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6. SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE OBRAS 

O que é? 

  

São processos distintos, de acordo com a natureza 
do contratante. 

 

• da iniciativa privada 

• obras públicas 
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6.1 OBRAS PARTICULARES (INICIATIVA PRIVADA) 
Procedimentos usuais: 

Por comparação de preços 

Por livre eleição 

Por concorrência de qualidade e preço 

Dentre um grupo de construtores habilitados e capacitados para produzir 
o mesmo padrão de obras, ganhará a que fornecer menor preço. 

Não haverá concorrência entre construtoras. A livre escolha será por uma 
construtora já conhecida ou que o contratante julga, após investigações  e 
informações, ser apta a produzir o padrão de qualidade e preço desejados.  

O contratante selecionará as construtoras concorrentes, procurando 
conhecer seu padrão de qualidade por visitas a obras já executadas ou 
em execução, ou através de informações de clientes. 



6.1.1 CONDOMÍNIO 

• O condomínio é o direito de propriedade 
de duas ou mais pessoas sobre partes 
ideais de uma mesma coisa indivisa.  

• É uma forma especial de propriedade na 
qual o indivíduo não exerce seu direito 
com a exclusão dos outros. 

 Condomínio = 
compropriedade 

= propriedade 
simultânea 

 

• Modalidade específica de 
compropriedade em edifícios de um ou 
mais pavimentos, construídos como 
unidades autônomas destinadas a 
residências, comércio ou outra atividade 
humana. 

Condomínio: 
Edilício = de 

apartamentos =  
por andares = 
por planos = 

horizontal  

Código Civil de 2002 (Art. 1.231) 





6.1.2 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 
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Edifício inteiro 
construído por uma 

pessoa ou empresa e 
as vendas feitas após a 

conclusão da obra? 

Construção de edifícios 
com alienação de certo 
número de unidades? E 

as outras vendidas após a 
conclusão 

Grupo de pessoas, co-
proprietárias de um 

terreno,  constrói edifícios 
e unidades autônomas 
para uso ou usufruto 

próprio ? 



LEIS E NORMAS TÉCNICAS SOBRE INCORPORAÇÕES: 

Lei nº 4.591 de 16 de dezembro de 1964 

Lei nº 4.864, de 29 de novembro de 1965 

Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997 

Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004 

Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2004 

NBR 12.721:2006, em atendimento aos prescritos na lei de 1964, 
provê tratamento os aspectos técnicos das incorporações 

imobiliárias 
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