinar a execução da obra ou do serviço, mas a 
demonstrar a viabilidade e a conveniência de sua execução. Deve evidenciar que os custos 
são compatíveis com as disponibilidades financeiras; que todas as soluções técnicas 
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possíveis foram cogitadas, selecionando-se a mais conveniente; que os prazos para 
execução foram calculados; que os reflexos sobre o meio ambiente foram sopesados, etc.  

 

Pelo artigo 7º, da seção III, a Lei de Licitações, dá grande destaque ao 

projeto básico e/ou executivo,  buscando garantir que as contratações de obras  e 

serviços de engenharia, sejam precedidas de prevenções que evitem desperdício, 

contratações desnecessárias ou precipitadas. 

O projeto básico da obra ou serviço de engenharia sofre influência direta, do 

regime de execução adotado, diante das particularidades estabelecidas, pelo artigo 

47 da Lei Federal nº 8.666/93, quanto ao projeto, nas licitações em regimes de 

empreitada por preço global. 

Não se admite, no regime de execução por preço global, cobrança por 

serviços extraordinários, conforme decisão TJDF. APC (Apelação Civil) nº 

3933896/DF.DJU 29 de abril de 1998. Seção 3.p.37. 

Não se justifica a cobrança por serviços extraordinários, se a obra foi contratada por preço 
global, máxime se o item questionado achava-se claramente previsto no edital e nas plantas, 
apesar de omitido no caderno de especificações. Dúvida que o empreiteiro poderia ter 
dirimido antes de se habilitar para a licitação. 

 

Não é raro, os projetos básicos desenvolvidos com elementos necessários à 

consolidação do orçamento estimado, sofrerem modificações decorrentes de 

exigências legais ou técnicas, que surgem quando da execução do projeto 

executivo, motivadas pela carência de um estudo de viabilidade consistente, 

abrangendo, dentre outros elementos, o estudo de solo, para identificação das 

características do material à ser transportado, bem como, fundamentar o partido 

adotado para fundação, levantamento topográfico, localização de jazidas e aterros 

da construção civil, acessibilidade de deficiente físico e licenças ambientais. 

Destacam-se os seguintes, como elementos mínimos do projeto básico: 

DESENHOS - Ilustrando as diversas atividades técnicas, conforme o empreendimento a ser 
implantado, com detalhamento suficiente e adequado. 

MEMORIAL DESCRITIVO – Contendo Informações suficientes para dirimir dúvidas 
quanto à especificação dos serviços a serem executados e métodos construtivos a serem 
adotados. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Definindo os materiais empregados (qualidade, 
espessura, diâmetros, peso específico etc.); os equipamentos (capacidade, consumo de 
combustível etc. ); as descrições dos serviços a executar (topografia, sondagem, aterros, 
demolição, pavimentação, fundação, urbanização etc. ); contendo detalhamento técnico de 
materiais e equipamentos; 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO – Expondo a metodologia quantificativa; os cálculos dos 
volumes e pesos; os cálculos das conversões de unidades; os critérios de quantificação e 
distancias. 

ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS - Expressando a composição de todos os 
seus custos unitários ( inciso II do § 2o do artigo 7o da Lei 8.666/93 ). Planilha de 
quantidades compatíveis com o projeto apresentado : as  quantidades são estimadas em 
unidades coerentes com sua natureza e quantificações usuais no mercado, com base nas 
informações contidas nos desenhos e memorial descritivo do Projeto Básico.  

CRONOGRAMA – Definindo o prazo de execução da obra e programação  do desembolso. 
O cronograma físico-financeiro deverá estar de acordo com a exequibilidade dos serviços. 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL E EIA/RIMA – De acordo com o empreendimento, 
torna-se necessário EIA/RIMA e licenciamento ambiental (LP, LI e LO), de acordo com a 
resolução CONAMA nº. 01/86 e 05/237. 

 

Além dos elementos mínimos de projeto básico, supra listados, entendemos 

que quando adotada a empreitada global, o projeto deve incluir o estudo de 

viabilidade técnica e legal, satisfatório, de modo a evitar modificações do objeto, 

na execução contratual. 

Como visto, o completo conhecimento do objeto licitado, somente é 

possível quando se tratar de obras novas, pois em reformas ou serviços de 

manutenção, a imprevisibilidade é uma constante, visto que, por mais profundo 

que seja o levantamento do estado atual do objeto, novas interferências tendem a 

surpreender o profissional, no decorrer da execução dos serviços, pois muitas 

vezes, estavam invisíveis ou precariamente estabilizadas, provocando ampliações, 

complementações ou adaptações nos serviços contratados. 

Portanto, reforça-se a tese de que só se deve licitar, pelo regime de 

empreitada por preço global, nos casos em que já houver sido concluído o projeto 

executivo ou projeto básico com sólido estudo de viabilidade técnica e legal, 

contemplando, justificando e consolidando todas as etapas do objeto. 

A alteração de quantitativos decorrentes da margem de precisão do projeto 

básico ou outra constatação técnica da inadequação do regime de execução, 

original,   enseja em alteração no regime de execução da obra, previsto na alínea 

b, do inciso II do caput do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

O TCE-RJ, através da SSO quando realiza a análise de Editais, apesar da 

celeridade de tramitação, examina criteriosamente os aspectos do projeto básico, a 

solidez das informações, a consistência dos dados e adequação das quantidades e 
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preços, visando garantir a perfeita caracterização, de maneira que não restem 

dúvidas quanto ao objeto licitado e a viabilidade técnica da proposta, 

indispensáveis à produção de cotações precisas por parte dos licitantes e a 

concretização da execução da obra ou serviço. 

A opção escolhida quanto ao regime de execução compatível com o tipo de 

obra ou serviço e o projeto elaborado, visa a boa utilização dos recursos públicos. 

Em obras de reformas de edificações com escolha do regime de execução de 

empreitada por preço global, os Projetos Básicos dos Editais de licitação  podem 

interferir diretamente na apresentação de propostas, acarretando na desistência de 

empresas em participar de processos licitatórios quando revestidos de 

imprevisibilidades comum a este tipo de obra, bem como, quando mesmo assim se 

propõem a apresentar proposta, há grande majoração de preços ofertados, com o 

intuito de minimizar possíveis riscos durante a execução contratual. 

Os riscos que envolvem projetos inadequados ao regime de execução 

escolhido também foram focados por Marçal Justen Filho que diverge da 

pretensão em impor ao contratado a arcar com os riscos na execução contratual: 

Outra questão problemática envolve o risco assumido pelo particular. Pretende-se que a 
empreitada global imporia ao particular o dever de realizar o objeto, de modo integral, 
arcando com todas as variações possíveis. Vale dizer, seriam atribuídos ao contratado os 
riscos por eventuais eventos supervenientes, que pudessem elevar custos ou impor ônus 
imprevistos inicialmente. Esta concepção é equivicada, traduz enorme risco para a 
Administração e infringe os pricípios fundamentais da licitação ... 



 

4. Escolha do Regime de Execução 

A economicidade deve ser mantida não só pela adjudicação de proposta com 

melhor preço mas também pela manutenção de vantagem econômica ao longo da 

execução contratual, ficando a escolha do regime de execução protagonista dessa 

manutenção. 

4.1. Particularidades em Obras do Tipo de Reformas de Edificaçôes 

Obras de reforma em edificações podem compreender diversas 

particularidades conforme suas características.  

As obras de reforma podem servir para ampliar a edificação com acréscimo 

de áreas e até mesmo de pavimentos, reduzir o prédio e  seus ambientes ou 

mesmo, manter suas dimensões e áreas, visando somente modificar as 

características prediais.  

As reformas podem visar, por exemplo, modernizar as instalações, substituir 

os revestimentos, substituir elementos danificados, recuperar estruturas ou mesmo 

restaurar as características originais do prédio para recuperação do patrimônio 

artístico e cultural impresso pela edificação atingida por projeto urbanístico de 

Corredores Culturais, tais como do Centro da cidade do Rio de Janeiro, que 

podem demandar a recuperação de fachada que abrange além do revestimento das 

paredes, as esquadrias, gradis, vidros e ornatos, recuperação de cobertura original, 

compreendendo substituição de telhas e clarabóias originais e manutenção do 

desenho e caimentos das águas.  

Quando o prédio é inscrito no livro do Tombo, dizemos que se encontra 

tombado, exigindo com isso a manutenção de todas as características originais do 

prédio, externas como as comentadas anteriormente relativas aos prédios de 

preservação artística cultural e as internas, compreendendo recuperação e 

restauração dos revestimentos, esquadrias, gradis, luminárias, ferragens e até 

mesmo equipamentos, tais como elevador original da edificação, como ocorre no 

prédio do TCE-RJ em Niterói que teve seu elevador tombado por ter sido o 

primeiro elevador da cidade. 
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Comum a todas as obras classificadas como reformas de edificações é que 

possuem características para sua execução extremamente diversas uma das outras, 

impedindo uma sistemática padronizada de interferência e produção cronológica 

universal.   

A grande dificuldade nas reformas é gerada pelo desconhecimento da 

situação, pois quando em obras novas as incógnitas recaem tão somente sobre o 

terreno, transpostas por adequado levantamento topográfico e sondagens de solo, 

além de ter de obedecer a legislação muitas das vezes menos restritas do que em 

reformas. O desconhecimento da situação em obras de reformas é resultante 

principalmente pela inexistência de projeto original preciso e da dificuldade de 

levantamento das características do prédio. 

A inexistência de projeto original deve-se geralmente por não haver registro 

nas prefeituras das características dos prédios, ou mesmos estão desatualizadas. 

Varias prefeituras, tal como a do Rio de Janeiro que se limita a arquivar o projeto 

de arquitetura dos prédios para os quais emitem o habite-se, desprezando os 

projetos de fundações, estruturas e instalações. De outro lado os proprietários e 

construtores mesmo que revestidos de todos os projetos para execução da obra de 

construção do prédio não promovem as devidas alterações no decurso da obra 

derivando em projetos imprecisos e praticamente desprezíveis e na maioria das 

vezes não desenvolvem o projeto de “as built“ que implica em projeto cadastral 

para retratar as características do imóvel construído; 

A dificuldade de levantamento das características do prédio é relevante fator 

de desconhecimento da situação, pois existem itens importantes, de difícil 

identificação, tais como os elementos estruturas, pois até mesmo as vigas e pilares 

quando integrados as alvenarias, ficam com suas dimensões indecifráveis, ficando 

em maior prejuízo a identificação dos elementos de fundação e mesmo as 

ferragens de todas as peças estruturais e lajes. As instalações na maioria das vezes 

expõem somente os pontos de utilização, dificultando conhecimento de trajetos 

nas alvenarias e lajes, bem como os seus estados de conservação que podem 

demandar nas obras de reforma uma substituição parcial ou total, tais como a 

substituição de cabos e fios elétricos, trocas de trechos de encanamentos ou 

eletrodutos e registros. Quaisquer que sejam as interferências necessárias em 

elementos embutidos nas alvenarias e lajes, incorrem em demasiada oneração ao 



35 

orçamento, pois além da substituição propriamente do elemento,  fica também 

afetado o revestimento da parede, teto ou piso, por muitas vezes de difícil 

recomposição, requerendo tratamento de restauração. Para executar o 

levantamento preciso dos elementos supra mencionados são procedidas sondagens 

com perfurações, retiradas de rebaixamentos, tampas, passagens de guias, testes 

hidráulicos, etc., porém tais sondagens ficam prejudicadas quando em prédios 

ocupados no decurso da execução do projeto básico e do processo licitatório, visto 

que demandariam em paralisações parciais ou totais das atividades, muitas das 

vezes, descabidas. 

As supra relatadas imprevisibilidades, em sua maioria, não podem ser 

detectadas à época da elaboração dos Projetos Básicos, incorrendo em projetos 

que não se encontram revestidos de todos os elementos e informações necessárias 

e, portanto, geram adequações necessárias durante as execuções contratuais, 

devido a necessidade de compatibilizar os projetos executivos às reais situações 

dos prédios reformados, conhecidas no decurso das obras, compatibilizações 

através das atividades realizadas pelo gerenciamento de projetos que ocorre 

porque os projetos são elaborados individualmente numa primeira etapa, e 

normalmente durante a consolidação  dos mesmos no projeto de arquitetura, são 

verificadas necessidades de ajustes que produzem conseqüentes alterações 

orçamentárias, bem como, compatibilizações das especificações técnicas dos 

equipamentos, instalações e revestimentos aos projetos desenvolvidos no decorrer 

da obra, através de levantamentos elaborados pela atividade de gerenciamento de 

projetos, devido a novas necessidades e demandas apresentadas por futuros 

usuários dos espaços em reforma. 

Neste contexto, é comum em reformas haver acréscimos típicos durante a 

execução contratual, devido a correções técnicas necessárias para 

compatibilização dos projetos executivos que demandam espaço para atender ao 

programa de necessidades, outros devidos a solicitações de usuários durante o 

transcorrer das obras que acarretam alterações de lay-out e conseqüentes 

remanejamentos ou instalações de novos pontos de instalações prediais de força, 

lógica, telefonia, refrigeração e etc.  

Temos como exemplo prático da vantagem obtida pelo Administrador 

Público ao contratar reforma em regime de execução por preços unitários, a  obra 
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do TCE-RJ, em que na execução de reformas para modificação de uso do andar 

ocupado por salas odontológicas e consultórios médicos, no Edifício Sede, para 

uso como salas de escritórios, por vezes com o objetivo de realizar alteração de 

lay-out, houve demolição de pisos e paredes, deixando aparentes os elementos 

estruturais e a infra-estrutura de instalações elétrica e hidrossanitarias até então  

desconhecidas por não haver projeto cadastral consistente e devido a dificuldades 

em levantamento quando da elaboração do projeto básico por estarem ocupados 

naquela época, implicando em alterações de projetos e metodologias construtivas 

no decurso da obra que só foram transpostas sem paralisações da execução graças 

a facilidade em rerratificação por aditamento da planilha orçamentária 

inicialmente contratada, decorrente do regime de execução de empreitada por 

preço unitário. 

Adequações e acréscimos ao projeto básico de obras de reforma também são 

correntes devido a necessidade de compatibilizar os projetos executivos às 

exigências dos Órgãos Municipais e Estaduais que liberam as licenças de obras, 

com ênfase em obras de reforma de prédios localizados em Corredores Culturais 

em que há necessidade de preservação da fachada e volumetria do prédio e em 

prédios tombados pelo Patrimônio Histórico e Cultural em que são mantidas todas 

suas características originais.  Tais exigências, incorrem em soluções próprias de 

confecção de elementos estruturais, tais como, evitando peças estruturais que 

interfiram na plástica predial, bem como de restrições em soluções usuais de 

instalações, tais como na dificuldade em locar uma torre de arrefecimento central 

de ar condicionado.  

Os prédios reformados também provocam peculiaridades quanto às 

exigências recentes de concessionárias de serviços públicos que liberam as 

ligações de água encanada, esgoto, energia elétrica e telefonia nas edificações, 

pois muitos prédios reformados embora contemplados com os respectivos 

serviços públicos, a partir de uma reforma, podem necessitar de adequações dos 

abastecimentos e em decorrência disso são demandados em atingir situações que 

originalmente não haviam, tal como a recente exigência de câmara de contenção 

de águas pluviais e localização de cabines de medição de serviços elétricos 

próximas as fachadas dos prédios. 
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Por conta de tantas particularidades em obras de reformas de edificações é 

que a lei de licitações nº 8.666/93, em seu artigo 65, estende a 50% (cinqüenta por 

cento) a possibilidade de alterações contratuais quantitativas em obras de 

reformas, enquanto que em obras novas tal percentual fica limitado a 25% (vinte e 

cinco por cento). 

4.2. A Economicidade e a Discricionariedade 

A discricionariedade de escolha do regime de execução contratual em obras 

e serviços de engenharia deve ser limitada para garantir a economicidade. 

4.2.1. Economicidade 

No  artigo  70 da Constituição Federal de 1988, ficou determinado que: 

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder.  

 

Houve, por parte dos constituintes, clara intenção de valorizar a questão da 

economicidade para garantir a efetividade dos tratos com recursos públicos, 

elegendo controles para fiscalização da legitimidade e da economicidade. 

Paulo Soares Bugarin (2004, p.117) menciona: 

O que se quer neste momento fixar é a idéia-chave de que economicidade reflete uma opção 
estratégica do constituinte de 1988 pela racional fundamentação das decisões politicamente 
motivadas concernentes à alocação do conjunto escasso de recursos públicos à disposição 
dos agentes delegados da sociedade, na sua primordial missão de atender, da melhor 
maneira possível, aos legítimos e urgentes anseios individuais e coletivos presentes em 
nossa perversa realidade socioeconômica. 

Neste sentido, economicidade, num plano político-econômico, se vincula ao necessário, e 
ainda não consolidado, processo de avaliação das decisões públicas sob o prisma da análise 
de seus custos e benefícios para a sociedade, ou para a comunidade a que se refere. 

O conceito de economicidade é originário da linguagem dos economistas e 

corresponde, no discurso jurídico, ao conceito de justiça e é assim definido pelo 

professor Ricardo Lobo Torres (1992, p. 39); 

Princípio do custo/benefício, subordinado à idéia de justiça, que deve prevalecer no 
fornecimento de bens e serviços públicos. 
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Márcia Filomena de Oliveira Mata (1995, p. 176) define o princípio da 

economicidade como: 

Um instrumento de averiguação da relação gasto público e benefício auferido. 

 

A Lei Complementar nº 63, em seu artigo 2º enfatiza a necessidade da 

análise sob o aspecto da economicidade no controle exercido pelo TCE-RJ. 

Art. 2º - No julgamento das contas e na fiscalização que lhe compete, o Tribunal decidirá 
sobre a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão e das despesas 
deles decorrentes , bem como sobre a aplicação de subvenções, auxílios e a renúncia de 
receitas. 
 

O controle da economicidade não é o mero controle da economia dos gastos, 

visa alcançar aos melhores resultados com os menores custos, ampliando-se à 

conservação de eficiência e eficácia nos gastos públicos, pelo que o TCE-RJ nas 

análises quanto ao aspecto da economicidade, nos processos de editais de 

concorrência de obras e serviços de engenharia, não se restringe à verificação dos 

preços unitários dos itens planilhares, verifica a compatibilidade entre as 

quantidades e o projeto básico e amplia a análise a verificação da adequação dos 

aspectos formais dos Editais e Instrumentos Contratuais que interferem na 

preservação da economicidade durante a execução contratual. 

O TCE-RJ, verifica dentre outros fatores de aspectos formais a adequação 

da escolha do regime de execução contratual ao tipo do objeto  visando garantir os 

princípios da economicidade. 

A escolha do regime de execução contratual pelo Jurisdicionado tem sua 

discricionariedade limitada à conservação da economicidade, conforme bem 

disciplina Marçal Justen Filho (2005, p.55): 

Por outro lado, a economicidade delimita a margem de liberdade atribuída ao agente 
administrativo. Ele não está autorizado a adotar qualquer escolha, dentre aquelas 
teoricamente possíveis. Deverá verificar, em face do caso concreto, aquela que se afigure 
como a mais vantajosa, sob o ponto de vista das vantagens econômicas.  

 

O poder discricionário do administrador pode e deve ser invadido quando 

necessário o questionamento da pertinência da escolha do Regime de Execução 

Contratual relativo a um tipo de objeto a ser executado.  
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4.2.2. Discricionariedade 

Hely Lopes Meirelles (2005, p. 118), conforme abaixo transcrito, ensina que 

o significado de discricionário não deve ser confundido com o de arbitrário, sendo 

estes, se examinados sob o ponto de vista do Direito, conceitos totalmente 

diversos:  

Discricionariedade é liberdade de ação administrativa, dentro dos limites permitidos em lei; 
arbítrio é ação contrária ou excedente da lei”. Enquanto o primeiro é “legal e válido”, o 
segundo é “ilegítimo e inválido”. 

 
No direito administrativo, atualmente, o conceito de  discricionariedade,  

não se confunde com a total liberdade de escolha, por parte da autoridade, pois 

vem sendo esboçada uma liberdade limitada e submetida à legislação. Odete 

Medauar (2004, p. 128) assim afirma: 

O poder discricionário sujeita-se não só às normas específicas para cada situação, mas a 
uma rede de princípios que asseguram a congruência da decisão ao fim de interesse geral e 
impedem seu uso abusivo. 

 

As leis concedem ao administrador público o poder discricionário, pois 

quando diante de um caso concreto, sem um dispositivo legal correspondente, tem 

o poder de tomar a atitude que avaliar mais apropriada, para que não fique 

limitado a agir somente nos momentos revestidos de previsão legal. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2001, p. 67) explica a diferença existente 

entre as situações para as quais existe um dispositivo legal correspondente, 

chamadas de atos vinculados e os atos discricionários: 

Pode-se, pois, dizer que a atuação da Administração Pública no exercício da função 
administrativa é vinculada quando a lei estabelece uma única solução possível diante de 
uma determinada situação de fato; ela fixa todos os requisitos cuja existência a 
Administração deve apenas constatar, sem qualquer margem de apreciação subjetiva. 

[...] 

Na atuação discricionária, a Administração, diante de determinado caso concreto, tem mais 
de uma alternativa a sua escolha, qualquer delas inserindo-se dentro dos limites da 
legalidade. 

 

Juarez Freitas (2004, p. 19 e 26) afirma que a escolha feita pela 

Administração deve ser criteriosa e fundamentar-se não apenas pela legalidade:  

A discricionariedade administrativa, no Estado Democrático, deve estar vinculada aos 
princípios fundamentais, sob pena de se traduzir em arbitrariedade.  
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Juarez Freitas disserta ainda: 
Mingua o espaço da discricionariedade, substituída, a pouco e pouco, pela noção de 
liberdade vinculada e justificável racionalmente, sem sucumbir a particularismos contrários 
à idéia de universalização, de sorte que toda discricionariedade [...] resta vinculada aos 
princípios fundamentais, donde se extrai a inexistência de discricionariedade pura. 

 

Celso Antônio Bandeira de Mello conceitua discricionariedade da seguinte 

forma (2006, p. 32 e 48): 

Discricionariedade, portanto, é a margem de liberdade que remanesça ao administrador para 
eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois 
comportamentos cabíveis, perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a 
solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das 
expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair 
objetivamente, uma solução unívoca para a situação vertente. 

 

O interesse público deve se impor ao exercício da discricionariedade 

administrativa que o administrador possui, caracterizada como a “liberdade de 

escolha”, devendo condiciona-se à obediência às normas, princípios fundamentais 

e atendimento às regras da boa gestão. 

4.2.3. Discricionariedade e a Economicidade  

A economicidade nas administrações públicas pode ser comprometida por 

vários aspectos, tanto no processo licitatório como na execução contratual, dessa 

forma, ainda que o preço esteja compatível  com aqueles de mercado, o 

administrador deve determinar alguns aspectos dos instrumentos licitatórios e 

contratuais para não acarretar em prejuízo ao erário e mesmo comprometer a 

conclusão da execução contratual inicialmente prevista, sendo que dentre estes 

aspectos a escolha do regime de execução contratual é bastante relevante. 

O agente administrativo para manter o atendimento ao princípio da 

economicidade muitas vezes depara-se em limitações de seu poder discricionário, 

ficando impedido em adotar qualquer escolha, dentre aquelas teoricamente 

possíveis de regime de execução contratual, adotando,  em face do caso concreto, 

aquela que se afigure como a mais vantajosa, sob o ponto de vista das vantagens 

econômicas na obtenção de melhor preço na licitação e manutenção da economia 

na execução contratual.  
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O mestre Cláudio José Silva (2008, p. 242), discorre sobre como o 

administrador identifica um ato discricionário: 

Uma pergunta que se levanta é como o administrador perceberia que está diante de uma 
atividade discricionária do Estado?  Como resta colocado, esta margem de liberdade dada à 
Administração Pública é conferida de modo direto pela lei, seja dando mais de uma opção 
de decisão ao administrador, ou até utilizando determinadas terminologias, quando se 
observa de modo nítido que o legislador reservou aquela área de atuação ao crivo da 
Administração. 

 

Conforme preconiza o artigo 10º da Lei nº 8.666/93 em seu caput, abaixo 

reproduzido, foi proporcionado ao jurisdicionado a discricionariedade da seleção 

das formas de execução contratual, tendo em vista da utilização do termo 

“poderão” e não “deverão”.  

Art. 10 - As obras e serviços poderão ser executadas nas seguintes formas: 

I - execução direta; 

II - execução indireta, nos seguintes regimes: 

a) empreitada por preço global; 

b) empreitada por preço unitário; 

c) (Vetado) 

d) tarefa; 

e) empreitada integral (grifo nosso). 

 

Discricionariedade e economicidade não devem ser encaradas como 

concorrentes e sim como complementares, pois os gestores devem usufruir o 

poder discricionário para, na ausência de fundamento legal, adotar instrumentos 

que visem a garantia da economicidade.  

A referendada discricionariedade em licitações de obras e serviços de 

engenharia condiciona-se ao tipo de obra a ser licitada, pois mesmo sem 

dispositivo legal que imponha ao administrador o regime de execução a ser 

adotado, este deve, condicionar seu poder discricionário na manutenção da 

economicidade. 

Sobre esta convivência, Marçal Justen Filho (2005, p. 55 e 103) prescreve: 

Por isso, a lei remete a escolha ao administrador, atribuindo-lhe margem de liberdade que 
permita a satisfação do princípio da economicidade. Sob este ângulo, a discricionariedade 
resulta (também) do princípio da economicidade. Ainda que outros fundamentos 
condicionem a instituição de discricionariedade, é impossível considerar a liberdade do 
agente administrativo de modo dissociado da economicidade. Concede-se liberdade ao 
agente administrativo precisamente para assegurar que opte pela melhor solução possível, 
em face do caso concreto.  
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O Professor Marçal (2005, p. 655) defende não caber ao Tribunal de Contas, 

analisar o mérito  dos atos administrativos quando revestidos da 

discricionariedade. Todavia, também defende um controle mais profundo dos atos 

administrativos, ultrapassando a verificação da conformidade quando diz:  

Cabe aos órgãos de fiscalização verificar se inexistiu desvio de finalidade, abuso de poder 
ou se, diante das circunstâncias, a decisão adotada não era a mais adequada. 

 

Adilson Abreu Dallari (2003, p.191/192 e 195), posiciona-se do seguinte 

modo, a respeito da economicidade e discricionariedade, ante o controle externo 

das licitações: 

Lamentavelmente há muito conluio em matéria de licitação, resultando daí verdadeiros 
absurdos em contratos celebrados pela Administração, mesmo mediante licitação. A 
experiência estava indicando que era preciso ir um pouco mais fundo, e o legislador 
constituinte de 1988 foi mais fundo: quando cuidou do Tribunal de Contas deixou bem 
claro que, no controle externo, deve ser examinada também a economicidade. 

[...] 

O que acontece hoje em dia em termos de controle da licitação é uma timidez fantástica do 
Poder Judiciário, que ainda encontra uma barreira enorme na vetusta questão da 
discricionariedade, da autonomia da Administração, da suposta autonomia do Poder 
Executivo. O Poder Judiciário, como regra geral (ressalvadas honrosas exceções) não vai 
fundo no exame das questões inerentes à licitação; ele se compraz em examinar a 
ritualística, em verificar se o edital foi obedecido. Há uma timidez inaceitável em verificar 
se aquelas condições estabelecidas no edital são pertinentes, sob a alegação de que isso é 
campo da discricionariedade, pois a Administração é que deve saber o que é conveniente e 
o que não é. Mas é preciso, sim, verificar a relação de pertinência dos requisitos 
estabelecidos no edital.  

[...] 

Em face das circunstâncias atuais, enquanto o Poder Judiciário não exorcizar o demônio de 
discricionariedade, o papel preponderante deve ser exercido pelo Tribunal de Contas, que, 
expressamente, tem o dever-poder de examinar a legalidade e o mérito da licitação.  

 
No mesmo sentido, Juarez Freitas (2004, p. 19) pronuncia-se: 

A discricionariedade administrativa, no Estado Democrático, deve estar vinculada aos 
princípios fundamentais, sob pena de se traduzir em arbitrariedade e de minar os limites à 
liberdade de conformação como racional característica fundante do ordenamento. [...] 
Numa visão sistemática, o mérito do ato, por via reflexa, pode ser inquirido (efetuado o 
controle de ‘demérito’) e, em razão disso, o controle de adequação deve ser realizado com 
maior rigor, uma vez que a discricionariedade existe, presumidamente, para que o agente 
concretize, com maior presteza, a vinculante finalidade pública. 

 
Os Tribunais de Contas em análises de mérito dos atos administrativos 

devem apontar falhas no exercício dos gestores que mesmos revestidos do poder 

discricionário não podem desprezar a garantia constitucional da economicidade, 

visando o benefício dos administrados e não dos administradores, apontando 

qualquer situação que possa levar a Administração a pactuar um contrato 
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desvantajoso, causador de prejuízos e que não traga benefícios compatíveis com 

seus custos. 

4.3. Medições e Pagamentos 

O tipo de Regime de execução contratual tem uma vinculação direta com a 

forma que se dará as medições e seus respectivos pagamentos.  

Os Regimes de empreitada diferenciam-se basicamente pela forma de 

medição e pagamento. Na empreitada por preço unitário os pagamentos são 

decorrentes de medições das unidades executadas de serviços, podendo as 

quantidades contratadas não serem efetivamente pagas, enquanto que na 

empreitada por preço global, os pagamentos são feitos obedecendo-se o 

cronograma físico-financeiro, sem interferência de quantificação  das unidades 

executadas de serviços, pelo que defendemos que só se deve licitar, pelo regime 

de empreitada por preço global, nos casos em que já houver sido concluído o 

projeto executivo ou com projeto básico, revestido de sólido estudo de viabilidade 

técnica e legal, contemplando, justificando e consolidando todas as etapas do 

objeto.  

Podemos exemplificar que, caso seja adotado o regime de execução global, 

as medições serão realizadas pela simples conferência das etapas/percentuais 

constantes do cronograma elaborado quando da elaboração do projeto básico, sem 

qualquer levantamento dos serviços efetivamente realizados. Em contrapartida, no 

regime de execução unitário, as medições são elaboradas através do levantamento 

dos quantitativos, realizado pela fiscalização, dos serviços efetivamente 

realizados, englobando todas as alterações que se façam necessárias durante a 

execução contratual. Salientamos que em obras de reformas, possuem 

essencialmente característica de imprevisibilidades que importam em alterações 

de serviços e acréscimo ou decréscimo de quantitativos inicialmente estimados.   

Observamos, que para os Jurisdicionados,  os contratos com regimes de 

execução por preço global são mais fáceis de gerir, tendo em vista que demanda 

equipe de fiscalização reduzidos, acarretando um nível de acompanhamento dos 

serviços que estão sendo realizados e a qualidade dos mesmos, bem como sendo 

desnecessário o levantamento dos quantitativos efetivamente realizados e das suas 
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respectivas memórias de cálculo. Ressaltamos que no regime de execução global, 

a equipe de fiscalização somente precisa aprovar as alterações de serviços que se 

fizeram necessários e autorizar o pagamento das etapas previstas no cronograma, 

sem qualquer controle mais detalhado da execução contratual. Além do acima 

citado, podemos destacar outras conseqüências da escolha indevida do regime de 

execução contratual de obras de reformas como: desgaste da relação contratante x 

contratado, pagamentos indevidos e responsabilização dos gestores públicos. 



 

5. Conclusão 

Ressaltamos que a  relevância deste estudo reside na busca de embasamento 

legal para atingir o seu objetivo, que é  orientar a tomada de decisão do 

Administrador Público quanto ao Regime de Execução para Editais de Obras 

Públicas de Reformas em Edificações.   

As pesquisas que balizaram os capítulos deste trabalho foram norteadas pela 

necessidade da Administração Pública considerar, quando da escolha do Regime 

de Execução em Editais de Obras Públicas de Reformas de Edificações, as 

imprevisibilidades durante a execução contratual em obras de Reformas; o nível 

de precisão do Projeto Básico e seus respectivos estudos técnicos preliminares; a 

análise do  adequado regime de medições e pagamentos; a qualidade dos serviços 

a serem  executados e a  eficiência da fiscalização de campo a ser alcançada. 

A legislação  possibilita o caráter  discricionário na escolha do Regime de 

Execução Contratual. Tal discricionariedade condiciona-se ao tipo de obra ou 

serviço de engenharia a ser licitada. Obras do tipo de reforma quando em regime 

de execução de empreitada por preço global podem gerar medições e respectivos 

pagamentos imprecisos. 

Constatamos que discricionariedade e economicidade não são Princípios 

concorrentes e sim complementares, que devem ser analisados em conjunto 

objetivando a boa utilização dos recursos públicos.  

Conforme inicialmente suposto, a escolha do Regime de Execução 

Contratual, deve ser pautada nos seguintes  aspectos: o tipo do objeto a ser 

executado, o nível de precisão do Projeto Básico e seus respectivos estudos 

técnicos preliminares, a análise do  adequado regime de medições e pagamentos, a 

qualidade dos serviços a serem  executados e a  eficiência da fiscalização a ser 

alcançada. 

Concluímos que, diante do exposto no presente trabalho, a Administração 

Pública deve balizar sua decisão de escolha do regime de execução, segundo 

critérios técnicos  compatíveis com o tipo de obra ou serviço e o projeto 

apresentado, considerando as seguintes características presentes a cada um dos 

regimes de execução de contratos de obras públicas:  
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O Regime de execução de empreitada por preço unitário é recomendado 

para obras de reforma, adaptações e serviços de engenharia. Obras de reforma e 

adaptações possuem, durante sua execução, alterações devido a interferências e 

dificuldades operacionais, somente constatadas durante sua execução, 

impossibilitando o estabelecimento de preço certo e total como prevê a definição 

de empreitada por preço global (Lei 8.666/93, art. 6º, VII-a), bem como fica 

dificultado o total e completo conhecimento do objeto licitado, através de projeto 

básico, conforme disposto no art. 47 da Lei nº 8.666/93, pelo que entendemos que 

obras de reformas e adaptações devem ser executadas em regime de empreitada 

por preço unitário, para que possam ser medidos e efetivamente pagos os 

quantitativos realmente executados. 

Enquanto que o Regime de execução de empreitada por preço global é 

recomendado para obras de construções novas em que o projeto básico contemple 

todos os elementos e serviços a serem contratados, em nível de informação 

suficiente para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com 

total e completo conhecimento do objeto da licitação e contenham sólido estudo 

de viabilidade técnica e legal, justificando e consolidando todas as etapas do 

objeto. 

A correta escolha, por parte do Administrador Público, do regime de 

execução contratual de obras de reformas assegura  maior garantia do valor 

medido e pago, qualidade dos serviços executados, eficiência da fiscalização no 

acompanhamento e levantamento dos serviços efetivamente executados, bem 

como menor necessidade de reformulações e menor desgaste da relação 

contratante e contratada. 
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APÊNDICE A – Universo de Editais de Concorrência de 

Obras Públicas 

Unitária

Global

Integral

 

Regime Valor(R$) Parcela 

Unitária 1.097.901.871 80,16% 

Global 269.469.601 19,67% 

Integral 2.239.103 0,16% 

Total 1.369.610.575  

Fonte: TCE-RJ, março a setembro de 2005 
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APÊNDICE B – Artigos da Lei de Licitações (Lei Federal 

8.666/93) citados no presente trabalho 

Regime de execução e tipo da licitação, são elementos básicos do Edital de 

Licitação, conforme determinado na Lei de Licitações (Lei Federal 8.666/93): 

Art. 40 - O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da 
repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da 
licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da 
documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, 
obrigatoriamente, o seguinte(...). 

 

A Lei de Licitações define os Tipos de licitação, conforme abaixo transcrito: 

Art. 45 - O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o 
responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios 
previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente 
nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de 
controle. 

§ 1° - Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade 
"concurso": 

I - a de menor preço, quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo 
com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço; 

II - a de melhor técnica; 

III - a de técnica e preço; 

IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real 
de uso. 

A Lei de Licitações define no artigo abaixo transcrito, os regimes de 

execução: 

Art. 6º 

VIII - execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer 
dos seguintes regimes: 

a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por 
preço certo e total; 

b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por 
preço certo de unidades determinadas; 

c) (Vetado) 

d) tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou 
sem fornecimento de materiais; 

e) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, 
compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira 
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em 
operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de 
segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para 
que foi contratada. 
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Na categoria de contrato de obras e serviços, a Lei de Licitações admite a 

empreitada por preço global, a empreitada por preço unitário, a tarefa e a 

empreitada integral, conforme determina o artigo abaixo transcrito: 

Art. 10 - As obras e serviços poderão ser executadas nas seguintes formas: 

I - execução direta; 

II - execução indireta, nos seguintes regimes: 

a)  empreitada por preço global; 

b) empreitada por preço unitário; 

c)  (Vetado) 

d)  tarefa; 

e)  empreitada integral. 

 

A Lei de Licitações determina os procedimentos das licitações e contratos 

administrativos. Dentre seus artigos, destaca-se, especialmente, o artigo 6º, que 

dentre outras definições, estabelece conceitos de obra, serviço e projeto básico: 

Art. 6º  Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por 
execução direta ou indireta; 

II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 
Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, 
conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, 
seguro ou trabalhos técnico-profissionais; 

[...] 

IX - Projeto Básico - 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; 
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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. 

 

O artigo 7º discorre sobre a exigência de projeto básico em licitações para a 

execução de obras e para a prestação de serviços. 

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 seqüência: 

I - projeto básico; 

II - projeto executivo; 

III - execução das obras e serviços. 

§ 1º  A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, 
pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do 
projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das 
obras e serviços, desde que também autorizado pela Administração. 

§ 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; 

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 
custos unitários; 

[...] 

§ 4º  É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e 
serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões 
reais do projeto básico ou executivo. 

§ 5º  É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade 
ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for 
tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for 
feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato 
convocatório”. 

 

Visando garantir economicidade, eficiência e eficácia das obras e serviços 

de engenharia, no art. 12, são listados os requisitos que deverão ser observados 

quando da execução dos projetos de obras e serviços, a saber: 

I - segurança; 

II  - funcionalidade e adequação ao interesse público; 

III - economia na execução, conservação e operação; 

IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas 
existentes no local para execução, conservação e operação; 

V  - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra 
ou do serviço; 

VI  - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas; 

VII - impacto ambiental. 

 

A obrigatoriedade do projeto básico em obras e serviços de engenharia é 

evidenciada na lei de licitações: 
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Art. 40 

§ 2° - Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e 
outros complementos; 

Em seu artigo 6º a Lei 8.666/93, define precisamente o  projeto básico: 

Art. 6º - 

IX - Projeto Básico - 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: 

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

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; 

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; 

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; 

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

Também traz no citado artigo a definição de projeto executivo: 

Art. 6° - 

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. 

Pelo artigo 7º, da seção III, abaixo transcrito, a Lei de Licitações, dá grande 

destaque ao projeto básico e/ou executivo,  buscando garantir que as contratações 

de obras  e serviços de engenharia, sejam precedidas de prevenções que evitem 

desperdício, contratações desnecessárias ou precipitadas. 

 SEÇÃO III - Das Obras e Serviços 

Art. 7° - As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão 
aos disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência: 

I - projeto básico; 

II - projeto executivo; 

III - execução das obras e serviços. 

§ 1° - A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, 
pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do 
projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das 
obras e serviços, desde que também autorizado pela Administração. 

§ 2° - As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
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I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos 
interessados em participar do processo licitatório; 
(...) 
§ 4° - É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e 
serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões 
reais do projeto básico ou executivo. 
(...) 
§ 6° - A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos 
realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 
(...) 
§ 9° - O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de 
inexigibilidade de licitação. 

O projeto básico da obra ou serviço de engenharia sofre influência direta, do 

regime de execução adotado, diante das particularidades estabelecidas, pelo artigo 

47 da Lei Federal nº 8.666/93, quanto ao projeto, nas licitações em regimes de 

empreitada por preço global. 

Art. 47- Nas licitações para execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade 
de execução de empreitada por preço global, a Administração deverá fornecer 
obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações necessárias para 
que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo 
conhecimento do objeto da licitação. 

A alteração de quantitativos decorrentes da margem de precisão do projeto 

básico ou outra constatação técnica da inadequação do regime de execução, 

original,   enseja em alteração no regime de execução da obra, previsto na alínea 

b, do inciso II do caput do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Art. 65 - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos:  

I ) (...) 

II ) por acordos das partes: 

(...); 

quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do 
modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 
contratuais originários. 

Por conta de tantas particularidades em obras de reformas de edificações é 

que a lei de licitações nº 8.666/93, em seu artigo 65, estende a 50% (cinqüenta por 

cento) a possibilidade de alterações contratuais quantitativas em obras de 

reformas, enquanto que em obras novas tal percentual fica limitado a 25% (vinte e 

cinco por cento). 

Art. 65 - 

§ 1° - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de 
edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus 
acréscimos.  


