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INTRODUÇÃO 

O Brasil possui uma pequena, mas não irrelevante, tradição na contratação de 

projetos para obras públicas a partir da modalidade licitatória Concurso. Casos 

emblemáticos, vale citar o Plano Urbanístico para Brasília, estão na história dos 

Concursos de Projetos no país, embora talvez a maior parte dos casos seja de 

edifícios institucionais de grande porte. A modalidade, porém, não deveria restringir-

se a situações excepcionais, uma vez que a cidade é composta de diversas escalas 

que não são mais ou menos importantes entre si. Uma escola, um banco de praça, 

um cruzamento de vias, edifícios, equipamentos urbanos, planos urbanos, todos 

podem ter um ótimo ou um péssimo desenho, o que contribui diretamente na 

qualidade de vida e na segurança do cidadão, assim como na sustentabilidade de 

uma ocupação antrópica do território. 

É notável que obras públicas resultantes de um processo iniciado pela modalidade 

Concurso na contratação de seus projetos possuem excepcional qualidade de 

desenho, tornando-se, muitas vezes, ícones urbanos. Diversos artigos publicados, 

vale citar em específico um do IAB/DN (INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL, 

2016), assim como outro do atual presidente do Diretório Nacional Sérgio Magalhães 

(MAGALHÃES, 2016), analisam um breve panorama de planos urbanos e edificações 

frutos de concurso no Brasil e no mundo ao longo do tempo, verificando sua 

qualidade e importância históricas. A Universidade Estadual de Londrina lançou 

recentemente uma página web em que cataloga, por categorias, projetos frutos de 

concurso de projetos (http://catalogoconcursodeprojeto.blogspot.com.br/) 

realizados de 2002 a 2016, em que é possível constatar a diversidade de soluções 

para as situações apresentadas em cada certame, assim como a ampla e 

democrática participação de profissionais dos mais diversos locais do país. 

A partir das constatações acima expostas, surge o questionamento: Por que o 

Concurso ainda não é a modalidade mais difundida na contratação de projetos para 

obras públicas no Brasil? 

Esse é o mote deste trabalho, em que se buscará enquanto objetivo geral investigar 

as vantagens de se utilizar a modalidade Concurso na contratação de projetos para 

obras públicas. Como objetivos específicos passaremos por três tópicos: 1) Definir o 

http://catalogoconcursodeprojeto.blogspot.com.br/
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conceito de interesse público no âmbito do projeto para obras públicas; 2) 

Compreender os processos de contratação de projetos para obras públicas no Brasil; 

3) Analisar a importância social e urbana das obras edificadas a partir dessa 

modalidade licitatória. 

Apesar de estar expresso no Artigo 13, parágrafo primeiro, da Lei 8.666/93 que a 

modalidade concurso deve ser preferencial na contratação de serviços técnicos 

profissionais especializados, tais como projetos básicos ou executivos, como 

expresso inciso I, no Brasil a contratação de projetos para obras públicas através 

dessa modalidade licitatória ainda é pouco difundida e precisa ser, muitas vezes, 

justificada quando da sua utilização. Embora seja um caminho legal, já testado e 

defendido por diversas instituições, há uma certa dificuldade cultural em definir essa 

modalidade como a mais ética, valorosa e democrática. Outras alternativas surgiram 

com o tempo, vide o RDC, criado para “agilizar” a contratação das obras para os 

grandes eventos esportivos sediados nos últimos anos, mas nem sempre foram bons 

exemplos de lisura administrativa e/ou qualificação urbana. 

Como metodologia, valer-se-á de pesquisa bibliográfica em abordagem qualitativa 

de artigos e outros trabalhos de referência que tratam de concursos de projetos no 

Brasil, escritos por profissionais, especialistas e pesquisadores, além do suporte da 

legislação pertinente. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

O conceito de interesse público no âmbito do projeto para obras públicas. 

Qual é o interesse público quando se trata de um edifício público ou de um espaço 

público? Podemos listar aqui desempenhos de desenho mais específicos, que 

certamente seriam as respostas mais imediatas advindas de um questionamento 

dessa natureza a uma pessoa qualquer, tais como acessibilidade, segurança no uso, 

baixo custo de manutenção, dentre infinitas outras. Essa enumeração de itens de 

desempenho normalmente são os fatores objetivos a serem analisados em 

propostas de projeto para edificações ou espaços urbanos, ambos constituintes, 

direta ou indiretamente, do que se denomina espaço público. 

A questão é que o espaço público que tenha urbanidade, ou vida urbana, apresenta 

mais do que fatores objetivos. Possui valores sociais, portanto subjetivos, que são 

frutos da interação daquele grupo humano em comunidade. Está no contexto do que 

o arquiteto norueguês Norberg-Schulz, em seu estudo da fenomenologia do lugar, 

chama Genius Loci, o sentido de habitar, ou “suporte existencial” do homem sobre a 

terra (REIS-ALVES, 2007). 

VIGLIECCA (2017) defende, nesse sentido: 

 As periferias são um mundo ocupado pelo homem, mas não habitado 

por ele, pois a essência fundamental do habitar é cuidar e estabelecer 

uma relação sentimental com nosso entorno. A arquitetura é, 

especificamente, a reflexão sobre a nossa relação com o espaço. 

Dessa forma, o objeto final, o espaço público construído, para que seja habitado, deve 

ser capaz de apresentar, além dos itens objetivos de desempenho, valores subjetivos 

que permitirão, portanto, seu sucesso naquele local. Portanto, tais como os princípios 

constitucionais ou infraconstitucionais regem os atos administrativos, o 

planejamento de espaços de uso público deve se balizar por uma síntese de valores 

subjetivos socialmente equacionados. 

Nesse sentido, pode-se citar alguns valores caros à vida urbana, tais como:  

a) Sustentabilidade: em termos ambientais e econômicos, na vida-útil do edifício, na 

razoabilidade do consumo de recursos naturais e financeiros para sua construção e 
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seu funcionamento, na sua adaptabilidade a mudanças de uso, na sua relação com a 

natureza local no que tange o bioclimatismo e o paisagismo. 

b) Acesso e uso democráticos: acessibilidade, em termos de locomoção, mas 

também a relação do edifício com a rua, em termos de compromisso social.  

c) Valorização da cultura local e do patrimônio: inserção adequada da proposta no 

contexto urbano preexistente, tanto em termos plásticos quanto urbanos. 

Entende-se que essa lista não é exaustiva, mas compreende alguns dos mais 

relevantes objetivos sociais de uma obra pública enquanto arquitetura ou urbanismo. 

O que se denomina “interesse público” é um conceito de natureza política, portanto 

estará sempre sob questionamento. Pode ser consolidado a partir de um pacto social 

firmado em lei ou estar difundido em grupos que compartilham das mesmas 

convicções. Há de se ter em conta, todavia, que esse interesse não é a soma dos 

interesses individuais, que na maioria das vezes são contraditórios entre si, mas 

configura-se enquanto uma série de valores benéficos à coletividade. 

A defesa de um conjunto de valores que represente o interesse público é ato político, 

portanto, que representa a defesa por uma sociedade que se pretende construir. 

Nesse sentido, entende-se que os projetos para obras públicas devem apresentar 

qualidades próprias que fortaleçam o sentido de urbanidade do lugar, fomentando 

valores tais como os apresentados anteriormente. 

 

Os processos de contratação de projetos para obras públicas no Brasil 

A Lei 8.666/93, que regulamenta as licitações e contratos da Administração Pública, 

em seu Artigo 7º, dispõe sobre a sequência e os requisitos básicos para a 

contratação de obras públicas. Em termos de projetos estabelece duas fases, o 

Projeto Básico e o Projeto Executivo. A NBR 13.532 – Elaboração de projetos de 

edificações – Arquitetura, da ABNT, elenca o Projeto Básico de Arquitetura (PB-ARQ) 

como etapa posterior ao Projeto Legal de Arquitetura (PL-ARQ), tendo-se em 

sequência o Projeto para Execução de Arquitetura (PE-ARQ), ou Projeto Executivo, 

como etapa final. A seguir pode-se compreender a estrutura estabelecida pela NBR 

13.532 para projetos de arquitetura para edificações: 
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3.3 Etapas do projeto de arquitetura  

As etapas de execução da atividade técnica do projeto de arquitetura 

são as seguintes, na seqüência indicada (incluídas as siglas): 

a) levantamento de dados para arquitetura (LV-ARQ); 

b) programa de necessidades de arquitetura (PN-ARQ); 

c) estudo de viabilidade de arquitetura (EV-ARQ ); 

d) estudo preliminar de arquitetura (EP-ARQ ); 

e) anteprojeto de arquitetura (AP-ARQ) ou de pré- execução (PR-ARQ); 

f) projeto legal de arquitetura (PL-ARQ); 

g) projeto básico de arquitetura (PB-ARQ) (opcional); 

h) projeto para execução de arquitetura (PE-ARQ ). 

O Projeto Básico é, portanto, uma etapa opcional, para casos específicos, posterior 

ao projeto aprovado junto aos órgãos competentes, devendo apresentar, como define 

a lei de licitações, artigo 6º, parágrafo IX, requisitos específicos que possibilitem 

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

conforme dispõe o texto da lei, 

O Projeto Executivo, por sua vez, conforme a lei 8.666/93, é “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 Projeto Básico é elemento mínimo de projeto para licitar-se a obra. Pode-se, 

portanto, legalmente, iniciar-se um processo licitatório com um Projeto Básico ou 

com um Projeto Executivo, uma vez que este segundo trata do mesmo objeto, sendo 

decorrente do primeiro, mas finalizado e com todos os elementos que o compõe 

dimensionados, detalhados/especificados e quantificados. 

Ainda na Lei 8.666/93, encontra-se: 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 

profissionais especializados os trabalhos relativos a: 
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I estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 

§ 1o Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos 

para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados 

deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de 

concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. 

Dessa forma, compreende-se, pela Lei, que a contratação de Projetos Básicos ou 

Executivos, sendo estes serviços técnicos profissionais especializados, deve ser 

realizada preferencialmente através da modalidade Concurso. Apesar de estar clara 

e expressa em Lei quando da situação para sua utilização, tal modalidade não é 

corrente na Administração Pública. SOBREIRA (2010) diz que a ausência de 

regulamentação desse processo assim como sua não-obrigatoriedade são motivos 

para que o concurso seja modalidade pouco usual. 

PINHEIRO (2017), em seu artigo intitulado “Está na hora de uma Operação Lava Lei 

de Licitações”, faz um estudo do atual desempenho das contratações de obras 

públicas e seus processos. Diz que “o projeto básico exigido pela Lei 8.666/1993 

passou a ser entendido, por empreiteiras e gestores públicos, como ‘projeto 

elementar’.”, não apresentando os requisitos mínimos estabelecidos na Lei para sua 

caracterização. Essa postura – a de licitar utilizando-se apenas Projetos Básicos – 

vem gerando contratações de obras com baixa qualidade construtiva, uma vez que o 

detalhamento fica a cargo da empreiteira, que em geral utiliza soluções construtivas 

de menor custo ao invés das que apresentam maior eficiência, além de mal 

dimensionadas em termos de custos e prazos, gerando, nesse sentido, ônus 

indevidos para a Administração. O autor defende que licitações para obras públicas 

sejam, por esses motivos, realizadas apenas com projetos completos, ou Projetos 

Executivos. Diz, referindo-se à revisão da Lei 8.666/93, hoje PL 6.814/2017: 

Por tudo o que vem sendo publicado como resultado dessas obras 

públicas contratadas sem projetos completos e entregues (quando 

entregues) após aditivos crescentes em preços e prazos, não é razoável 

crer que a insistência em manter e até ampliar os comprovados defeitos 

da atual Lei de Licitações deriva apenas da falta de conhecimento 

técnico ou mesmo de algum tipo de distração quanto a tantas más 

experiências acumuladas. 
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Em 2011 foi criada a Lei 12.462, que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas – RDC, com o objetivo, inicialmente, de otimizar os processos de 

contratações para as obras relativas aos eventos esportivos internacionais que o 

país receberia de 2013 a 2016. Logo foi ampliado o espectro de aplicabilidade desta 

lei para, por exemplo, obras relacionadas a mobilidade urbana e infraestrutura 

logística, dentre outras. Tal Lei, em seu Artigo 9º, prevê a denominada “contratação 

integrada”: 

§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. 

O RDC permite, com a contratação integrada, processo licitatório com projeto em 

nível de Anteprojeto. Como visto anteriormente na estrutura da NBR 13.532 – 

Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura, da ABNT, essa etapa é anterior 

ao Projeto Legal, em que o projeto será aprovado por órgão competente a partir de 

cruzamento com a legislação urbanística local e do código de obras. O Antreprojeto, 

como visto, antecede o Projeto Legal, o Projeto Básico e o Projeto Executivo, 

respectivamente. É, portanto, projeto em etapa de escasso detalhamento, o que 

agrava ainda mais as questões já observadas referentes à inconsistência de dados 

que possam estimar custo, prazo e qualidade da obra. PINHEIRO (2017) coloca: 

De acordo com a CGU, “o pior desempenho da contratação integrada 

já era esperado, pois além da maior transferência de risco, que, por si 

só, é um fator inibidor, há de se destacar que a orçamentação com 

anteprojetos é mais imprecisa, podendo gerar preços de referência 

irreais para as obras, sendo que, quando há uma subestimativa dos 

custos de referência, muito provavelmente haverá uma licitação 

fracassada ou deserta”. 

Destaca ainda: 

Mais recentemente ainda, o acórdão 306/2017, de 22/02/17, do Plenário 

do Tribunal de Contas da União, que igualmente analisou as obras do 

DNIT contratadas com o uso do RDC, chegou a resultados idênticos. 
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Segundo o relator Bruno Dantas, “79% dos empreendimentos 

fiscalizados pelo TCU apresentaram irregularidades no anteprojeto 

(entre as quais, destaca-se a insuficiência ou inadequação dos 

elementos para caracterizarem devidamente o objeto da contratação) e 

64% no procedimento licitatório (a exemplo da inexistência dos 

pressupostos para a utilização da contratação integrada ou do regime 

de técnica e preço)”. 

A pressuposta eficiência do RDC é questionável, portanto, no sentido em que se 

permite licitar uma obra sem dados iniciais que possam gerar um planejamento 

consistente pela Administração Pública. PINHEIRO (2017) continua: 

O relator destacou ainda “as constatações de atrasos na aprovação dos 

projetos e aceitação de projetos básico/executivo em desacordo com as 

premissas estabelecidas na licitação”, situações que neutralizam os 

argumentos de ganhos de prazo e eficiência decorrentes da contratação 

conjunta de projetos e obras. Mais precisamente: “a partir da análise do 

resultado de 33 fiscalizações em obras licitadas no regime de 

contratação integrada, constatou-se, de maneira reiterada, a ocorrência 

de falhas relacionadas a anteprojeto e licitação, o que sinaliza para a 

existência de riscos relativos a problemas na especificação dos objetos 

contratados e, consequentemente, na precisão exigida para que a 

contratação pública atinja sua finalidade de maneira adequada”. 

Com o RDC a Administração Pública contrata uma obra sem saber o que receberá, 

uma vez que os projetos ficam quase completamente a cargo da empreiteira que 

executará a obra. BAETA (2014) coloca: 

Além disso, está se colocando a raposa para tomar conta do galinheiro, 

pois há um conflito de interesses nesse regime de execução contratual, 

uma vez que o construtor assume o encargo da elaboração dos 

projetos, preferindo implantar soluções construtivas de menor custo, ao 

invés daquelas que assegurem maior durabilidade, qualidade e utilidade 

para o proprietário da obra. Como o preço a ser recebido pelo 

contratado é fixo, não há garantias de que o construtor, ao elaborar o 

projeto, irá necessariamente escolher as melhores soluções para o 

contratante da obra em detrimento dos seus lucros. 
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Dessa forma, compreende-se que é essencial que haja projetos completos para 

licitar-se obras públicas. Só assim pode-se estimar precisamente os custos, prazos 

e qualidade construtiva da obra a ser contratada. 

 

A importância social e urbana das obras edificadas a partir de concursos 

O processo de concurso de projetos para obras públicas consta de um certame em 

que profissionais apresentam soluções em nível de Estudo Preliminar ou 

Anteprojetos para dada situação apresentada pelo ente licitante. Os dados de origem 

são basicamente dois: a) um local para a implantação da proposta; e b) um programa 

de necessidades, em que se apresentam as funções pretendidas para o projeto. 

Essas informações fazem parte de um Termo de Referência em que a Administração 

especifica todos os requisitos para o projeto, definindo, portanto, segundo seu 

interesse – ou segundo o interesse público – o caráter daquilo que pretende, assim 

como demais parâmetros que devam ser observados. 

O Concurso é modalidade licitatória pública, podendo ser nacional ou ainda 

internacional. Estarão, portanto, debruçados a equacionar a situação posta 

profissionais de variadas origens. Nesse sentido, é um processo que democratiza a 

produção da cidade, promovendo uma ampla diversidade de soluções apresentadas, 

além de um debate das questões urbanas e um avanço das soluções arquitetônicas 

e urbanísticas. 

Conforme discutiu-se em momento anterior, a qualidade do desenho das obras 

públicas só será atingida quando o seu desenvolvimento estiver vinculado a valores 

fundamentais de urbanidade, extrapolando questões objetivas como, por exemplo, 

menor custo, essenciais a outras modalidades. Nesse sentido, o concurso é 

procedimento que fomenta tal prática, uma vez que a banca julgadora, composta por 

especialistas na área, avaliará as propostas apresentadas a partir dos requisitos e 

valores estabelecidos no Termo de Referência redigido pela Administração. 

BAETA (2014) lista e descreve 5 vantagens de se utilizar a modalidade concurso para 

projetos para obras públicas: 

a) Com o concurso contrata-se o melhor projeto e não a melhor empresa; 
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b) A Administração pública sabe qual é o projeto que está comprando; 

c) O projeto é entregue no prazo, sem aditivos e aumentos de custos; 

d) Há aumento de competitividade entre as empresas projetistas; 

e) O melhor projeto é selecionado por especialistas na área; e 

f) Há isonomia e impessoalidade na seleção do melhor projeto. 

O objetivo final do concurso é a seleção do melhor Estudo Preliminar ou Anteprojeto 

para que se contrate aquela empresa para executar as etapas posteriores daquele 

projeto até o Projeto Executivo. É importante compreender-se, nesse sentido, o 

caráter de indivisibilidade do projeto. O Projeto Executivo final, cuja referida obra 

deverá ser licitada pela Administração para execução por outra empresa, só 

apresentará as qualidades propostas no momento do concurso se for elaborado pelo 

autor que desenvolveu aquela etapa inicial. 

Em artigo publicado pelo IAB (INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL ,2016), 

Fernando Silveira Camargo, auditor federal de Controle Externo, assessor do 

Ministério Público de Contas junto ao TCU defende: 

O concurso público de projetos tem tudo aquilo que um auditor sempre 

almejou em termo de transparência, competitividade, isonomia e lisura 

nos processos de contratação de obras públicas. 

Diz ainda: 

 No concurso, você pode ter os projetos que detalham os custos das 

obras públicas, o que é super importante. O Regime Diferenciado de 

Contratação Pública (RDC, no afã de que as obras fossem mais sérias, 

acabou pulando uma parte importante do planejamento e deixando ao 

ocaso a prestação de contas.  Criado para as obras da Copa e das 

Olimpíadas, o lobby de grandes corporações fez com que a modalidade 

fosse extensiva a tudo. O RDC virou um monstro. É preciso que toda 

sociedade brasileira entenda melhor a importância do concurso. 

Dessa forma, a modalidade concurso apresenta-se enquanto eficiente solução 

quando a Administração pretende contratar uma obra, com projetos completos, que 

resulte em situação arquitetônico e urbana de interesse público a partir de um 

processo transparente e democrático.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Concurso enquanto fato cultural contribui para a pesquisa e o desenvolvimento da 

arquitetura e da cidade. Permite uma construção democrática e baseada em valores 

urbanos consolidados no meio profissional que estuda a cidade. Da mesma forma, 

estabelece-se enquanto forma democrática de contratação de um objeto que será de 

uso e ônus público enquanto elemento da cidade. Segundo SUZUKI (2016): 

Os concursos nacionais de projetos de arquitetura e urbanismo sempre 

foram considerados importantes processos para a democratização e a 

consolidação desses campos no Brasil. Contribuem para o 

aprimoramento da produção e do exercício profissional, podem 

possibilitar a solidificação de obras emblemáticas e suscitar uma 

discussão crítica sobre sua contemporaneidade. A maioria dos 

arquitetos e urbanistas concorda com a grande importância e 

manutenção desse processo para a escolha dos projetos públicos, 

possibilitando o acesso ao mercado de trabalho para os jovens e para 

os melhores profissionais. 

O cidadão, contribuinte que financia a obra pública, personifica o denominado 

interesse público. O Concurso é uma oportunidade, portanto, de implantar soluções 

que não estejam estritamente comprometidas com os custos ou lucros, mas sim com 

uma resposta urbanística baseada naquele interesse. Há ainda a possibilidade de 

processos mais completos, como os que definem participação pública na montagem 

do Termo de Referência ou na discussão da proposta vencedora a ser desenvolvida. 

PEREIRA (2014) diz: “Para a sociedade civil, um concurso de arquitetura pode ser uma 

oportunidade para ocupar o lugar de clientes, ao menos uma vez, considerando os 

casos em que o desenvolvimento do projeto é participativo [...]”. 

SOBREIRA et al. (2009) mostra que a quantidade de concursos de projetos no Brasil 

nos últimos anos é crescente, apesar de ainda pequena se em comparação com 

outros países. O principal promotor de concursos no país tem sido o Instituto de 

Arquitetos do Brasil, embora vejam-se já casos de entes locais que promovem 

certames dessa natureza – vide os últimos concursos da Codhab/DF. Sendo uma 

modalidade licitatória, todo ente público teria, portanto, a obrigação de levá-la em 

consideração e ser capaz de promovê-la. 
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Portanto, Por que o Concurso ainda não é a modalidade mais difundida na 

contratação de projetos para obras públicas no Brasil? SOBREIRA (2010), defende 

que: “Os grandes entraves que impedem a popularização do concurso como 

modalidade de contratação pela Administração Pública são (1) a não-

obrigatoriedade e (2) a falta de regulamentação oficial.”. Pode-se, ainda, sugerir 

alguns motivos, referentes ao interesse ou desinteresse de alguns setores da 

sociedade: em primeiro lugar, o desconhecimento por parte dos gestores e servidores 

públicos, que não enxergam a eficiência do processo de concurso para esse tipo de 

contratação. Em segundo lugar, o lobby de grandes empreiteiras, que, defendendo 

situações alternativas tal como o RDC, fartam-se, por exemplo, de aditivos em 

contratos sem projetos completos/executivos – vide as situações dos estádios de 

futebol para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, boa parte com custo final muito 

acima do orçado inicialmente. Em terceiro, mas não menos importante, a baixa 

qualidade da educação no país, que dificulta que o povo valorize seu patrimônio 

edificado, lute por cidades mais inclusivas e cobre dos gestores soluções 

arquitetônicas ou urbanas de qualidade superior – que podem ser contratadas por 

meio de Concursos. 

Dadas as qualidades já verificadas desta modalidade de licitação, entende-se que há 

de se promovê-la dentro da Administração Pública enquanto certame possível - 

modificando-se o senso generalizado que, por desconhecimento, questiona a sua 

eficiência - e não excepcional, mas sim preferencial, como dita a própria lei de 

licitações em seu artigo 13, parágrafo primeiro. Uma regulamentação oficial, como 

propõe SOBREIRA (2010), poderia ser um avanço nesse sentido, uma vez que 

proporcionaria aos gestores públicos um modelo de desenvolvimento do processo. 

Por fim, verifica-se, ainda, que, tal como sugere BAETA (2014), é imprescindível que 

o Concurso seja, para a contratação de projetos para obras públicas, modalidade 

priorizada, quiçá obrigatória, na revisão da Lei de Licitações, o PL 6.814/2017, hoje 

na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Somente dessa forma poder-se-

á melhorar os processos já existentes, democratizando a produção da cidade e 

qualificando, finalmente, os ambientes urbanos de uso público, sejam livres ou 

edificados.  
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