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Evolução dos projetos de mudanças da Lei 8.666/1993 

REVISÃO TOTAL EM TRAMITAÇÃO:

 PLS 559/2013: 

 Aprovado pelo Senado em 13/12/2016 e encaminhado para a 

Câmara dos Deputados

REVISÕES PARCIAIS QUE JÁ VIRARAM LEIS: 

 MP 630/2013: 

 Obras de estabelecimentos penais e socioeducativos

 MP 678/2015: 

 Obras de infraestrutura de segurança para Olimpíadas

 PLS 555/2015: 

 Lei das Estatais 



 O CAU/BR entende que a Lei 8.666/1993 foi importante no momento de sua criação,

mas hoje precisa ser atualizada, pois....

 ... “engessa” a máquina administrativa com procedimentos ultrapassados;

 ... não abrange serviços inexistentes há duas décadas;

 ... mostrou-se inócua no combate práticas ilícitas.

 Temos ainda sérias críticas quanto a alguns pontos relativos à contratação do Projeto

Arquitetônico e de obras públicas, que precisam ser melhor avaliados.

Posição do CAU/BR sobre a revisão da Lei 8.666/1993
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 DEFESA DO PROJETO COMPLETO

 Contra inclusão da modalidade de “contratação integrada” (prevista 

no RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas) para 

licitação de obras 

 DEFESA DO CONCURSO PÚBLICO DE PROJETO DE ARQUITETURA

 Em favor da contratação do “melhor projeto”, não da suposta 

“melhor empresa”

 CRIAÇÃO DE UM CAPÍTULO ESPECÍFICO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE

NATUREZA INTELECTUAL

 Em oposição à licitação de projetos arquitetônicos por “pregão” ou 

“menor preço”

Pontos críticos e sugestões do CAU/BR 

e entidades do setor 
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 Manifesto “As Obras 

Públicas e o Direito à 

Cidade”, de 2013, 

assinado por 10 

entidades, entre elas 

CAU/BR, IAB, FNA, 

AsBEA, ABEA, ABAP e 

outras do setor:



Razões de oposição ao RDC (Lei 12.462/2011) 

 “Contratação integrada”

 Regime de contratação, com base em anteprojeto de engenharia, 

no qual o contratado fica responsável pela elaboração e o 

desenvolvimento dos projetos completo e executivo 

 Possibilidade infinita de aditivos

 Permite recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

decorrente de “caso fortuito ou de força maior” ou por “necessidade 

de alteração de projeto” 

 Inviabilidade de realização de concurso público de projeto

 A “contratação integrada” delega às empreiteiras a elaboração dos 

projetos



Falácias sobre o RDC: prazo menor  

 É falso o argumento de que a “contratação integrada” encurta 

prazos, como comprovaram dossiês feitos pelo CAU/BR e pelo 

Sinaenco em 2014:

 Copa do Mundo: um mês antes do início do torneio, apenas um 

contrato para obra de mobilidade urbana, entre 16 licitados pelo 

RDC, tinha sido concluído. No setor aeroportuário, entre 26 

contratos licitados pelo RDC, só os três de menor valor terminaram 

no prazo. 

 Obras do DNIT: em novembro, análise de 251 contratos realizados 

em dois anos pelo DNIT comprovou que a “contratação integrada” é 

a mais ineficiente das modalidades do RDC. Os prazos de 

contratação dos empreendimentos foram mais demorados, os 

deságios menores e o percentual de fracassos foi maior, frente às 

outras modalidades do RDC, que exigem projetos básicos
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 Press-release sobre “Placar 

das Obras da Copa”, 

mostrando o fiasco do uso 

do RDC nas obras do 

“legado” da competição,  

elaborado pelo CAU/BR e 

pelo Sinaenco em maio de 

2014
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 Dossiê sobre a 

ineficiência do uso da 

“contratação integrada” 

nas obras do DNIT, 

elaborado em 2014 

pelo CAU/BR em 

parceria com o 

Sinaenco



Falácias sobre o RDC: garantia de preço

 É falso o argumento de que  a “contratação integrada” garante o 

preço licitado: 

 O VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) de Cuiabá, contratado por R$ 

1,4 bilhão, já custou R$ 1bilhão e pode consumir mais R$ 1,3 

bilhões para ser concluído. A linha deveria ter 22 quilômetros de 

extensão e 33 estações. Mas até agora, só ficaram prontos 800 

metros de trilhos, jamais rodados pelas 40 composições paradas no 

pátio. Esqueleto de terminal de passageiros foi transformado em 

abrigo de traficantes e usuários de drogas. 

 Relatório do TC do Paraná revelou que as obras de mobilidade 

urbana feitas em Curitiba na Copa tiveram um aumento acima de 

600%  sobre o previsto na Matriz de Responsabilidade, que norteou 

os contratos de financiamento. Segundo o relatório, esse aumento 

se deveu a sucessivos termos aditivos, causados por atrasos no 

planejamento e execução das obras.
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 Anúncio do CAU/BR em 

defesa do Projeto Completo, 

mostrando o abandono das 

obras do VLT de Cuiabá,   

publicado em meia página da 

Folha de S. Paulo em edição 

dominical (maior tiragem) de 

agosto de 2015



 MENOR PREÇO:

 A contratação com base apenas em anteprojeto (RDC) não fornece definições 

suficientes. Com o projeto completo, o cenário seria diferente. 

 MAIS QUALIDADE:

 O projeto completo valoriza a qualidade dos equipamentos públicos. Quanto 

maior a qualidade da obra, menor o custo de manutenção.

 MAIOR CONTROLE: 

 Um projeto completo, detalhado, facilita aos órgãos públicos de controle do 

Estado um melhor acompanhamento do que acontece na obra. 

 DEFINIÇÃO CLARA DE RESPONSABILIDADES:

 Quem projeta não constrói, e quem constrói não projeta. Uma separação 

fundamental para a lisura e defesa do interesse público em obras.

 PRESERVA O PLANEJAMENTO PÚBLICO NAS MÃOS DO ESTADO: 

 A “contratação integrada” transfere para as empreiteiras a definição da 

qualidade do meio ambiente construído brasileiro. 

A importância do Projeto Completo 

em obras públicas 



 Lei 12.462/2011: criou o RDC para uso nas obras do “legado” da Copa do Mundo e 

das Olimpíadas. Continua em vigor e....

 ... serviu de base também para uso em grandes obras do PAC (Lei 12.688/2012), 

de sistemas públicos de ensino (Lei 12.722/2012) e do SUS (Lei 12.745/2012)

 MP 630/2013 (virou Lei 12.980/2014): amplia uso do RDC para obras de presídios e 

unidades de atendimento socioeducativo (para menores)

 Oposição do CAU/BR, CEAU e entidades de Arquitetura e Urbanismo e 

Engenharia, conseguiu barrar proposta da senadora Gleise Hoffmann (PR) para 

estender a “contratação integrada” para todas as obras do país, em quaisquer 

esferas, de qualquer porte, sem limites mínimos de valores.

Quadro atual sobre o RDC – I
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 CAU/BR e IAB/DF 

promoveram diversas 

ações na Câmara dos 

Deputados contrárias à MP 

630/2013, como uma 

mobilização com 

profissionais e estudantes 

de Arquitetura e Urbanismo 

(abril de 2014)
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 MP 630/2013: vitória do 

CAU/BR, CEAU e demais  

entidades de Arquitetura e 

Urbanismo e Engenharia, 

barrando a generalização do 

uso da “contratação 

integrada” 



 MP 678/2015 (convertida na Lei 13.190/2015): válida apenas para uso do RDC em 

obras relativas a segurança nas Olimpíada, seu propósito original

 Liminar do STF suspendeu extensão da Lei para obras e serviços de mobilidade 

urbana, infraestrutura logística e nas áreas de ensino, pesquisa, ciência e 

tecnologia, acatando mandado de segurança impetrado pelo senador Álvaro Dias 

(PV-PR), em apoio à oposição feita pelo CAU/BR, CEAU e outras entidades de 

Engenharia e Arquitetura e Urbanismo contra a proposta.

Quadro atual sobre o RDC - II



• Click to edit Master text styles

– Second level

• Third level

– Fourth level

» Fifth level

 Movimento do 

CAU/BR, pela 

imprensa e nas redes 

sociais, solicitando à 

Presidente da 

República o veto da 

MP 678/2015
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 Ofício das entidades de 

Arquitetura e 

Urbanismo e de 

Engenharia, dirigido à 

Presidente da 

República, solicitando 

veto à MP 678/2015
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 STF barrou a 

implementação da lei 

originária da MP 678/2016 

(dezembro de 2015)



 PLS 555/2015 (Lei 13.303/2016): trata  das estatais, das sociedades de economia 

mista e suas subsidiárias

 Permitiu que todas essas empresas contratem obras sem a elaboração prévia de 

um projeto completo. 

 O CAU/BR divulgou Carta Pública à Presidência da República pedindo veto do 

dispositivo. 

 CEAU e mais cinco entidades de Engenharia e de Arquitetura e Urbanismo 

deram apoio a essa manifestação. 

Quadro atual sobre o RDC - III
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 Artigo do CAU/BR na 

edição online do jornal 

“O Estado de S. Paulo” 

criticando a proposta 

da Lei das Estatais 

(junho de 2016)
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 “Carta Aberta à Presidência 

da República”, com o 

carimbo “Arquitetos e 

Urbanistas pela Ética”, 

publicada pelo CAU/BR na 

Folha de S. Paulo (junho de 

2016), solicitando o veto ao 

uso da “contratação 

integrada” pelas estatais 
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 Ofício das entidades de 

Arquitetura e 

Urbanismo, ao 

Presidente da 

República, de junho de 

2016, com críticas ao 

PLS 555/2013
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 Entrevista do presidente do 

CAU/BR para o jornal 

espanhol “El País”, 

afirmando que a “contratação 

integrada é o melhor 

caminho para o aumento dos 

custos, a diminuição da 

qualidade e para a 

consagração da corrupção 

nos contratos de obras 

públicas” (junho de 2016)



 PLS 559/2013: aprovado pelo Senado em 13/12/2016, deve ser votado no primeiro 

semestre pela Câmara dos Deputados, retornando ao Senado, que terá a palavra final

 Pereniza na legislação licitatória do país a modalidade da “contratação integrada”

e outras instrumentos criados pelo RDC

 Obras com valor superior a R$ 20 milhões poderão ser contratadas sem projeto 

 Proposta inicial do relator Fernando Bezerra (PSB-PE) era para obras com 

valores acima de R$ 500 milhões, depois ele recuou para R$ 100 milhões e 

finalmente R$ 20 milhões

 Governo atual defendia que não houvesse limite mínimo, ou seja, a “contratação 

integrada” valeria generalizadamente para todas as obras – posição que coincide 

com o governo anterior

Quadro atual sobre o RDC – IV (final)
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 Ofício do CAU/BR ao 

presidente do Senado, 

Renan Calheiros, de  

agosto de 2014, com 

críticas e sugestões ao 

projeto de revisão da Lei de 

Licitações (PLS 559/2013)
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 Movimento do CAU/BR, 

pelas redes sociais, incentiva 

a participação dos 

profissionais e do público em 

geral em audiência pública 

para discutir o PLS 555/2013 

(agosto de 2016)
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 Em represália à posição 

assertiva do CAU/BR contra 

a “contratação integrada”, o 

relator do PLS 555/2013, 

senador Fernando Bezerra 

(PSB-PE), excluiu a 

instituição da lista de 

participantes da audiência 

pública sobre o projeto. 



• Click to edit Master text styles

– Second level

• Third level

– Fourth level

» Fifth level

 Bastaram um minuto e dois 

segundos para a votação 

final do PLS 559/2013 pelos 

senadores, em 13 de 

dezembro de 2016. O projeto 

autoriza a contratação sem 

projeto de obras acima de 

R$ 20 milhões



Razões de defesa de concurso público 

de projetos arquitetônicos - I

 Recomendado pela União Internacional de Arquitetos (UIA) e pela UNESCO, 

sendo o Brasil um dos signatários do compromisso com a ONU na década dos 

1970, reafirmado em 2001 (“Istambul+5”).

 Permite selecionar as melhores e mais adequadas propostas arquitetônicas e 

urbanísticas, no menor tempo;

 A qualidade do desenho e do espaço são assumidos como constituintes do 

bem estar e da qualidade de vida dos cidadãos;

 Os concursos são a forma mais segura, sustentável e democrática para a 

contratação de projetos de Arquitetura, sendo o único processo licitatório que 

permite o conhecimento da proposta antes de sua contratação.



 A lei 8.666/1993 prevê o concurso como modalidade preferencial para

contratação de projetos, mas na prática isso não tem sido comum

 O conceito de “projeto básico” é desatualizado e, não raras vezes, é

confundido com “projeto de prefeitura” (desenhos esquemáticos)

 O TCU ao fazer um balanço das 200 obras que sofreram 

intervenção no ano de 2012, concluiu que 45% tinham projetos 

deficientes. 

 O relator do PLS 559/2013 excluiu qualquer menção ao concurso como

modalidade contratação de projetos, mas na última hora o tema foi

reincorporado ao texto por iniciativa do senador Jorge Viana (AC)

Razões de defesa de concurso público 

de projetos arquitetônicos - II
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 Em dezembro de 2016, 

movimentação no Senado de 

dirigentes do CAU/BR, do 

IAB/DF e da CODHAB 

conseguiu reintroduzir o 

concurso público de projetos 

de Arquitetura no texto de 

revisão da Lei de Licitações. 

Novas ações ocorrerão 

quando a matéria estiver em 

análise na Câmara dos 

Deputados.  



• Projetos são serviços técnicos de natureza intelectual, 

diferentemente da licitação de bens materiais preexistentes;

• São serviços a serem idealizados, não “produtos de prateleira”;

 Não faz sentido contratar serviço de inteligência por menor preço, 

assim como não se contrata um médico mais barato para se fazer 

uma cirurgia, um jurista para elaborar um parecer, ou qualquer outra 

atividade de valor intelectual.

Razões para a defesa de um capítulo específico para 

os projetos de Arquitetura e Engenharia 
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 Presidente do CAU/BR 

defende em audiência na 

Câmara dos Deputados 

capítulo específico, na Lei 

de Licitações, para 

serviços técnicos como 

projetos de Arquitetura 

(abril de 2015)



presidente@caubr.gov.br


