
O ENGENHEIRO DE MONTREAL – NA PRÁTICA 

A CONTRATAÇÃO INTEGRADA VEIO PARA RESOLVER? 

 

RESUMO 

É muito comum ouvirmos que as soluções dos problemas em obras públicas 
brasileiras estariam num aperfeiçoamento da respectiva legislação. Aliás, essa foi uma 
das justificativas para a criação do Regime Diferenciado de Contratações – RDC. 

No presente artigo o leitor poderá verificar, NA PRÁTICA, que a adoção do 
regime de contratação integrada previsto no RDC não é uma dessas soluções.  

 

INTRODUÇÃO 

O recente Acórdão da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União – TCU que 
derivou do Processo 025.974/2014-9, analisou um procedimento licitatório para 
contratação de empresa para Elaboração de Projetos e Execução das Obras atinentes a 
Implantação e Pavimentação da Rodovia BR-080/GO. 

Com extensão aproximada de 181Km (cento e oitenta e um quilômetros) o 
empreendimento é classificado como de grande vulto, uma vez que os valores irão 
alcançar centenas de milhões de reais.  

Apesar do olhar da Corte de Contas ter se voltado exclusivamente para 
eventual violação do caráter sigiloso do orçamento, o regime de execução escolhido pelo 
DNIT para o futuro contrato foi o da Contratação Integrada, cabendo à contratada a 
responsabilidade pelo desenvolvimento do Projeto Básico, do Projeto Executivo, da 
Implantação e Pavimentação da rodovia em destaque. 

É exatamente nesse vértice que o presente artigo irá se debruçar, vez que o 
entendimento do controle externo já evoluiu em alguns aspectos relacionados ao regime 
de contratação integrada. 

Pois bem, 

 

CONTRATAÇÃO INTEGRADA. HIPÓTESES DE ADOÇÃO. 



O Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) de que trata a Lei Nº 
12.462/11 foi instituído com evidente intuito de oferecer maior agilidade aos 
procedimentos licitatórios até então regidos pela Lei Nº 8.666/931. 

Em seu artigo 9º, o RDC trouxe a possiblidade da administração adotar o 
regime de contratação integrada2, nos seguintes termos (grifamos): 

Art. 9º  Nas licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do 
RDC, poderá ser utilizada a contratação integrada, desde que técnica e 
economicamente justificada e cujo objeto envolva, pelo menos, uma das 
seguintes condições: 

I - inovação tecnológica ou técnica;  
II - possibilidade de execução com diferentes metodologias; ou 
III - possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito 
no mercado. 

§ 1º A contratação integrada compreende a elaboração e o 
desenvolvimento dos PROJETOS BÁSICO e EXECUTIVO, a execução de 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, a montagem, a realização de 
testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e 
suficientes para a entrega final do objeto. 

 

A bem da realidade o regime de contratação integrada é uma extensão do 
regime de empreitada integral previsto pela Lei Nº 8.666/93. A diferença nevrálgica está 
no fato que na empreitada integral a elaboração dos projetos básico e executivo é 
encargo da administração, enquanto que na contratação integrada essa atribuição fica 
sob a responsabilidade da contratada. 

Não há dúvidas que ao transferir o encargo da elaboração dos projetos para 
um terceiro a administração deverá remunerar o risco envolvido; dessa forma, o valor 
final do empreendimento deverá observar determinado incremento. 

Considerando o cenário de urgência no qual o RDC foi idealizado, temos que 
esse adicional financeiro seria tolerado, vez que seria compensado pelo ganho de tempo 
oriundo da exclusão de uma das fases do procedimento licitatório3.  

Contudo, conforme se verifica pelos comandos descritos nos incisos I, II e III do 
artigo 9º do RDC, a utilização do regime de contratação integrada não foi autorizada para 
todo e qualquer tipo de obra. 

                                                             
1 A Lei Nº 10.520/02 (Lei do Pregão) já havia instituído regramento distinto para aquisição de bens e serviços comuns. 
Contudo, a ‘Lei do Pregão’ não pode ser aplicada no caso das obras de engenharia, nem tampouco para serviços 
classificados como ‘incomuns’.   
2 O regime de contratação integrada não foi novidade trazida pelo RDC. Diversos outros regulamentos já continham 
previsão no mesmo sentido. Confira-se o Dec. Nº 2.745/88 (Petrobrás), a Lei Nº 8.987/85 (Concessões e Permissões) 
e a Lei Nº 11.079/04 (Parcerias Público-Privadas). 
3 Projetos e obras são objetos de um único certame licitatório. 



Ao contrário, a Lei limitou referida opção a um universo bem restrito de 
empreendimentos, quais sejam: (i) inovação tecnológica ou técnica, (ii) possibilidade de 
execução com diferentes metodologias e/ou (iii) possibilidade de execução com 
tecnologias de domínio restrito no mercado. 

Aprofundando-se no tema o Tribunal de Contas da União – TCU elencou4 às 
principais tipologias de obras para as quais, via de regra, a empreitada integral é indicada 
(e por extensão de raciocínio, a contratação integrada também): 

Empreendimentos extremamente complexos, que utilizam tecnologia de 
ponta ou que exigem conhecimentos e tecnologias que não estão 
disponíveis para uma única empresa, a exemplo de: 
Subestações de energia; Refinarias, plantas petroquímicas Instalações 
industriais, Oleodutos, gasodutos, Usinas nucleares, Usinas hidroelétricas 
e termoelétricas e Estações de bombeamento: (grifo nosso) 

 

Temos, portanto, que o fundamento em adotarmos o regime de contratação 
integrada não se encontra alicerçado no fato desse regime representar ganho de tempo 
em processos licitatórios. O nexo está em isentar a administração do risco envolvido para 
aquelas soluções que ainda não são de amplo domínio do mercado. 

Essa é razão pela qual apenas a execução das obras (edificações em si) não é 
suficiente para atender às necessidades do poder público, devendo o contratado entregar 
também os serviços que possibilitem à administração o uso do patrimônio adquirido sem 
intercorrências. 

Portanto, não somente a complexidade de execução das obras, mas também 
às particularidades da operação do empreendimento são os fatores determinantes à 
opção pelo regime de contratação integrada. 

Enfim, é por essa razão que estão inclusos no escopo de fornecimento do 
regime integrado a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais 
operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto (RDC Art.9º, §1º). 

 

ANÁLISE DO CASO REAL 

Ao verificarmos o Acórdão que motivou a presente análise, é de simples 
observância que o objeto licitado não possui enquadramento suficiente para ensejar o 
regime de contratação integrada. 

                                                             
4 PORTARIA–SEGECEX Nº 33, de 7 de dezembro de 2012 - Roteiro de Auditoria de Obras Públicas, Pg. 91. 



De pronto, temos o fato da implantação da respectiva rodovia não exigir 
serviços operacionais para os quais o mercado não detém domínio. 

Mas não é só! 

Não bastasse tal incongruência, quando verificamos às peças técnicas do 
anteprojeto constante no edital, temos que os requisitos indicados nos incisos I e III do 
artigo 9º do RDC não são atendidos, pois o projeto não possui características de inovação 
tecnológica ou técnica e tampouco a possibilidade de execução com tecnologias de 
domínio restrito no mercado. 

Restaria a eventualidade do inciso II, qual seja, a possibilidade de execução com 
diferentes metodologias. Contudo, também não é o caso. 

Isso porque ao longo do tempo o TCU detectou vários problemas relacionados 
à inadequada adoção do regime de contratação por diversos órgãos/entes da 
administração. Assim, o tribunal evoluiu seu entendimento acerca das justificativas que 
necessitam serem apresentadas. Confira-se (grifos nosso): 

A opção pelo regime de contratação integrada com base na possibilidade 
de execução com diferentes metodologias (art. 9º, inciso II, da Lei 
12.462/2011) deve ser fundamentada em ESTUDOS OBJETIVOS que a 
justifiquem técnica e economicamente e considerem a expectativa de 
vantagens quanto a competitividade, prazo, preço e qualidade em 
relação a outros regimes de execução, especialmente a empreitada por 
preço global, e, entre outros aspectos e quando possível, considerem a 
prática internacional para o mesmo tipo de obra, sendo vedadas 
justificativas genéricas, aplicáveis a qualquer empreendimento. 

(TCU – Acórdão Nº 460/2017-P. Min. Relator: ANDRÉ DE CARVALHO) 

 

Enfim, o caso real da implantação e pavimentação da rodovia no Estado de 
Goiás não preenche nenhum dos requisitos exigidos para adoção do regime de 
contratação integrada, fato que, a princípio, passou despercebido até mesmo pelo 
controle externo da administração. 

De toda sorte, é importante a compreensão que os problemas das obras 
públicas não derivam exclusivamente da legislação, razão pela qual modificações na 
legislação não serão suficientes para obtenção de resultados de maior expressão. 

 

José Eduardo Guidi   

 

REFERÊNCIAS 



 

Ref. 01: TCU – Informativo de Licitações e Contratos nº 337. Acórdão Nº 10.572/2017 
Primeira Câmara, Pedido de Reexame, Relator Ministro Benjamin Zymler. Processo 
025.974/2014-9 

Ref. 02: Edital Nº 425/2014 – DNIT. Superintendência Regional do DNIT nos Estados de 
Goiás e Distrito Federal - DNIT/GO. 

Ref. 03: Contratação Integrada. 

 

 

 


