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1. Verificação de Quorum 

Presentes os Conselheiros: Eng. Civ. Eli Andrade da Silva, Eng. Civ. Norman Barboza 
Costa e Eng. Prod. Marcílio José Bezerra Cunha.  

2. Justificativas de Falta 

Justificaram as ausências: Não houve. 

3. Ordem do Dia 
 

3.1. Eleição do coordenador do Grupo de Trabalho. 
 
Após discussão, ficou decidido que o Engenheiro Civil Norman Barboza Costa, coordenará 
as atividades do GT. 
 
3.2 Proposituras de modificações no Projeto de Lei nº 0269/2016, que altera a Lei 
nº 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências, para determinar obrigatoriedade de existência de projeto executivo 
de engenharia para lançamento de edital de concorrência de obras e/ou serviços 
de engenharia; para exigir a obtenção, anterior à licitação, da devida licença 
ambiental, quando necessária para a realização da obra ou do serviço; para 
prever a realização de prévio estudo de viabilidade técnico-econômica do objeto 
de concorrência de obra ou serviço de engenharia, pelo qual se demonstre que 
contribuirá para o desenvolvimento do país; para exigir que contratos de obras 
e/ou serviços de engenharia somente terão início de execução diante de garantia 
dada pela Administração da disponibilidade dos recursos financeiros necessários, 
vinculados ao projeto até a sua conclusão; e para determinar ser obrigatória, no 
caso de obra e/ou serviço de engenharia, a aferição objetiva do cumprimento do 
objeto contratado, por meio de empresa especializada e independente. 
 
O Conselheiro Norman iniciou a reunião relatando o objetivo da PL nº 0269/2016, do 
Senador do relator Senador Hélio José, bem como da criação deste GT e as suas 
atividades. Apresentou também sua pesquisa comparativa nos artigos elencados para 
modificação, conforme a PL, no tocante ao que ainda estão em vigor as alterações 
propostas. O Conselheiro Marcílio Cunha teceu comentário sobre as questões de cunho 
ambientais constantes na PL. O Conselheiro Eli Andrade, também explanou sobre seu 
entendimento prévio do assunto, bem como a medida que a leitura era realizada, ilustrava 
os assuntos, com suas experiências profissionais, a fim de facilitar o entendimento de 
todos os presentes. Dando continuidade as atividades do GT, foi realizada a leitura de cada 
item e em seguida discuto ponto a ponto. E após vasta discussão sobre o tema, ficou 
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decidido modificar apenas o art. 1º da PL nº 0269/2016, no que diz respeito ao artigo 66-
A, conforme sugestão de modificação a seguir: 
 
“Art. 66-A. Contratos de obras e/ou serviços de engenharia somente terão início 
de execução diante de garantia dada pela Administração da disponibilidade dos 
recursos financeiros necessários, vinculados ao projeto para o exercício 
financeiro em curso, e a previsão orçamentária nos exercícios subsequentes, até 
a sua conclusão.” 
 

4. Comunicações 

4.1 - Do Coordenador. Não houve. 
4.2 - Dos Conselheiros. Não houve 

5. Extra-Pauta 

Não houve. 

6. Encerramento 

Às 16h30, o coordenador dos trabalhos Engenheiro Civil Norman Barboza Costa, deu por 
encerrada a presente reunião. 

 

 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

__________________________________________ 

Eng. Civ. Eli Andrade da Silva  
 Conselheiro da CEEC 

__________________________________________ 

Eng. Prod. Marcílio José Bezerra Cunha 
Conselheiro da CEEMMQ 

________________________________________ 

Eng. Civ. Norman Barboza Costa  
Coordenador do GT 


