
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 5A

RELATÓRIO PARA DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTOS COMPARTILHADOS 

EVENTO: IX ENCONTRO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA (ENOP)

1. INTRODUÇÃO 

O presente Relatório  possui  o objetivo de atender  o disposto no Ato nº 090,  de
03/06/2016,  da  Presidência  do  TCE/BA,  quanto  à  disseminação,  por  meio  de
explanações  ou  relatórios,  dos  conhecimentos  compartilhados  no  IX  Encontro
Nacional de Obras Públicas e Serviços de Engenharia (ENOP).

Realizado  em Brasília,  no  período  de  26  a  29  de  setembro  de  2022,  o  evento
supramencionado, de volta ao formato presencial, consistiu em palestras, oficinas e
debates abordando os principais procedimentos e boas práticas a serem observadas
nas  contratações  governamentais  de  obras  públicas  serviços  de  engenharia.  O
participante também pôde optar por sua inscrição no formato on-line.

A abertura  do  evento  ficou  a  cargo  de  Benjamin  Zymler,  Ministro  do  TCU,  que
proferiu palestra sobre as grandes ciladas nas contratações e execuções de obras
públicas. Além das palestras, o evento contou com apresentações e oficinas sobre
os mais  variados  temas de  interesse  para  o  púbico-alvo  do evento,  tal  como a
sustentabilidade de obras públicas; o uso do BIM no planejamento e execução de
obras;  orçamentação  de  obras  públicas;  e  legislação  diversa  envolvendo  tal
temática,  além de palestras e oficinas específicas  visando facilitar  a  atuação de
agentes, especificamente na contratação de obras.

O evento foi encerrado por Marcos Nóbrega, Conselheiro Substituto do TCE-PE, que
proferiu  exposição  sobre  a  análise  econômica  das  licitações  de  obras  públicas
segundo a nova Lei de Licitações.

O público-alvo  foi  bastante  variado,  consistindo  de:  gestores  e  fiscais  de  obras;
servidores  encarregados  da  licitação,  contratação,  recebimento  e  aprovação  de
projetos; membros de comissões de licitação; procuradores; pregoeiros; comissões
de apoio ao pregoeiro; gerentes de contratos de obras; projetistas e empresas de
engenharia consultiva; advogados; engenheiros; arquitetos; construtores; auditores e
servidores  de  órgãos de  controle  interno  e  externo;  gestores  públicos  em geral;
peritos judiciais; orçamentistas; concessionárias de serviços públicos; pregoeiros e
membros de comissões de licitação; e demais servidores públicos e profissionais
relacionados com o processo de gestão, planejamento, orçamentação, contratação e
execução de empreendimentos de infraestrutura.

2. PROGRAMAÇÃO
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2.1 Palestras

Palestra 1: As ciladas e os caminhos tortuosos das obras públicas 

Palestrante: Benjamin Zymler – Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU)

O  Ministro  do  TCU  trouxe  para  o  evento  informações  sobre  o  Fiscobras,  um
programa anual de auditoria de obras públicas executados com recursos federais,
realizado  desde  2017,  em  atendimento  aos  sucessivos  comandos  das  Leis  de
Diretrizes Orçamentárias da União.

Palestra 2:  A responsabilização perante os órgãos de controle dos agentes
públicos envolvidos na licitação e fiscalização de obras públicas

Palestrante: Cláudio Sarian – Auditor do Tribunal de Contas da União (TCU)

O  tema  aborda  aspectos  relacionados  à  responsabilização  dos  diversos  atores
envolvidos na licitação e fiscalização de obras públicas, dentre eles a comissão de
licitação, o projetista, o servidor que analisa/aprova o projeto, o orçamentista e o
fiscal do contrato. Também foi discutida a responsabilização do fiscal quando a obra
é acompanhada por empresa supervisora.
 
Palestra  3:  O  fiscal  de  contrato  e  o  fiscal  de  obra:  permanece  a  antiga
confusão na nova Lei 14.133/2021?

Palestrante: Cláudio Sarian

Palestra trouxe como tema a diferenciação das conceituações do fiscal de contrato e
do fiscal de obra, conforme normas e legislações específicas, a exemplo Instrução
Normativa IN 5/2017 (gestor do contrato, fiscal técnico e fiscal administrativo), Lei
Federal  de  Licitações  8.666/93  e  a  Nova  Lei  Federal  de  Licitações  –  Lei
14.133/2021.  Foram  informados,  também,  os  regramentos  previstos  nessa
legislação quanto à necessidade ou não de o fiscal ser engenheiro/arquiteto para
acompanhar contrato de obra pública, bem como da necessidade de emissão da
ART  de  fiscalização.  Diferença  entre  o  gestor  e  o  fiscal  do  contrato  e  a
responsabilidade da empresa/profissional contratado para prestar apoio técnico ao
fiscal do contrato.

Palestra 4: Habilitação técnica de construtoras na Nova Lei de Licitações

Palestrante: Karine Lílian  – Palestrante e conferencista de cursos nas áreas de
licitações e contratos, convênios, processo no TCU e tomada de contas especial. 

A palestrante trouxe para o evento as principais novidades da nova lei de licitações
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em relação aos requisitos, a serem observados, pelas construtoras, no que se refere
à habilitação, qualificação técnico-profissional, qualificação técnico-operacional, pré-
Qualificação Subjetiva, exigências Restritivas/Exigências não Restritivas, além dos
dispositivos  que  tratam  do  saneamento  dos  documentos  de  habilitação  após  a
entrega das propostas pelos licitantes.

Palestra 5: “Boas práticas para a incrementar a sustentabilidade ambiental das
obras públicas”

Palestrante:  André  Pachione  Baeta  –  Auditor  Federal  de  Controle  Externo  do
Tribunal de Contas da União (TCU)

O  Auditor  do  TCU  trouxe  o  tema  sustentabilidade  para  o  universo  das  obras
públicas, apresentando dados oriundos de diversas bibliografias, que apontam que a
construção civil consome algo entre 20% e 50% dos recursos extraídos da natureza,
e entre 40% e 70% de todo o resíduo gerado no mundo, como também estudos
revelando uma geração média de 684 kg/m² de RDC (Resíduo de Construção Civil)
em obras de reforma, e 97,75 kg/m² nas demais obras de construção.

Aos presentes, o palestrante discorreu sobre os conceitos de sustentabilidade e de
“crescimento nacional sustentável”; como este tema se encontra abordado na nova
Lei de Licitações e Contratos; sustentabilidade x discricionariedade; motivação dos
critérios  sustentáveis  –  momento  para  escolha  das  soluções  sustentáveis;  a
utilização de critérios de sustentabilidade como critérios de habilitação. Como avaliar
se  os  critérios  de  sustentabilidade  não  direcionarão  a  licitação  ou  reduzirão  em
demasiado  o  número  de  licitantes  (sustentabilidade  x  restrição  à  competição).
Sustentabilidade ambiental x sustentabilidade técnica x sustentabilidade financeira x
sustentabilidade econômica. 

Outros conceitos apresentados: a contratação de projetos prevendo cláusulas de
sustentabilidade;  sustentabilidade  na  arquitetura  e  layout,  em  obras  de
terraplenagem, de pavimentação, no projeto estrutural e nas instalações prediais.

Palestra 6: “Metodologia de cálculo do reequilíbrio econômico-financeiro de
obras públicas”

Palestrante: André Pachione Baeta

O palestrante trouxe ao público as causas e impactos dos aumentos recentes de
preços na construção civil, informando em que situações tais aumentos constituem
motivação  para  realização  do  reequilíbrio  econômico-financeiro  dos  contratos.
Apresentou os pressupostos para o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos,
a  necessidade  de  robusta  comprovação  dos  fatos  alegados  e  documentação
comprobatória  para  instrução  do  pedido  e  o  que  pode  ser  considerado  mera
variação de preços de mercado, não justificando a revisão de preços.
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Abordou o impacto da matriz de riscos e das cláusulas contratuais no exame dos
pedidos  de  reequilíbrio.  Apresentou  um  método  de  cálculo  do  reequilíbrio
econômico-financeiro,  com uso de notas fiscais  x variação de custos aferida por
meio  de  tabelas  referenciais  da  Administração  Pública  (Sinapi  e  Sicro)  ou  de
pesquisa de mercado. Demonstrou o cálculo do reequilíbrio,  medição a medição,
versus aplicação do reequilíbrio somente sobre os serviços não executados. Expôs a
problemática  de  reequilibrar  preços  inexequíveis  e  a  necessidade  de  manter  os
descontos ofertados pelas propostas dos licitantes. Ensinou como expurgar a taxa
de lucro e de outras rubricas do BDI no cálculo do reequilíbrio, e qual é o melhor
parâmetro  para  verificar  se  o  desequilíbrio  alegado  representa  onerosidade
excessiva, justificando o aditamento contratual. 

Outros temas trazidos:  data-base para o cálculo do  reequilíbrio;  necessidade de
exame global do contrato; apresentação de atos normativos sobre o reequilíbrio do
ocntrato;  roteiro  detalhado  de  cálculo  para  exame  dos  pleitos  de  reequilíbrio
econômico-financeiro;  e  estudo  de  caso  demonstrando  o  cálculo  do  reequilíbrio
econômico-financeiro

Palestra  7:  O  Atual  conflito  de  competências  e  atribuições  dos  Arquitetos,
Engenheiros e Técnicos Industriais

Palestrante: Paulo Reis

O  tema  apresentado  refere-se  à  legislação  das  profissões  dos  engenheiros,
arquitetos e técnicos industriais. O palestrante informou como ficam as atribuições
dos engenheiros e arquitetos diante da edição da Lei 13.639/2018, que instituiu os
Conselhos Federal e Regionais dos Técnicos Industriais e dos Técnicos Agrícolas.
Citou  as  Resoluções  CFT  58/2019  e  68/2000.  Apresentou  as  diferenças  e
semelhanças entre a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), RRT (Registro
de Responsabilidade Técnica) e TRT (Termo de Responsabilidade Técnica). 

Apresentou, ao público presente ao evento, as seguintes inquietações: “Afinal, os
técnicos  industriais  podem  se  responsabilizar  pela  elaboração  de  projetos  e
execução de obras públicas? Que tipo de projetos e obras podem ser executados
pelos  arquitetos?  Os  engenheiros  civis  podem  ser  responsáveis  técnicos  pelos
projetos arquitetônicos? Quais cláusulas editalícias podem ser previstas diante de
um  leque  de  atribuições  concorrentes  entre  engenheiros,  arquitetos  e  técnicos
industriais?”

Palestra 8: Metodologias para o cálculo do adicional de risco do orçamento
estimativo da licitação

Palestrante: Rafael Jardim – Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de
Contas da União (TCU)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
Avenida 4, n.º 495, Plataforma V, CAB, CEP 41475-002, Salvador/Bahia

4



5ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 5A

A palestra  teve início  com a apresentação da definição de matriz de riscos,  seu
histórico  e  origem  e  os  casos  previstos  na  legislação  onde  sua  elaboração  é
obrigatória. Foram trazidos exemplos de uso da matriz de riscos nas contratações
integradas e semi-integradas, como também, exemplos de distribuição de riscos, os
casos  recomendáveis  de  distribuição  de riscos e  o  “custo”  do  risco  sob a  ótica
econômica.

Foram apresentados: o Método de Monte Carlo; o Guia de Gerenciamento de Riscos
do DNIT; os Métodos probabilísticos de cálculo de contingência; a análise qualitativa
de riscos em uma matriz de riscos típica; e as obrigações de meio x Obrigações de
fm x matriz de riscos.

Palestra 9: O uso da arbitragem nos contratos de obras públicas

Palestrante: Nicola Khoury – Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de
Contas da União (TCU)

Sobre  esse  tema,  foram  apresentados,  inicialmente,  o  contexto  legal  anterior  e
problemas que motivaram a previsão na nova lei; em seguida, as disposições da nova
Lei  de  Licitações  e  sobre  a  arbitragem;  os  tipos  de  arbitragem;  as
vantagens/desvantagens da adoção da arbitragem em contratos administrativos;  a
escolha dos árbitros; as sugestões de disposições contratuais e editalícias prevendo o
uso da arbitragem em contratos de obras públicas; a experiência do uso da arbitragem
em contratos administrativos na área de infraestrutura; e um estudo de caso.

Palestra 10: Os contratos de eficiência como alternativa para a execução de
investimentos públicos

Palestrante: André Pachione Baeta

Dando início à sua palestra, o Auditor do TCU apresentou, à plateia, os seguintes
questionamentos: “Que tipos de objeto podem ser executados por meio de contratos
de eficiência? Como ocorre a licitação pelo critério de julgamento pelo maior retorno
econômico? O que deve constar da etapa preparatória da contratação (ETP, Termo
de Referência, Projeto Básico)? É possível a conjugação de contratos de eficiência
com os regimes de contratação integrada e semi-integrada? O que é imprescindível
constar da matriz de riscos da contratação?

Foram dados exemplos de despesas correntes que podem ser reduzidos por meio
do uso de contratos de eficiência. Também foi apresentado um estudo de caso sobre
a instalação de sistemas de geração fotovoltaica por meio de contratos de eficiência.
O palestrante apresentou as disposições acerca dos prazos de vigência contratual e
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as consequências de não ser verificada a meta de economia proposta na licitação.
Abordou,  ainda,  a  análise  das  propostas  de  trabalho  e  da  proposta  de  preços;
apresentou as regras gerais sobre a execução dos contratos de eficiência. Por fim
desafiou os presentes: como se dará a remuneração do contratado?

Palestra  de  Encerramento:  A  análise  econômica  da  contratação  de  obras
públicas segundo a nova Lei 14.133/2021

Palestrante: Marcos Nóbrega  – Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas de
Pernambuco

 
2.2 Oficinas

Oficina 1: “O uso do BIM em obras de Infraestrutura”

Palestrante: Anderson Alvarenga Ferreira – Servidor Público Federal na carreira
de  Analista  em  Infraestrutura  de  Transportes  no  Departamento  Nacional  de
Infraestrutura de Transportes (DNIT)

- Captura de realidade com drones em obras de infraestrutura;
- Levantamento de pontes com laser scanner;
- Estudos de Viabilidade com BIM;
- Dispositivos de Drenagem;
- Anteprojeto de pontes e de rodovias;
- Simulação 4D.

Oficina  2:  “Como  planejar  as  contratações  do  tipo  Built  to  Suit  na
Administração Pública?”

Palestrante: Hamilton Bonatto – Procurador do Estado do Paraná

- Conceito e origem do modelo de contrato built to suit, o pagamento e as vantagens
para o locador e para o locatário;
- O TCU e o buit to suit. Built to suit na administração pública;
- Objetivos, princípios e diretrizes;
- Orçamento sigiloso para o modelo built to suit; elementos técnicos instrutores para
contratação do modelo built to suit; remuneração variável;
-  Repercussão  do  regime  de  empreitada  nos  contratos  built  to  suit.  Aplicação
subsidiária do direito privado;
- Formas de contratação: Built to suit sem previsão de reversão do bem e Built to suit
com reversão do bem; e estabelecimento de prazo; 
- Planejamento da contratação: justificativas para a contratação do modelo built to
suit; e 
- Contratos built to suit.
 
Oficina 3: “Elaboração do anteprojeto para a contratação integrada”
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Palestrante: Rafael Jardim

- Contratação integrada: origem e histórico;
- Definição e justificativas para o uso;
- Diferenças da contratação integrada para a semi-integrada e entre a contratação
integrada na Lei 13.303/16 e na Lei 14.133/21;
-  Definição  de  anteprojeto  segundo  a  ABNT,  na  Lei  14.133/2021  e  na  Lei
13.303/2016: limitações e interpretações;
- Responsabilidades pela elaboração do anteprojeto;
- Elementos mínimos de anteprojeto. Definição de condições de contorno. Exemplos
de anteprojeto. Orçamento do anteprojeto: disposições práticas e legais;
- Exemplos de orçamentos expeditos e paramétricos; 
- Distribuição de riscos em coerência com os elementos mínimos de anteprojeto; e
- Jurisprudência do TCU.

Oficina 4: Cuidados e boas práticas com a análise e recebimento de projetos
de engenharia

Palestrante: Elci Pessoa – Engenheiro Civil, Consultor e Autor de livros e artigos
técnicos nas áreas de Auditoria de Obras Públicas e obras rodoviárias

- Custo-benefício de um bom projeto;
- Consequências práticas de um projeto ruim. Responsabilização de Projetistas;
- Diferenciação entre Projetos Básicos e Executivos;
- Conteúdo mínimo de um projeto básico e de um projeto executivo;
- Análise técnica em escritório para recebimentos de projeto;
- Diligências de campo para recebimentos de projeto (práticas recomendáveis); e
- Análise expedita de orçamento de referência.

Salvador, 19 de outubro de 2022

Cláudio Muricy Torres               Paulo Sérgio Pacheco de Figueiredo

    Auditor Estadual de Controle Externo Auditor Estadual de Controle Externo
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