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RESUMO 

PEREIRA, Estela Maria Freire. O Regime Diferenciado De Contratações (Lei 

12.462/11) E Suas Ampliações. 2014. 55 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 

A Lei Geral de Licitações, Lei Federal nº 8.666/93, é muito criticada por sua 

burocracia e morosidade. O Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC é 

uma nova modalidade de licitação instituída pela Lei 12.462/2011, criada visando à 

realização da Copa das Confederações FIFA 2013, Copa do Mundo FIFA de 2014, 

dos Jogos Olímpicos de 2016, trazendo inovações visando o aumento da celeridade 

e eficiência. Criticado por muitos, tendo, inclusive, sua constitucionalidade 

questionada por duas ADIs, ainda assim sofreu ampliações ao longo dos últimos 

anos e persiste o debate de renovação da Lei 8.666/93, podendo ser o RDC uma 

alternativa ou até mesmo o novo regime geral. 

Palavras-chave: Direito Administrativo; Licitação; Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas – RDC; Lei Geral de Licitação; Lei 12.462/11; Lei 8.666/93; 

Copa do Mundo; Jogos Olímpicos. 

  



ABSTRACT 

PEREIRA, Estela Maria Freire. The Unlike Contracting Method (Law 12.462/11) 

and its extensions. 2014. 55 p. TCC (Graduation) –Law School, Fluminense 

Federal University, Niterói, 2014. 

The General Contracting Law, Federal Law nº 8.666/93, is very criticized due to its 

burocracy and morosity. The Unlike Contracting Method (Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas – RDC), is a brand new bidding method brought by the 

Federal law nº 12.462/11, which was edited focusing the FIFA’s Confederations Cup 

2013, FIFA World Cup 2014 and the 2016 Olympic Games. It brought inovations in 

the area of efficiency and celerity and is becoming target of many critics, which also 

had its constitutionality argued by two Direct Unconstitutionality Actions. Even with 

this, the law’s field of incidence became wider in the past years and the discussions 

about the Law nº 8.666/93 have also been relightened, due to the alternativeness of 

the RDC, which might be even a new general rule. 

Key-words: Administrative law; Bidding; RDC; Unlike Contracting Method. General 

Contracting Law; Law 12.462/11; Law 8.666/93; World Cup; Olympic Games. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Administração Pública envolve-se rotineiramente em relações jurídicas de 

forma a atingir sua finalidade máxima: o interesse público. O particular dispõe de 

ampla liberdade para contratar, enquanto a Administração Pública deve respeitar 

limites e contratar através de procedimento determinado e preestabelecido por lei: a 

licitação. Nas palavras de Celso Bandeira de Mello “Licitação – em suma síntese – é 

um certame que as entidades governamentais devem promover e no qual abrem 

disputa entre os interessados em com elas travar determinadas relações de 

conteúdo patrimonial, para escolher a proposta mais vantajosa às conveniências 

públicas” 1. Esta obrigatoriedade está prevista na Constituição Federal de 1988 em 

seu art. 37, inciso XXI: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
(...) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. 
 

O dispositivo constitucional traz comando a ser seguido por toda a 

administração pública direta e indireta dos entes, e a ser regulamentado por lei. A 

competência para legislar sobre licitação é de todos os entes, cabendo à União a 

edição de normas gerais, conforme o art. 22, XXVII da Constituição Federal. A atual 

norma geral de licitações é a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, conhecida como 

Lei Geral de Licitações. Importante anotar que posteriormente surgiram leis que 

criavam novas maneiras de licitar, como é o caso da modalidade licitatória do 

Pregão, instituída pela Lei n. 10.520 de 2002. 

Os procedimentos licitatórios da Lei Geral de Licitações constantemente 

sofrem com críticas sobre a morosidade e excessiva burocratização do 

                                                             
1
 MELLO, Celso Bandeira de; Curso de Direito Administrativo. 30 ed. São Paulo: Malheiros, 2013. 

P.532. 
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procedimento, começando uma discussão sobre a necessidade de modernização da 

Lei, com sua reforma ou com a edição de uma nova regra geral. Neste contexto se 

insere o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), que foi por muito 

tempo discutido, tendo sido algumas vezes “inserido” em medidas provisórias, sem 

sucesso, até que a urgência das obras necessárias à realização de grandes eventos 

esportivos no Brasil justificou a sua aprovação, ainda que de maneira discutível. 

O Brasil assumiu o compromisso de sediar a Copa das Confederações da 

FIFA 2013, Copa do Mundo de Futebol 2014 e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 

de 2016. O Brasil se candidatou em 2003 e em 2006 foi eleito país sede da Copa, 

quando se comprometeu a realizar obras e criar estruturas dentro do padrão exigido 

pela FIFA, ou seja, com antecedência de sete anos até a realização da Copa das 

Confederações. Em 2009 o Brasil foi escolhido como sede das Olimpíadas. Para a 

realização das obras e contratos necessários à realização dos megaeventos, pela 

Administração Pública, é preciso licitar. 

O futebol, embora não tenha origem no Brasil, é o esporte mais popular no 

país, sendo a seleção brasileira a que mais acumula títulos: pentacampeã mundial. 

Para se ter uma ideia da importância do futebol dentro da economia observa-se que 

este esporte movimenta anualmente cerca de US$ 260 bilhões2.  Apesar da paixão 

brasileira, questiona-se a destinação do dinheiro público para a realização destes 

eventos, posto que a persecução do interesse público é a base da administração 

pública e, muitas vezes, os gastos, como foi o caso dos Jogos Pan-Americanos e da 

Copa do Mundo FIFA 2014, excedem os valores previstos. 

Apesar da antecedência e de já existirem estruturas construídas para o Pan-

Americano 2007, as obras necessárias à realização da Copa estavam atrasadas, 

gerando discussões e críticas internacionais3. Assim, em 2011, foi criado o RDC, 

que visava atender apenas as obras e contratações relativas aos eventos esportivos 

que estavam por vir, prometendo maior celeridade e eficiência e possibilitando que o 

Brasil cumprisse os prazos. Após diversas modificações, as hipóteses de sua 

                                                             
2
Uma jogada bilionária. Reportagem da Istoé independente. Disponível em 

http://www.istoe.com.br/reportagens/30750_UMA+JOGADA+BILIONARIA+, acesso em 28/102014. 
3
 Neste sentido, matéria dO Globo  “Entre atrasos e irregularidades em obras, situação das cidades-

sede para Copa 2014 é preocupante”, disponível em http://oglobo.globo.com/esportes/entre-atrasos-
irregularidades-em-obras-situacao-das-cidades-sedes-para-copa-2014-preocupante-2981465, acesso 
em 23/10/2014. 

http://www.istoe.com.br/reportagens/30750_UMA+JOGADA+BILIONARIA
http://oglobo.globo.com/esportes/entre-atrasos-irregularidades-em-obras-situacao-das-cidades-sedes-para-copa-2014-preocupante-2981465
http://oglobo.globo.com/esportes/entre-atrasos-irregularidades-em-obras-situacao-das-cidades-sedes-para-copa-2014-preocupante-2981465


13 
 

utilização foram ampliadas e hoje questiona-se a posição que este novo regime 

ocupa. 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso insere-se no Direito 

Administrativo, tratando sobre o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, seu 

conceito, algumas de suas inovações e a ampliação do objeto deste Regime 

Especial de Licitações. O método científico utilizado foi dedutivo, baseando-se na 

pesquisa em fontes bibliográficas, textos legais e principalmente artigos, posto que a 

doutrina sobre o tema ainda é parca, para questionar a ampliação do RDC. 

O interesse no tema se baseia na afinidade da autora com a Disciplina do 

Direito Administrativo, principalmente em relação ao tema de licitações e a maneira 

como foi criada uma nova forma de licitar. 

Inicialmente trata-se da produção legislativa que originou o Regime 

Diferenciado de Contratações, a natureza deste regime, sua base principiológica e 

diretrizes, e, no que se diferencia da Lei Geral de Licitações, um breve apanhado 

sobre suas principais inovações e dispositivos.  

O capítulo seguinte se dedica a trazer as aplicações do Regime Diferenciado 

de Contratações Públicas, desde o seu surgimento até a mais recente ampliação, 

fazendo uma análise histórica e concluindo-se com uma análise crítica sobre as 

ampliações e a natureza política das escolhas feitas até o momento. Na sequência 

analisam-se as controvérsias sobre a constitucionalidade da lei 12.462/2011, que 

está sendo atualmente discutida no Supremo Tribunal Federal. 
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1. PRODUÇÃO LEGISLATIVA E O RDC 

 

O Brasil assumiu o compromisso de realizar a Copa do Mundo de Futebol de 

2014 e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, gerando a necessidade de 

grandes obras de infraestrutura para recepcionar estes grandes eventos, os turistas 

atraídos por eles e centros esportivos que permitam a prática de todos os esportes 

envolvidos. Visando a concretização deste pacto, como explicado por Maurício 

Zockun4, “o Poder público deverá (i) contratar terceiros para fazê-las em seu nome 

e/ou (ii) transferir aos particulares esse ônus”, uma vez que não é conveniente ao 

interesse público a atuação estatal direta para a concretização destes eventos e 

muitas vezes tecnicamente dificultoso. Seja qual for o caso, deverá haver prévio 

procedimento licitatório. 

No ano de 2010 foram editadas duas medidas provisórias, com matéria 

relacionada a estes megaeventos, que perderam sua eficácia pelo decurso do 

tempo, sendo a reedição na mesma sessão legislativa impedida, conforme o 

disposto nos §§3º e 10º do art. 62 da Constituição Federal de 19885.  

A primeira, medida provisória nº 488/20106, autorizava a criação da Empresa 

Brasileira de Legado Esportivo S.A. – Brasil 2016 que teria por objetivo prestar 

serviços de “elaboração dos projetos, monitoramento intensivo das ações, 

planejamento da gestão do legado esportivo, econômico e social, elaboração e 

revisão de estudos e, eventualmente, a contratação e fiscalização de obras, 

equipamentos e serviços de engenharia” 7, conforme sua exposição de motivos.  

                                                             
4
 ZOCKUN, Maurício. Apontamentos do Regime Diferenciado de Contratações Públicas à luz da 

Constituição da República. In: CAMMAROSANO, Márcio; DAL POZZO, Augusto Neves; VALIM, 
Rafael (Coord.). Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC (Lei nº 12.462/11; Decreto nº 
7.581/11): aspectos fundamentais. 2. ed. rev., ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 17. 
5
“Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 

provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional (...) 
§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, 
se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez 
por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações 
jurídicas delas decorrentes (...) 
§ 10º É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido 
rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo (...)” 
6
 Publicada em 13 de maio de 2010 

7
 Medida Provisória nº 488 de 2010. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2010/Exm/EM12-ME-MP-MF-MPV488-10.htm, acessado em 20/09/2014 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Exm/EM12-ME-MP-MF-MPV488-10.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Exm/EM12-ME-MP-MF-MPV488-10.htm
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Por sua vez, a medida provisória nº 489/20108 autorizava a União a integrar 

um consórcio público chamado Autoridade Pública Olímpica – APO, que se baseava 

em modelo utilizado para outras edições dos Jogos Olímpicos e que teria como 

objetivo garantir a entrega de todas as obras e serviços dos Governos Federal e 

Municipal do Rio de Janeiro para a realização das Olimpíadas de 2016 e estrutura 

aeroportuária necessária à Copa do Mundo FIFA 2014, devendo ser auxiliada pela 

Empresa Brasil 2016, que seria criada com a MPV nº 488/2010.Contudo, apenas 

com a conversão da Medida Provisória nº 503/2010 na Lei nº 12.396 de 21 de março 

de 20119 foi realizada a criação da Autoridade Pública Olímpica - APO, autarquia em 

regime especial constituída sob a forma de consórcio público entre a União, Estado 

do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro.  

Na sessão legislativa seguinte foi apresentada medida provisória nº 

52710/2011. A princípio esta medida visava alterar a Lei nº 10.683 de 28 de maio de 

2003 que dispunha sobre a organização da Presidência da República e Ministérios, 

a Lei 11.182 de 27 de setembro de 2005 que disciplina a Agência Nacional de 

Aviação Civil – ANAC, e a Lei nº 5.862/71 que dispõe sobre a Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, criando a Secretaria de Aviação Civil e 

dando outras providências, sem, contudo trazer qualquer menção ao RDC. Somente 

no Projeto de Lei de Conversão - PLV nº 17 de 201111·, durante a tramitação na 

câmara dos Deputados, foi apresentada emenda pelo relator, Deputado José 

Guimarães (PT-CE), inserindo um capítulo totalmente novo, incluindo o Regime 

Diferenciado de Contratações - RDC. 

Em seu parecer, José Guimarães afirma que o regime trazido no PLV 

nº17/2011 se baseia nos princípios Constitucionais, e lembra que a contratação 

integrada é o centro do regime diferenciado, inspirado por regime já estabelecido 

pela PETROBRÁS em 1993. Diz ainda que o regime diferenciado de contratações já 

                                                             
8
 Medida Provisória nº 489 de 2010. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2010/Mpv/489.htm acessado em 20/09/14 
9
 MPV 503/2010 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2011/Lei/L12396.htm, acesso em 20/09/2014 
10

 MPV 527/2011 disponível em:  
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=495378, acesso em 
20/09/2014 
11

 PLV nº 17 de 2011, Disponível em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao;jsessionid=0BD4183D4EE106EC57B21
2216F667DF6.proposicoesWeb2?idProposicao=509540&ord=0, acesso em 20/09/2014 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Mpv/489.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Mpv/489.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12396.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12396.htm
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=495378
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao;jsessionid=0BD4183D4EE106EC57B212216F667DF6.proposicoesWeb2?idProposicao=509540&ord=0
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao;jsessionid=0BD4183D4EE106EC57B212216F667DF6.proposicoesWeb2?idProposicao=509540&ord=0
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vinha tentando ser aprovado desde a gestão anterior, de presidência de Luiz Inácio 

Lula da Silva, mas que somente nesta medida provisória viu-se a pertinência 

temática. 

A justificativa de pertinência era que não bastavam alterações legislativas na 

aviação civil, era preciso que existissem condições de solução emergencial para as 

estruturas dos aeroportos, além da evidente necessidade de realização de obras de 

grande vulto, que seriam inviáveis sob as regras que disciplinavam as licitações e 

contratos administrativos realizados pelo Poder Público. Haveria então urgência na 

aprovação do RDC para a realização das obras. A proposta foi aprovada. 

Por fim, a Presidenta da República Dilma Rousseff sancionou a lei já 

aprovada em ambas as casas do Congresso, nascendo, assim, o RDC. Ainda, 

regulamentou a Lei 12.462 de 2011 com o Decreto nº 7.851 de 11 de outubro de 

2011, pormenorizando certos aspectos da Lei e lhe conferindo eficácia plena. 

Posteriormente, editou-se também o decreto nº 8.024/2013 para regulamentar 

o Fundo Nacional de Aviação Civil instituído com a Lei 12.462/2011, que foi 

posteriormente alterada pelas leis 12.688/2012, 12.722/2012, 12.745/2012 e 

12.980/2014, que ampliaram o objeto do RDC, como será estudado. Cabe fazer uma 

breve análise da nova modalidade de licitação a fim de compreender suas 

alterações e as ampliações que ocorreram ao longo dos últimos anos. 

 

1.1. Natureza da Lei 12.462/2011 

 

Conforme preconiza a Constituição Federal em seu art. 22, XXVII, compete 

privativamente à União Legislar sobre normas gerais de licitação e contratação e, 

por esta competência, faz da Lei Federal n. 12.462/11 uma norma geral. Porém, por 

ter finalidades específicas – licitações e contratos relativos à realização de Jogos 

Olímpicos de 2016, Copa do Mundo FIFA 2014, obras de infraestrutura e 

contratações para aeroportos distantes até 350 km das cidades sedes destes 

eventos, ações do PAC, obras e serviços relativos ao SUS e obras e serviços de 
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estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativo – torna-se, 

também, lei especial12. 

Em sua origem, a lei 12.462/11, no que se relacionava ao RDC, era também 

restrita temporalmente, uma vez que se destinava somente às obras e contratos 

relativos às necessidades para realização de dois grandes eventos: COPA 2014 e 

Jogos Olímpicos 2016, portanto seu objeto se esgotaria após a realização destes. 

Com a inclusão de novas finalidades, a restrição temporal teria sido eliminada, assim 

a lei manteria sua vigência por tempo indeterminado. Matheus Rocha Faganello13, 

observando a ampliação de finalidade da lei, questiona “(...) se está-se ainda diante 

de um regime diferenciado, ou se este passará a ser o novo regime geral de 

licitações e contratações públicas”. 

Alécia Bicalho14 traz uma observação importante sobre a lei do RDC quando 

diz que esta contém uma circunstância sui generis, qual seja a ab-rogação da Lei nº 

8.666/1993, pois ao contrário das leis que determinam que a Lei de Licitações seja 

aplicada subsidiariamente, como é o caso da lei nº 10.520 de 2002, Lei do Pregão, o 

art. 1º, §2º da Lei do RDC determina o afastamento da Lei 8.666/93, salvo em casos 

específicos, conforme se lê: 

A opção pelo RDC deverá constar de forma expressa do instrumento 

convocatório e resultará no afastamento das normas contidas na Lei no 

8.666, de 21 de junho de 1993, exceto nos casos expressamente previstos 

nesta Lei. 

Por sua natureza especial e, principalmente, de norma geral, com tantas 

inovações que prometem maior dinâmica e celeridade dos contratos e licitações, 

desenvolvem-se debates sobre a ampliação do RDC, que poderia se eternizar como 

                                                             
12

 Segundo Oswaldo Aranha Bandeira de Mello se uma lei se volve a todos os indivíduos é lei geral; 
se, pelo contrário tem âmbito restrito a determinadas situações, qualifica-se como lei especial 
(BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios gerais do direito administrativo. 3. ed. São 
Paulo: Malheiros 2007. v.1.p.272). 
13

FAGANELLO, Matheus Rocha. O Regime Diferenciado de Contratações e suas Alterações nas 
Contratações Públicas. In: Revista Síntese Direito Desportivo. Ano 4, n. 19. São Paulo: IOB, 2011, p. 
37-44. P. 43. 
14

 BICALHO, AléciaPaolucci Nogueira. Panorâmica dos Aspectos Vetoriais e Polêmicos do RDC. In: 
Revista Síntese Direito Desportivo. Ano 2, n. 9. São Paulo: IOB, 2011, p. 69-94. 
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uma alternativa mais moderna e eficiente à Lei n. 8.666/93, ao ser considerado um 

regime paralelo a este15. 

 

1.2. Princípios e Diretrizes 

 

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, princípios administrativos são16: 

(...) os postulados fundamentais que inspiram todo o modo de agir da 

Administração Pública. Representam os cânones pré normativos, norteando 

a conduta do Estado quando no exercício de atividades administrativas. 

Pode-se dizer que os princípios são diretrizes a serem seguidas na 

interpretação e aplicação das normas, inspirações, não se excluindo mutuamente, 

devendo ser ponderados quando houver aparente conflito entre eles. É através dos 

princípios e das diretrizes que a Lei nº 12.462/2011 busca concretizar seus objetivos, 

estabelecidos no §1º do art. 1º, conforme: 

§ 1o O RDC tem por objetivos: 
I - ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade 
entre os licitantes; 

II - promover a troca de experiências e tecnologias em busca da 
melhor relação entre custos e benefícios para o setor público; 

III - incentivar a inovação tecnológica; e 

IV - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração pública. 

 

Já em seu art. 3º, a Lei n. 12.462/2011 traz os princípios a ser observados 

quando da sua aplicação, quais sejam: (i) legalidade; (ii) impessoalidade; (iii) 

moralidade; (iv) igualdade; (v) publicidade; (vi) eficiência; (vii) probidade 

administrativa; (viii) economicidade; (ix) desenvolvimento nacional sustentável; (x) 

vinculação ao instrumento convocatório; e (xi) julgamento objetivo. 

                                                             
15

 FAGANELLO, Matheus Rocha. O Regime Diferenciado de Contratações e suas alterações nas 
contratações Públicas. Coluna Jurídica da Administração Pública. Disponível em 
http://www.jmleventos.com.br/arquivos/news/newsletter_adm_publica/arquivos/ANEXO_1_15_01.pdf, 
acesso em 16/10/ 2014. 
16

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 
2012, p. 18. 

http://www.jmleventos.com.br/arquivos/news/newsletter_adm_publica/arquivos/ANEXO_1_15_01.pdf
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Além daqueles princípios presentes no art. 37 da Constituição Federal de 

1988, aplicáveis a toda a Administração Pública direta e indireta, traz também 

aqueles presentes no art. 3º da Lei de Licitações, e amplia a abrangência 

principiológica trazendo expressamente o princípio da economicidade. Ainda sobre 

isso, Alécia Bicalho considera que o RDC é regido pelos subprincípios da celeridade 

e da motivação17, pela reiterada menção destes na lei e pela exigência de 

justificativa para os atos administrativos praticados no âmbito das licitações. 

O art. 4º da Lei do RDC traz em seus seis incisos as diretrizes a serem 

observadas nas licitações e contratos tratadas na lei: 

Art. 4o Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão 
observadas as seguintes diretrizes: 

I - padronização do objeto da contratação relativamente às 
especificações técnicas e de desempenho e, quando for o caso, às 
condições de manutenção, assistência técnica e de garantia 
oferecidas; 

II - padronização de instrumentos convocatórios e minutas de 
contratos, previamente aprovados pelo órgão jurídico competente; 

III - busca da maior vantagem para a administração pública, 
considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza 
econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, 
ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação 
econômica e a outros fatores de igual relevância; 

IV - condições de aquisição, de seguros, de garantias e de 
pagamento compatíveis com as condições do setor privado, inclusive 
mediante pagamento de remuneração variável conforme 
desempenho, na forma do art. 10; (Redação dada pela Lei nº 12.980, 
de 2014) 

V - utilização, sempre que possível, nas planilhas de custos 
constantes das propostas oferecidas pelos licitantes, de mão de obra, 
materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da 
execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra, desde 
que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do 
respectivo objeto e que seja respeitado o limite do orçamento 
estimado para a contratação; e 

VI - parcelamento do objeto, visando à ampla participação de 
licitantes, sem perda de economia de escala (...) 

 

Tanto a primeira, quanto a segunda diretriz dizem respeito à padronização, a 

terceira diretriz traz a busca pela “vantajosidade” para a Administração Pública 

                                                             
17

BICALHO, Alécia Paolucci Nogueira. Panorâmica dos Aspectos Vetoriais e Polêmicos do RDC. In: 
Revista Síntese Direito Desportivo. Ano 2, n. 9. São Paulo: IOB, 2011, p. 73 
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considerada sob diversos aspectos, a quarta diretriz remete ao artigo 10º da lei que 

diz que “na contratação das obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser 

estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho da contratada, com 

base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e 

prazo de entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato”, 

compatibilizando os contratos e licitações com condições do setor privado. 

A possibilidade de remuneração variável será comentada mais a frente, em 

tópico específico. 

O §1º do art. 4º ainda traz que: 

§ 1o As contratações realizadas com base no RDC devem respeitar, 
especialmente, as normas relativas à: 

I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 
gerados pelas obras contratadas; 

II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que 
serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental; 

III - utilização de produtos, equipamentos e serviços que, 
comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos 
naturais; 

IV - avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação 
urbanística; 

V - proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, 
inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado 
pelas obras contratadas; e 

VI - acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida. 

 

O inciso segundo foi questionado na ADI nº 4.655/2011 pelo Procurador-Geral 

da República, por supostamente ofender os arts. 215, 216 e 225, IV da Constituição 

Federal, como será visto. 

A quinta diretriz busca não se afastar do princípio da eficiência e do respeito 

ao orçamento, mesmo dando preferência a utilização de mão de obra e matérias 

primas locais. A sexta, e última, diretriz reflete o art. 23, §1º da lei nº 8.666/93, cuja 

interpretação é o objeto da súmula nº 247 do TCU, abaixo reproduzida: 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço 
global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, 
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compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja 
prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, 
tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, 
embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou 
aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou 
unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a 
essa divisibilidade. 

 

1.3. Inovações e principais dispositivos 

 

Como já explanado, a Lei nº 12.462/2011 tratava de alterar a Lei nº 10.683, 

de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da 

República e dos Ministérios, a legislação da Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC) e a legislação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

(Infraero); criar a Secretaria de Aviação Civil, cargos de Ministro de Estado, cargos 

em comissão e cargos de Controlador de Tráfego Aéreo; autorizar a contratação de 

controladores de tráfego aéreo temporários; alterar as Leis nos 11.182, de 27 de 

setembro de 2005, 5.862, de 12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7 de janeiro de 

1992, 11.526, de 4 de outubro de 2007, 11.458, de 19 de março de 2007, e 12.350, 

de 20 de dezembro de 2010, e a Medida Provisória no 2.185-35, de 24 de agosto de 

2001; e revogar dispositivos da Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998, além de 

instituir o novo Regime de Contratações. A justificativa para o novo Regime é a 

necessidade de maior celeridade e eficiência aos processos licitatórios e contratos. 

Para atender a esses objetivos foram inseridos certos dispositivos na Lei, sendo 

breve a apresentação de alguns deles. 

 

1.3.1. Preferência pelo formato eletrônico 

 

O RDC dá prioridade ao formato eletrônico do procedimento licitatório, mas 

sem inovar, uma vez que esse modelo já foi utilizado algumas vezes no âmbito da 

aplicação do Pregão, por exemplo. Não exclui a possibilidade de RDC na forma 

presencial, mas sua preferência é explicitada diretamente em seu art. 13º que 

dispõe:  
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Art. 13. As licitações deverão ser realizadas preferencialmente sob a 
forma eletrônica, admitida a presencial. 

Parágrafo único.  Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, 
a administração pública poderá determinar, como condição de 
validade e eficácia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato 

eletrônico. 

Daí já se pode depreender que a publicidade dos atos deverá ser feita 

amplamente através da internet, o que é expressamente mencionado do art. 15º, 

§1º, II18. Ribeiro, Prado e Pinto Junior19 falam, sobre estes dispositivos, que “seriam 

desnecessários, pois decorrem da busca da redução da burocracia (ínsita ao 

Princípio da eficiência) e da busca da publicidade (...)”. 

Esta preferência busca atender a diversos princípios, como os da eficiência, 

celeridade e economicidade, uma vez que descomplicam o procedimento e, por 

serem eletrônicos, trazem grande economia de papel, contribuindo com a 

sustentabilidade dentro da Administração Pública. A internet também permite a 

publicidade e participação massiva, uma vez que pode ser acessada, teoricamente, 

de qualquer local do mundo, permitindo inclusive a maior transparência e controle, 

pois permitiria aos órgãos de controle o acompanhamento das licitações em tempo 

real e acesso a todos os seus detalhes20. De qualquer forma ainda sofre com a 

crítica de que excluiria aqueles sem o acesso à rede, embora, para fins de 

publicidade, não se possa dar crédito a esta crítica, uma vez que seria possível 

conseguir acesso às informações do procedimento diretamente na repartição pública 

competente, conforme já pacificado pela Lei de Acesso à Informação21. 

 

 

                                                             
18

  Lei n. 12.462/2011, “art. 15º, §1º (...) II - divulgação em sítio eletrônico oficial centralizado de 
divulgação de licitações ou mantido pelo ente encarregado do procedimento licitatório na rede 
mundial de computadores”. 
19

RIBEIRO, Mauricio Portugal; PRADO, Lucas Navarro; PINTO JUNIOR, Mario Engler. Regime 
Diferenciado de Contratação: licitação e infraestrutura pra Copa do Mundo e Olimpíadas. São Paulo: 
Atlas, 2012 
20

 OLIVEIRA, Hercules Alberto De; PESSOA NETO, José Antônio; TORRES, Rômulo Braz; Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas – RDC: a experiência da INFRAERO. Painel 48/182. 
Experiências inovadoras na gestão de compras e contratos. VI Congresso CONSAD de Gestão 
Pública. Brasília, 2013. Disponível em http://consadnacional.org.br/wp-content/uploads/2013/05/182-
REGIME-DIFERENCIADO-DE-CONTRATA%C3%87%C3%95ES-P%C3%9ABLICAS-RDC-A-
EXPERI%C3%8ANCIA-DA-INFRAERO.pdf, acesso em 21/10/2014 
21

BRASIL. Lei Nº 12.527, De 18 De Novembro De 2011. 

http://consadnacional.org.br/wp-content/uploads/2013/05/182-REGIME-DIFERENCIADO-DE-CONTRATA%C3%87%C3%95ES-P%C3%9ABLICAS-RDC-A-EXPERI%C3%8ANCIA-DA-INFRAERO.pdf
http://consadnacional.org.br/wp-content/uploads/2013/05/182-REGIME-DIFERENCIADO-DE-CONTRATA%C3%87%C3%95ES-P%C3%9ABLICAS-RDC-A-EXPERI%C3%8ANCIA-DA-INFRAERO.pdf
http://consadnacional.org.br/wp-content/uploads/2013/05/182-REGIME-DIFERENCIADO-DE-CONTRATA%C3%87%C3%95ES-P%C3%9ABLICAS-RDC-A-EXPERI%C3%8ANCIA-DA-INFRAERO.pdf
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1.3.2. Inversão de fases 

 

O procedimento licitatório do RDC traz a seguinte ordem de fases: (i) 

preparatória; (ii) publicação do instrumento convocatório; (iii) apresentação de 

propostas ou lances; (iv) julgamento; (v) habilitação; (vi) recursal; e (vii) 

encerramento, conforme o art. 12º da Lei nº 12.462/2011. Buscando a celeridade e 

desburocratização, o RDC inova, em relação ao Regime Geral, trazendo no 

parágrafo único de seu art. 12º a inversão de fases, antecedendo as fases de 

apresentação de propostas ou lances e julgamento à fase de habilitação.  

Todavia, abre a possibilidade de que a habilitação preceda àquelas duas, 

como exceção, fazendo com o que o procedimento licitatório siga o rito previsto na 

Lei Geral de Licitações, conforme: 

Art. 12 (...)  
Parágrafo único.  A fase de que trata o inciso V do caput deste artigo 
poderá, mediante ato motivado, anteceder as referidas nos incisos III 
e IV do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no 
instrumento convocatório. 

Na Lei Geral de Licitações, a habilitação, fase em que se verifica a aptidão do 

candidato à futura contratação22, precede ao julgamento das propostas, sendo 

assim, a inabilitação excluiria o candidato da analise das propostas. Com isso, se 

evitaria analisar a proposta daqueles sem qualificação suficiente para atender ao fim 

da licitação, mas exigiria a analise de todos os concorrentes. 

De acordo Ribeiro, Prado e Pinto Junior, a inversão daria maior celeridade ao 

procedimento, uma vez que o poder Público só analisaria a qualificação e 

regularidade do licitante que oferecer a melhor proposta, enquanto na ordem 

tradicional levaria mais tempo analisando a qualificação de todos os licitantes23. Ora, 

se a quantidade de documentos a ser analisada será menor, menor o tempo gasto 

com a fase de habilitação, além de reduzir o tempo gasto com as impugnações 

administrativas e judiciais que podem ocorrer após a habilitação.  

                                                             
22

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25. ed.São Paulo: Atlas, 
2012, p. 280 
23

RIBEIRO, Mauricio Portugal; PRADO, Lucas Navarro; PINTO JUNIOR, Mario Engler. Regime 
Diferenciado de Contratação: licitação e infraestrutura pra Copa do Mundo e Olimpíadas. São Paulo: 
Atlas, 2012, p. 103 



24 
 

Apesar da ordem de fases do RDC não ser uma inovação, posto que já existia 

nos pregões presenciais e eletrônicos, além de ser possível segundo algumas leis 

estaduais de licitação, é um ponto a ser destacado por ser uma Lei Federal que traz 

essa ordem como regra geral e não apenas como exceção. 

 

1.3.3. Unicidade da fase recursal 

 

Na preocupação quanto ao tempo gasto com recursos que surgem durante o 

procedimento de licitação, o RDC traz o art. 27º estabelecendo que, se for seguido o 

procedimento ordinário do RDC, a fase recursal será única, seguindo-se à 

habilitação do vencedor, e nesta fase serão analisados recursos tanto referentes ao 

julgamento das propostas ou lances, quanto a respeito da habilitação do vencedor. 

Este dispositivo, por si só, é capaz de economizar de 20 a 30 dias conforme a 

tabela24 de Ribeiro, Prado e Pinto Júnior:  

Principais eventos 

para a contratação 

da obra 

Tempo pela 

Lei n. 

8.666/1993 

Ganho de 

tempo pelo 

RDC 

Medidas que 

Reduziram o 

prazo pelo RDC 

Ganho de tempo 

pela contratação 

integrada, 

adicional ao RDC 

Inclusão do objeto da 

obra no Plano 

Plurianual 

Feira 

geralmente no 

ano anterior 

Feira 

geralmente 

no ano 

anterior 

_______ 
Feira geralmente 

no ano anterior 

Inclusão no 

Orçamento 

Feita 

Geralmente no 

ano anterior 

Feira 

geralmente 

no ano 

anterior 

_______ 
Feira geralmente 

no ano anterior 

Decisão administrativa 

de realizar a obra 
_______ _______ _______ _______ 

Confecção do edital 

para contratar os 

estudos de 

engenharia 

15-45 dias _______ _______ _______ 

Da publicação do Aproximadam Aproximada  Redução do _______ 

                                                             
24

 Tabela 1 – Redução de prazos para a contratação da obra decorrentes do RDC. Ibidem. P.32. 
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edital até a assinatura 

do contrato 

ente 150 dias 

(se feita de 

forma 

expedita) 

mente 40 

dias a menos 

prazo entre 

publicação do 

edital e 

recebimento das 

propostas 

(menos 10 dias 

corridos) 

 Inversão de fases 

na licitação, com 

unicidade 

recursal (menos 

30 dias corridos) 

Elaboração do estudo 

de engenharia 

120-270 dias 

corridos 

(projeto 

básico) 

_______ _______ 

De 80-180 dias a 

menos, isso quer 

dizer que o prazo é 

de 

aproximadamente 

40-90 dias corridos 

para fazer o 

anteprojeto 

Confecção do edital 

para contratar a obra 
15-60 dias _______ _______ _______ 

Publicação e 

realização de 

audiência pública (só 

para obras com valor 

acima de R$150 

milhões) até a 

publicação do edital 

Aproximadam

ente 35-40 

dias corridos 

(25 dias úteis) 

_______ _______ _______ 

Publicação do edital 

até a contratação 

Aproximadam

ente 150 dias, 

se feita de 

forma expedita 

Aproximada

mente 40 

dias a menos 

 Redução do 

prazo entre 

publicação do 

edital e 

recebimento das 

propostas 

(menos 10 dias 

corridos) 

 Inversão de fases 

na licitação, com 

unicidade 

_______ 
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recursal (menos 

30 dias corridos) 

Total até a 

contratação (dias 

corridos) 

485-715 405-675 _______ 325-495 

Redução de prazo 

em percentual 

tomando como 

referência a 

contratação da Lei n. 

8.666/1993 

(considerando o 

ponto médio) 

_______ 10% _______ 32% 

Prazo, após a 

contratação, para 

iniciar a obra 

30-60 dias 

para 

mobilização 

30-60 dias 

para 

mobilização 

_______ 

60-120 dias (?) 

para realizar 

projeto básico e 

mobilização 

Total até o início da 

obra (dias corridos) 
515-775 435-735 _______ 385-615 (?) 

Redução em 

percentual tomando 

como referência a 

contratação da Lei n. 

8.666/93 

(considerando o 

prazo até o início da 

obra) 

_______ 9% _______ 22% 

 

Na Lei 8.666/1993, a interposição dos recursos se dá ao longo do 

procedimento licitatório, podendo se dar após cada decisão administrativa. No caso 

de edital que aplicar a Lei Federal nº 12.462/2011, invertendo as fases, ou seja, 

seguindo o rito da Lei 8.666/1993, a fase recursal não será única, prevalecendo a 

regra da Lei 8.666/1993. Cabe ainda salientar que no RDC, pela previsão do art. 45, 

§1º, os licitantes deverão manifestar-se imediatamente sobre a intenção de recorrer 

contra atos que defiram (ou indefiram) pedidos de pré-qualificação, ato de 

habilitação (ou inabilitação) ou julgamento das propostas, sob pena de preclusão. 
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Anota Jorge Fernandes e Jaques Reolon25 que “ a norma não exigiu a necessidade 

de motivar a intenção de recorrer, diferente do previsto no inc. XVIII do art. 4º da Lei 

n. 10.520/2002”. 

 

1.3.4. Contratação integrada 

 

A contratação integrada não é uma inovação do RDC, já vindo sendo utilizada 

desde 1998 pela Petrobrás, que em seu Regulamento do Procedimento Licitatório 

Simplificado
26

 traz, em seu ponto 1.9, que “sempre que economicamente 

recomendável, a PETROBRÁS poderá utilizar-se da contratação integrada, 

compreendendo realização de projeto básico e/ou detalhamento, realização de 

obras e serviços, montagem, execução de testes, pré-operação e todas as demais 

operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, com a solidez e 

segurança especificadas”. 

Buscando sempre a eficiência e celeridade, a Lei 12.462/2011 se inspirou no 

modelo de sucesso e em seu art. 9º, §1º definiu que 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”, mas a possibilidade de sua utilização fica restrita a licitações de 

obras e serviços de engenharia, desde que técnica e economicamente justificada, 

conforme o caput do art. 9º, devendo, ainda, o objeto envolver pelo uma de três 

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. Conforme bem explicado por Diogo de Luca Corrêa27: 
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(...) caso seja adotado o regime de contratação integrada, a empresa 
que for contratada para a construção de um determinado estádio, por 
exemplo, irá se responsabilizar pela edificação da obra, pelo provimento de 
seus bens e equipamentos (maquinaria e materiais de construção) e pela 
sua estruturação (arquibancadas, gramado, iluminação, segurança). 

Como modelo mais célere, a Lei ainda traz uma preferência por este tipo de 

contratação no art. 8º, §1º, conforme: 

Art. 8ºNa execução indireta de obras e serviços de engenharia, são 
admitidos os seguintes regimes: 

I - empreitada por preço unitário; 

II - empreitada por preço global; 

III - contratação por tarefa; 

IV - empreitada integral; ou 

V - contratação integrada. 

§ 1o Nas licitações e contratações de obras e serviços de engenharia serão 
adotados, preferencialmente, os regimes discriminados nos incisos II, IV e V 
do caput deste artigo. 

Sendo apenas o licitante ganhador responsável desde o projeto até a 

execução, o particular fica com a vantagem da flexibilidade em relação à concepção 

e forma de execução, desde que se atenha ao anteprojeto. Da mesma forma, 

transfere ao particular os riscos e o ônus da responsabilidade sobre toda a obra e 

execução. O projeto básico, de acordo com a resolução 361/91 do CONFEA “é uma 

fase perfeitamente definida de um conjunto mais abrangente de estudos e projetos, 

precedido por estudos preliminares, anteprojeto, estudos de viabilidade técnica, 

econômica e avaliação do impacto ambiental, e sucedido pela fase de projeto 

executivo ou detalhamento”, ou seja, um conjunto suficiente de elementos para 

identificar a prestação a ser realizada, caracterizar os serviços e materiais a serem 

utilizados. O certame da contratação integrada exige da Administração apenas a 

apresentação do anteprojeto, deixando ao particular a elaboração do projeto básico 

em diante. Daí decorre uma grande responsabilidade sobre a elaboração de 

anteprojeto de qualidade, que, por sua vez, acaba tendo similaridade com o projeto 
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básico, posto que deva contemplar “os documentos técnicos destinados a 

possibilitar a caracterização da obra ou serviço (...)”28. 

A Lei 12.462/2011 define, em seu artigo 2º o projeto básico e o projeto 

executivo: 

“IV - projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com 

nível de precisão adequado, para, observado o disposto no parágrafo único 
deste artigo: 

a) caracterizar a obra ou serviço de engenharia, ou complexo de obras ou 
serviços objeto da licitação, com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares; 

b) assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 
ambiental do empreendimento; e 

c) possibilitar a avaliação do custo da obra ou serviço e a definição dos 
métodos e do prazo de execução; 

V - projeto executivo: conjunto dos elementos necessários e suficientes à 

execução completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes; 
(...) 

Parágrafo único.  O projeto básico referido no inciso IV do caput deste artigo 
deverá conter, no mínimo, sem frustrar o caráter competitivo do 
procedimento licitatório, os seguintes elementos (...)” 

 

É o anteprojeto que dá certa estabilidade e base para controle do futuro 

contrato, com estimativas de gastos, o que poderia evitar a “manipulação indevida 

no contrato” a partir de alterações supervenientes, conforme bem redacionado por 

Guilherme F. Dias Reisdorfer29. Cabe à Administração dizer o objetivo que deve ser 

atingido, tendo o particular mais autonomia para definição dos meios de execução 

do contrato visando atingir os objetivos. Reconhecendo a facilitação de gestão do 

empreendimento pela Administração Pública, André Luiz Francisco da Silva Vital 

                                                             
28

 Lei 12.462/2011. Art. 9º (...) 
§ 2o No caso de contratação integrada: 
I - o instrumento convocatório deverá conter anteprojeto de engenharia que contemple os 
documentos técnicos destinados a possibilitar a caracterização da obra ou serviço, incluindo: 
a) a demonstração e a justificativa do programa de necessidades, a visão global dos investimentos e 
as definições quanto ao nível de serviço desejado; 
b) as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega, observado o disposto no 
caput e no § 1o do art. 6o desta Lei; 
c) a estética do projeto arquitetônico; e 
d) os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na 
execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade. 
29

REISDORFER, Guilherme Fredherico Dias. A Contratação integrada no Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas. In: JUSTEN FILHO, Marçal; PEREIRA, Cesar A.Guimarães (Coord.). O 
Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC): comentários à Lei nº 12.462/11 e ao Decreto 
nº 7.581/11). Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 149-167 



30 
 

destaca o risco de restrição à concorrência e “banimento das empresas de menor 

porte”30. 

 

1.3.5. Sigilo do orçamento estimado 

 

Trazendo polêmica, o art. 6º, §3º da Lei 12.462/2011 prevê o seguinte: 

Artigo 6º – Observado o disposto no §3º, o orçamento previamente 
estimado para a contratação será tornado público apenas e imediatamente 
após o encerramento da licitação, sem prejuízo da divulgação do 

detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para 
a elaboração das propostas. 
§3o – Se não constar do instrumento convocatório, a informação referida no 
caput deste artigo possuirá caráter sigiloso e será disponibilizada estrita 
e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. (grifo 
próprio) 

 

Os juristas mais conservadores veem neste dispositivo um confronto direto 

com o princípio constitucional da publicidade, onde o sigilo é uma exceção para 

hipóteses limitadas, quando realmente indispensável para a garantia da consecução 

do interesse público. Além disso, existe a possibilidade de afetar a isonomia do 

certame caso a confidencialidade seja comprometida e algum participante tenha 

conhecimento prévio do orçamento, o que, na prática, configuraria um vício 

insanável no procedimento licitatório.  Em entendimento contrário, outros defendem 

que o princípio da publicidade não estaria sendo desrespeitado, uma vez que o 

orçamento estará disponível para os órgãos de controle externo e interno, 

possibilitando a finalidade máxima da publicidade: o controle. 

De qualquer maneira o orçamento não será sigiloso ad eternum, sendo 

revelado logo após o encerramento da licitação. Basicamente, os efeitos positivos 

desejados por este dispositivo são, por exemplo, que os licitantes, não sabendo o 

máximo que a Administração está disposta a pagar, reduzam seus preços diante da 

dúvida, garantindo à Administração ofertas mais vantajosas e mesmo redução de 

riscos de conluio entre os licitantes. Neste sentido, André Guskow Cardoso diz: 
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Em outras palavras, há demonstrações objetivas no âmbito da ciência 
econômica de que, em regra, a não divulgação do orçamento estimado pela 
Administração para determinada contratação tem como efeito o incentivo a 
comportamentos competitivos pelos licitantes, conduzindo potencialmente à 
obtenção de propostas mais vantajosas, derivadas da ampliação da disputa. 
Trata-se de influenciar o comportamento dos licitantes, por meio da 
supressão de determinada informação ao início da fase de disputa, de modo 
a obter propostas mais reduzidas. Não há dúvidas de que tais objetivos são 
igualmente protegidos pela Constituição e constituem verdadeiro 
pressuposto de toda licitação pública

31
. 

Não cabe fazer maior debate sobre o tema, que é capaz de ensejar um 

ensaio apenas sobre o assunto. 

 

1.3.6. Remuneração variável 

 

O art. 4º, inciso IV da Lei do RDC diz que uma das diretrizes a ser seguida é a 

de “condições de aquisição, de seguros, de garantias e de pagamento compatíveis 

com as condições do setor privado, inclusive mediante pagamento de remuneração 

variável conforme desempenho, na forma do art. 10”, segundo o qual: 

Art. 10. Na contratação das obras e serviços, inclusive de engenharia, 
poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho da 
contratada, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de 
sustentabilidade ambiental e prazo de entrega definidos no instrumento 
convocatório e no contrato. 

Parágrafo único.  A utilização da remuneração variável será motivada e 
respeitará o limite orçamentário fixado pela administração pública para a 
contratação. 

Aproxima-se, assim, das condições contratuais entre particulares, uma vez 

que o desempenho, com alcance de metas, padrões, prazos de entrega etc., refletirá 

diretamente sobre a remuneração do contratado, respeitado o limite orçamentário e 

sendo motivado. Questiona-se a dificuldade de controle externo, uma vez que são 

ainda nebulosos e subjetivos os parâmetros de avaliação para a remuneração 

variável, tendo a Administração uma discricionariedade ampla nestas definições, o 

que não tem fundamento, posto que caberá à Administração estabelecer metas e 

parâmetros claros, passíveis de controle. 
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O objetivo da remuneração variável seria estimular o particular a cumprir o 

contrato da melhor forma possível, sendo “premiado” com uma maior remuneração. 

Mesmo causando alvoroço jurídico e críticas, este sistema não é novidade, já existia 

na Lei nº 11.079/2004, art. 6º, parágrafo único, legislação que trata das Parcerias 

Público Privadas (PPPs)32. Se o dispositivo for posto em prática com o devido zelo, 

não poderá fazer mais que auxiliar na persecução do interesse público e, como 

acontece com todo e qualquer dispositivo, poderão ocorrer problemas práticos, visto 

que é impossível planejar um dispositivo para a perfeição, cabendo sempre a 

expectativa dos melhores resultados. 

Segue quadro comparativo entre algumas inovações do RDC e os 

dispositivos previstos na Lei n. 8.666/199333. 

Lei n. 8.666/1993 RDC 

As obras e os serviços somente poderão ser 

licitados quando houver projeto básico de 

engenharia. 

Abre a possibilidade de obras e serviços serem 

licitados apenas com anteprojeto de engenharia. 

Deve existir orçamento detalhado em planilhas 

que expressem a composição de todos os seus 

custos unitários. Disponível aos interessados. 

Os valores poderão ser estimados com base no 

mercado, nos valores pagos pela Administração 

Pública em serviços e obras similares ou na 

avaliação do custo global da obra, aferida 

mediante orçamento sintético ou metodologia 

expedita ou paramétrica. A estimativa de custos 

poderá permanecer oculta. 

As obras são divididas em tantas parcelas 

quantas se comprovarem técnica e 

economicamente viáveis, com vistas ao melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis no 

mercado e à ampliação da competitividade sem 

perda da economia de escala. 

Prevê o uso da contratação integrada, licitando 

a entrega final do produto, obra ou serviço. O 

parcelamento do objeto poderá ser feito por 

opção do gestor público. 

Há possibilidade de ajustes nos valores dos 

contratos para atender às exigências da 

Também há possibilidade de ajustes nos 

valores dos contratos para atender às 
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Administração, com acréscimos ou supressões 

nas obras de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado do contrato, ou de até 

50%, no caso de reformas. 

exigências da Administração1. Os limites 

previstos na Lei nº 8.666/1993 passaram a ser 

observados na Lei nº 12.462/2011, sendo que 

na Medida Provisória não havia tal limitação. 

Verifica-se a habilitação dos interessados na 

contratação e, em seguida, realiza-se o 

julgamento das propostas. 

Possibilidade de inversão das fases, julgando as 

propostas para depois verificar a habilitação. 

Quando o primeiro convocado não assinar o 

termo de contrato, a Administração pode 

convocar os licitantes remanescentes, para 

fazê-lo nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro classificado. No caso de ser necessário 

contratar outra empresa para terminar o 

remanescente de obra, também devem ser 

mantidas as mesmas condições ofertadas pelo 

antecedente. 

Será facultado à Administração Pública, quando 

o convocado não assinar o termo de contrato, 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para a celebração do contrato 

nas condições ofertadas pelo licitante vencedor. 

Se nenhum aceitar a contratação nesses 

termos, a Administração poderá convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a celebração do contrato nas 

condições ofertadas por estes. 

No caso de necessidade de contratar o 

remanescente de obra, em consequência de 

rescisão do contrato anterior, 

não será obrigatória a manutenção dos preços 

anteriores, podendo a obra continuar com novos 

preços, ofertados pelo licitante subsequente. 
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2. AS APLICAÇÕES DO RDC 

 

2.1. A aplicação original do RDC 

 

Como já exposto, o Regime Diferenciado de Contratações tinha por objetivo 

aumentar a eficiência e celeridade das contratações e licitações frente à premência 

de realização de obras necessárias à realização da COPA 2014 e Jogos Olímpicos 

2016, assim, seu artigo 1º tinha a seguinte redação: 

Art. 1o É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), 
aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização: 

I - dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, constantes da Carteira de 
Projetos Olímpicos a ser definida pela Autoridade Pública Olímpica (APO); e 

II - da Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol 
Associação - Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014, definidos pelo 
Grupo Executivo - Gecopa 2014 do Comitê Gestor instituído para definir, 
aprovar e supervisionar as ações previstas no Plano Estratégico das Ações 
do Governo Brasileiro para a realização da Copa do Mundo Fifa 2014 - 
CGCOPA 2014, restringindo-se, no caso de obras públicas, às constantes 
da matriz de responsabilidades celebrada entre a União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios; 

III - de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os 
aeroportos das capitais dos Estados da Federação distantes até 350 km 
(trezentos e cinquenta quilômetros) das cidades sedes dos mundiais 
referidos nos incisos I e II. 

§ 1o O RDC tem por objetivos: 

I - ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre 
os licitantes; 

II - promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor 
relação entre custos e benefícios para o setor público; 

III - incentivar a inovação tecnológica; e 

IV - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração pública. 

§ 2o A opção pelo RDC deverá constar de forma expressa do instrumento 
convocatório e resultará no afastamento das normas contidas na Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, exceto nos casos expressamente previstos 
nesta Lei. 

 

Assim, pode-se conferir que inicialmente o RDC tinha uma finalidade limitada 

a realização de dois grandes eventos, com isso sua aplicabilidade se extinguiria com 

a conclusão das obras e serviços voltados a eles.  
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Importante comentar, a aplicação “às licitações e contratos necessários à 

realização” dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 e Copa das 

Confederações da Federação Internacional de Futebol Associação - FIFA 2013 e da 

Copa do Mundo FIFA 2014 teve grande crítica, sendo um dos fundamentos da ADI 

4.645/DF, por sua imprecisão e deixar à Administração Pública a definição de quais 

seriam estes contratos e licitações necessários, argumentando o PSDB, DEM e PPS 

que seria uma violação à competência legislativa, pois caberia à União legislar e 

determinar o processo licitatório a ser observado. 

A mesma crítica se estende ao art. 65 que diz que “até que a Autoridade 

Pública Olímpica defina a Carteira de Projetos Olímpicos, aplica-se, 

excepcionalmente, o disposto nesta Lei às contratações decorrentes do inciso I do 

art. 1º desta Lei, desde que sejam imprescindíveis para o cumprimento das 

obrigações assumidas perante o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê 

Paraolímpico Internacional, e sua necessidade seja fundamentada pelo contratante 

da obra ou serviço”, pois novamente deixa aberta à discricionariedade da 

Administração Pública decidir sobre o que seria imprescindível para o cumprimento 

das obrigações assumidas. Apesar das críticas o RDC tem sido muito aplicado e a 

Lei sofreu ampliações, permitindo que o novo regime seja utilizado em outras 

hipóteses. 

 

2.2. Primeira ampliação do RDC – Lei 12.688 de 18 de julho de 2012 

 

A lei n. 12.688/2012, resultado da conversão da Medida Provisória nº 559 de 

2012, através do Projeto de Lei de Conversão nº 13 de 2012, autoriza a Centrais 

Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) a adquirir o controle acionário da Celg 

Distribuição S.A. (Celg D); institui o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao 

Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior (Proies) e altera diversas leis, 

dentre elas a lei nº 12.462/2011, acrescentando um inciso ao art. 1º para possibilitar 

a aplicação do RDC ao PAC: 

Art. 28.Os arts. 1o e 43 da Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011, passam 
a vigorar com as seguintes alterações:  

‘Art. 1o  ... 
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IV - das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC)... (NR)  

Art. 43.  Na hipótese do inciso II do art. 57 da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, os contratos celebrados pelos entes públicos responsáveis pelas 
atividades descritas nos incisos I a III do art. 1o desta Lei poderão ter sua 
vigência estabelecida até a data da extinção da APO. ’ (NR) 

 

O Programa de Aceleração do Crescimento – PAC – é um plano para 

estimular o crescimento da economia brasileira, com foco no planejamento e 

retomada de investimento em setores de estrutura do país, criado em 200734 entrou 

em sua segunda fase em 2011, na qual conta com mais recursos e parcerias com 

estados e municípios. Ou seja, o programa se destina principalmente a grandes 

obras de infraestrutura no país. 

Em 2012 o mundo passava por uma crise econômica, nesse contexto o 

Senador relator defendeu o papel das ações integrantes do PAC, como parte das 

ações do setor público visando estimular a economia do país. 

No parecer do Deputado Relator Sr. Pedro Uczai35, no projeto de lei de 

conversão, observando a conjuntura internacional de crise econômica, existe a 

preocupação com o sistema de ensino, com a proposta de instituição de um 

Programa de Estimulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de 

Ensino Superior (PROIES), considerando também que o Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas fosse estendido também às obras e serviços de engenharia 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e ao sistema Público de ensino, além da 

sugestão de aplicação do RDC ao PAC. 

Porém, no debate na Câmara dos Deputados foi alterado o art. 28 do Projeto 

de Lei de Conversão, excluindo-se a aplicação do RDC a obras e serviços do SUS e 

do sistema público de ensino, permanecendo a redação apenas com a inclusão de 

aplicação do RDC ao PAC, como foi mais tarde aprovada pelo Senado. 
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Cf. http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac, acesso em 06 de outubro de 2014 
35

Cf.http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=967534&filename=MP
V+559/2012 , acesso em 6/10/2014 

http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac
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No relatório do Senador Renan Calheiros36 sobre o Projeto de Lei de 

Conversão nº 13 de 2012, o respeitável Senador reitera que em pouco tempo de 

aplicação do RDC já era possível notar resultados positivos com a redução de tempo 

médio nos processos licitatórios e nos valores contratados pela Administração. 

Assim, a aplicação do RDC a outros contratos além dos originalmente determinados 

na lei nº 12.462/2011, permitindo sua aplicação ao PAC, seria “imprescindível no 

enfrentamento dos efeitos negativos da crise mundial”. A lei foi aprovada em 27 de 

junho de 2012 pelo Senado, sendo sancionada em 18 de julho de 2012 pela 

Presidência da República. 

 

2.3. Segunda ampliação do RDC – Lei 12.722 de 3 de outubro de 2012 

 

A segunda ampliação da aplicação do RDC é fruto da Medida Provisória nº 

570, que originalmente visava alterar a Lei nº 10.836 de 2004, que criou o Programa 

Bolsa Família, e dispunha sobre apoio financeiro da União aos municípios e ao 

Distrito Federal para ampliação da oferta de educação infantil. 

A Comissão Mista, em seu relatório, feito pelo Deputado Pedro Uczai37, traz a 

necessidade de se estender o Regime Diferenciado de Contratações Públicas para 

obras e serviços de engenharia no âmbito do sistema de ensino público. Com a 

pertinência temática com a Medida Provisória, viu-se a oportunidade de concretizar 

essa ampliação, que foi aprovada. 

Assim, com a aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº 16 de 2012, 

nasceu a lei 12.722 de 2012, que traz em seu art. 14º: 

Art. 14. O art. 1o da Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011, passa a vigorar 
com a seguinte alteração: 

‘Art. 1º... 

§ 3º Além das hipóteses previstas no caput, o RDC também é aplicável às 
licitações e contratos necessários à realização de obras e serviços de 
engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino. ’ (NR) 

                                                             
36

 Cf. http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/110565.pdf, acesso em 6 de outubro de 
2014 
37

Cf. http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=110713&tp=1 

http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/110565.pdf
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=110713&tp=1
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A vontade de expandir o RDC às obras e serviços relativas à educação já 

existia desde a tramitação do projeto de lei de conversão nº 13 de 2012, como já foi 

exposto. Restava aguardar a oportunidade para materializar essa expansão, o que 

aconteceu neste Projeto de Lei de Conversão, culminando com mais uma expansão 

da finalidade do RDC. 

 

2.4. Terceira ampliação do RDC - Lei 12.745 de 19 de dezembro de 2012 

 

Com origem na Medida Provisória nº 580 de 2012, a qual, em seu 

nascimento, tinha como ementa “Altera as Leis nº 11.759, de 31 de julho de 2008, 

que autoriza a criação da empresa pública Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica 

Avançada S.A. - Ceitec, e nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, que dispõe sobre 

a transferência obrigatória de recursos financeiros para a execução pelos Estados, 

Distrito Federal e Municípios de ações do Programa de Aceleração do Crescimento - 

PAC, e dá outras providências” 38, assinada pela Presidenta Dilma Rousseff. À 

Medida foram oferecidas vinte e nove emendas, concluindo no Projeto de Lei de 

Conversão nº 24 de 2012. 

A emenda nº 15 do Deputado Pedro Uczai, sugerindo acrescentar ao art. 1º 

da Lei 12.462 de 2011 o inciso V, que ampliaria as finalidades do Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas às “obras e serviços de engenharia no 

âmbito dos sistemas públicos de saúde”. Segundo o Deputado, a justificativa seria 

que o sistema público de saúde entra grandes desafios, principalmente com “relação 

à necessidade de célere ampliação da estrutura física de atendimento e acolhimento 

dos cidadãos” 39. Sua emenda foi acolhida, constando no relatório do Deputado 

Afonso Florence, sobre a MPV 580 de 2012 que a emenda serviria à execução 

célere de investimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde40, necessário à 
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 Cf. http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=555813 
39

 Justificativa da Emenda à MPV 580 do Deputado Pedro Uczai, disponível em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=D22BD7EBDA3F1D228D
7A9D855392246B.proposicoesWeb1?codteor=1039629&filename=Avulso+-MPV+580/2012 
40

 “O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Ele 
abrange desde o simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso 
integral, universal e gratuito para toda a população do país. Amparado por um conceito ampliado de 
saúde, o SUS foi criado, em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, para ser o sistema de saúde 
dos mais de 180 milhões de brasileiros.” Disponível em 
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melhoria do atendimento a população, atendendo ao princípio do respeito à 

dignidade e à vida dos cidadãos do Brasil. 

Seguiu-se o Projeto de Lei de Conversão nº 24 de 2012 que trazia em seu art. 

4º: 

Art. 4° O art. 1 ° da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, passa a vigorar 

com a seguinte redação:  

Art. 1° ... 

v - das obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de 

saúde. 

Aprovado o projeto, nasceu lei nº 12.745 de 19 de dezembro de 2012, última 

do ano a ampliar a aplicabilidade do RDC. Assim, em pouco mais de um ano, o novo 

regime se mostrou eficiente e célere, levando a três ampliações que fizeram com 

que o caráter temporário da lei fosse completamente afastado. 

 

2.5. Quarta ampliação do RDC – Lei 12.980 de 28 de maio de 2014 

 

Após mais de um ano desde a última modificação da Lei do RDC, surge uma 

Medida Provisória voltada apenas à alteração da lei nº 12.462 de 2011: a medida 

provisória nº 630 de 2013. Modifica três artigos da Lei do RDC, mas acrescenta 

apenas mais uma finalidade ao RDC: sua aplicação às obras e serviços de 

engenharia para construção, ampliação e reforma de estabelecimentos penais e 

unidades de atendimento socioeducativo. Esta MPV resultou no Projeto de Lei nº 1 

de 2014 que após sua aprovação deu origem à lei nº 12.980 de 28 de maio de 2014. 

O relatório da Senadora Gleisi Hoffmann41 destaca que a Lei n. 8.666/1993 se 

mostra um conjunto de normas ultrapassado em diversos aspectos. Daí a existência 

de diversas propostas legislativas visando alterar e modernizar a lei, ou mesmo 

aprovar um novo estatuto de licitações. O RDC se encaixaria na necessidade de 

modernização da Lei de Licitações.  

                                                                                                                                                                                              
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus, acesso em 08 de novembro de 
2014 
41

 Parecer nº 11 de 2014, da Comissão Mista sobre a MPV n. 630 de 24 de dezembro de 2013, 
relatoria da Senadora Gleisi Hoffann, disponível em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1239226&filename=PAR+1
1+MPV63013+%3D%3E+MPV+630/2013 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus
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A partir desta base, a relatora tece grande explanação sobre a ampliação das 

hipóteses de uso do RDC, como uma alternativa, posto que o administrador público 

pode continuar a se utilizar da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 10.520/2002, quando for 

mais adequado. Ainda assim, o RDC vinha sendo o mais adotado, tendo em vista 

sua maior celeridade e eficiência frente às outras alternativas. A relatora então 

conclui que “não existem justificativas de ordem técnica para limitar o âmbito de 

aplicação da Lei do RDC a algumas poucas hipóteses”. 

Observando os méritos do regime diferenciado de contratações públicas, 

mostrando suas qualidades quando comparadas aos outros regimes, a Senadora 

então propõe no PLV nº 1 de 2014 a inversão da lógica de enumerar os casos em 

que o RDC é admissível para, ao contrário, permitir seu uso em contratos e 

licitações em geral, sem substituir a Lei 8.666/1993, dando ao administrador a 

possibilidade de escolher a alternativa que melhor atender ao interesse público. Ou 

seja, A Senadora propõe a abertura do RDC como alternativa à antiga Lei de 

Licitações sempre que o administrador considerar mais adequado às licitações e 

contratos administrativos no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

O debate sobre essa ampliação foi intenso, levando até mesmo o Clube de 

Engenharia a enviar uma carta42 aos Senadores contra a MPV 630, argumentando o 

prejuízo que o novo regime poderia trazer à qualidade das obras, além de quase 

eliminar a engenharia de projeto, arquitetura e urbanismos nacionais, o que afeta 

diretamente engenheiros e arquitetos. 

Apesar do grande debate, a votação do plenário decidiu por aprovar a 

redação original da Medida Provisória nº 630 de 2013, assim, acrescentou-se 

apenas o inciso VI ao art. 1º da lei 12.462/2011, que ficou a seguinte redação: 

“Art. 1o É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas 
(RDC), aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à 
realização: 

I - dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, constantes da Carteira de 
Projetos Olímpicos a ser definida pela Autoridade Pública Olímpica (APO); e 

                                                             
42

 Íntegra da carta do Clube de Engenharia ao Senado disponível em 
http://www.portalclubedeengenharia.org.br/arquivo/1400609133.pdf/documentos, acesso em 08 de 
novembro de 2014. 

http://www.portalclubedeengenharia.org.br/arquivo/1400609133.pdf/documentos
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II - da Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol 
Associação - FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014, definidos pelo 
Grupo Executivo - Gecopa 2014 do Comitê Gestor instituído para definir, 
aprovar e supervisionar as ações previstas no Plano Estratégico das Ações 
do Governo Brasileiro para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 - 
CGCOPA 2014, restringindo-se, no caso de obras públicas, às constantes 
da matriz de responsabilidades celebrada entre a União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios; 

III - de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os 
aeroportos das capitais dos Estados da Federação distantes até 350 km 
(trezentos e cinquenta quilômetros) das cidades sedes dos mundiais 
referidos nos incisos I e II. 

IV - das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC)      

V - das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS. 

VI - das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e 
reforma de estabelecimentos penais e unidades de atendimento 
socioeducativo.  

(...)”. 

 

2.6. Lei n. 12.815 de 5 de junho de 2013 

 

Além das aplicações enumeradas no art. 1º da lei 12.462 de 2011, existe 

outra: é o caso das contratações das obras e serviços no âmbito do Programa 

nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária II, que podem utilizar o RDC, como 

autorizado pelo art. 54, §4º da lei 12.815 de 5 de junho de 2013: 

“Art. 54. A dragagem por resultado compreende a contratação de obras de 

engenharia destinadas ao aprofundamento, alargamento ou expansão de 

áreas portuárias e de hidrovias, inclusive canais de navegação, bacias de 

evolução e de fundeio e berços de atracação, bem como os serviços de 

sinalização, balizamento, monitoramento ambiental e outros com o objetivo 

de manter as condições de profundidade e segurança estabelecidas no 

projeto implantado. (...) 

§ 4
o  As contratações das obras e serviços no âmbito do Programa Nacional 

de Dragagem Portuária e Hidroviária II poderão ser feitas por meio de 

licitações internacionais e utilizar o Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas, de que trata a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 

2011.  (...)” grifo próprio  
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3. CONTROVÉRSIAS E ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 

12.462/2011 

 

A discussão sobre a ampliação do RDC vem aumentando na medida em que 

o novo regime acelera e descomplica as contratações e licitações públicas. Apesar 

do projeto ambicioso da Relatora Gleisi Hoffmann em seu relatório da Medida 

Provisória 630, ainda existem barreiras a esta inovação. Por um lado, o governo 

defende a ampliação do RDC, enquanto por outro, as classes de arquitetos e 

empresas construtoras de menor porte se posicionam contrariamente, exigindo uma 

maior discussão para uma “reforma” da Lei Geral de Licitações. 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) é contrário à 

ampliação do RDC e até mesmo a sua existência, devido à contratação integrada, 

onde as licitações são feitas apenas com base em anteprojetos, sendo do 

empreiteiro a responsabilidade de projetar, construir e atestar as obras43. 

Dentre as críticas a ampliação do RDC, através da Medida Provisória n. 

630/2013, estava a falta de discussão e debates com a sociedade. Na opinião do 

Senador Pedro Simon, à época da tramitação da MPV 630/2013, deveria haver na 

verdade um aprimoramento da lei. 8.666/93. Quanto a isso, em 2013 foi criada uma 

Comissão Temporária do Senado Federal para discutir a modernização da Lei de 

Licitações e Contratos, que resultou no Projeto de Lei do Senado nº 559 de 2013, 

ainda em trâmite. 

O deputado Marcus Pestana, na votação da MPV 630, criticou o fato de que a 

mudança que esvaziaria a Lei de Licitações estaria sendo feita por medida 

provisória. Os governistas se mostravam a favor da mudança, como o deputado 

José Guimarães que diz que o RDC "Pode ter falhas, claro, mas ele é muito melhor 

do que a Lei de Licitações. Essa lei é de 93, defasada, não vivemos mais no Brasil 

de 92", afirmando, inclusive, que o RDC quebraria cartéis ao acabar com os aditivos 

na modalidade de contratação integrada. 
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 CAU/BR diz que Ampliação da RDC ‘sepultará a lei das licitações’. 2014, disponível em 
http://www.caubr.gov.br/?p=20825, acesso em 20/09/2014 

http://www.caubr.gov.br/?p=20825
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As discussões não se limitam a críticas e defesas em âmbito político e 

doutrinário, tendo sido a Lei 12.462 de 2011, quanto à matéria do RDC alvo de duas 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade. 

 

3.1 ADI 4.645/DF 

 

O debate sobre o novo regime é grande e, atualmente, tramitam no Supremo 

Tribunal Federal duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade sobre a Lei nº 

12.462/2011. São elas: ADI 4.645/DF, proposta pelos partidos políticos PSDB, DEM 

e PPS, e ADI 4.655/DF, proposta pelo Procurador-Geral da República, ambas em 

2011 distribuídas ao Ministro Luiz Fux com pedido de medida cautelar e ainda sem 

decisões de mérito. O Ministro Relator entendeu que a matéria discutida tinha 

“especial significado para a ordem social e segurança jurídica” adotando o rito 

previsto no art. 12 da lei 9.868/199944.  

A ADI 4.645/DF questiona, primeiramente, a suposta ausência dos 

pressupostos constitucionais necessários à edição de medidas provisórias, arguindo 

que o STF deve coibir os casos em que o executivo abusar de sua competência 

constitucional e editar atos legislativos fora das exigências constitucionais, mesmo 

que os pressupostos de relevância e urgência do art. 62 da Constituição Federal 

seja de juízo político. Alega que o RDC foi inserido no bojo do projeto de lei, não 

tendo passado pelo crivo da relevância e urgência original da medida provisória n. 

527/2011. 

O segundo questionamento se refere ao abuso do poder de emendar e a 

violação do devido processo legislativo, por, supostamente, a MPV 527/2011 não ter 

observado o devido processo legislativo constitucional ao admitir emendas 

impertinentes em seu texto. Eis aqui um apelo político, uma vez que se acusa a 

Presidência da República de conluio com a maioria governista no Congresso 

Nacional para inserir o Regime Diferenciado de Contratações Públicas em medidas 
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 “Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu 
especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das 
informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-
Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao 
Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”. 
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provisórias. Faltaria a pertinência temática do RDC com o texto originário da medida 

provisória, impedindo as discussões públicas sobre a matéria objeto de emendas e 

afastando a possibilidade do oferecimento de emendas parlamentares pelos demais 

membros do legislativo, arguindo que o relator da medida, representando o Governo 

no Congresso Nacional, “vale-se das prerrogativas inerentes à relatoria para criar 

obstáculos ilegítimos à atuação dos demais parlamentares, notadamente os da 

oposição, impedindo que possam modificar, por emenda, o texto que acabam de 

tomar conhecimento”45. 

O terceiro questionamento se baseia na violação dos artigos 22, inciso XXVII 

e 37, XXI da Constituição Federal, sobre a matéria do RDC. Questiona-se a 

delegação do Executivo da escolha do regime jurídico aplicável (art. 1º e 65 da Lei 

12.462/2011), a presunção de sigilo do custo das obras (art. 6º, §³º da Lei 

12.462/2011), a possibilidade de contratação integrada (art. 9º da Lei 12.462/2011), 

a possibilidade de remuneração variável (art. 10º da Lei 12.462/2011) e a dispensa 

de publicação em diário oficial (art. 15, §2º da Lei 12.462/2011), dentre outros. 

Basicamente aduz que o novo regime não é capaz de assegurar a moralidade 

administrativa e a garantia da isonomia entre os participantes da licitação.  

 

3.2 ADI 4.655/DF 

A ADI 4.655/DF traz alguns argumentos em comum com a 4.645/DF, como o 

suposto vicio formal de introdução de matéria estranha à tratada na medida 

provisória. Além disso, a possibilidade de vício material na escolha do regime 

jurídico aplicável, a falta de definição clara de objeto na contratação integrada, pela 

dispensa de projeto básico feito pela Administração, que também impossibilitaria aos 

licitantes conhecer os contornos das obras e poderem visualizar seus possíveis 

concorrentes. 

Outro questionamento se dá sobre a pré-qualificação permanente no RDC, o 

que poderia ferir a isonomia dos licitantes, reduzindo a competição por permitir que 

aqueles não pré-qualificados sejam excluídos da licitação. 
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 Texto da Petição Inicial da ADI 4645/DF. 
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Quanto à proteção do meio ambiente, a ADI 4.655/DF traz a suposta ofensa 

aos artigos 215, 216 e 225, IV da Constituição Federal, pois o disposto no art. 4º. 

§1º, II da lei 12.462/2011 poderia levar a interpretações que dispensassem as 

exigências estabelecidas nas normas de licenciamento ambiental, aplicando-se 

apenas medidas mitigadoras e/ou compensatórias. A mesma preocupação poderia 

ser estendida ao §2º do art. 4º, que preconiza que “o impacto negativo sobre os 

bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados deverá ser 

compensado por meio de medidas determinadas pela autoridade responsável, na 

forma da legislação aplicável”, ainda que quanto a isto tenha se preocupado o art. 

4º, §1º, V. 

Apesar das ADIs, o RDC vem sendo muito utilizado, sendo o controle 

exercido pelo Tribunal de Contas competente, conforme art. 46 da Lei do RDC que 

determina expressamente a aplicação do art. 113 da Lei 8.666/1993, além de ser 

possível a qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica representar ao 

Tribunal de Contas.   
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CONCLUSÃO 

 

O Regime Diferenciado de Contratações Públicas surgiu a partir de uma 

medida provisória, sendo alvo de diversas críticas, inclusive quanto à sua 

constitucionalidade formal e material. Sem dúvidas apareceu como uma alternativa 

às formas de licitação vigentes, pela necessidade da máxima celeridade em 

contratações de serviços e obras para a Copa do Mundo FIFA 2014 e Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos 2016, que se aproximavam sem que a infraestrutura 

estivesse completa e com o risco de não ser possível concluí-la uma vez que os 

trâmites das licitações, até então, demandavam grande dispêndio de tempo.  

Com a adoção de procedimentos mais céleres, alguns resgatados de modelos 

já testados, como é o caso da contratação integrada e a inversão das fases, ou 

inovadores, como é o caso do sigilo orçamentário, o novo regime vem demonstrando 

fazer o que se propôs: aumentar a eficiência e a celeridade, desburocratizando e 

modernizando as licitações. Pela observação de procedimentos que adotaram o 

novo regime, pode-se perceber que o quesito celeridade foi alcançado com sucesso.  

Apesar de sua origem conturbada, o RDC, nascido como um regime de 

natureza temporária, sofreu ampliações em suas aplicações e pode acabar sendo 

um “legado” para o direito brasileiro agora que se tornou um regime paralelo ao da 

Lei 8.666/1993, sendo escolhido mais frequentemente do que o antigo regime. 

Agora questiona-se se este é ainda um regime diferenciado ou se virá a se tornar o 

regime geral de licitações e contratações públicas. Norma especial, com aplicações 

delimitadas, perderá parte de seus objetos pelo decurso temporal, uma vez que 

realizados os eventos esportivos, não mais se prestará a ser utilizado para obras e 

serviços supostamente voltados para estes eventos. 

A ampliação da aplicação do RDC mostra a urgência de dar maior celeridade 

a determinadas contratações, sendo que não se pode negar o viés político que 

circunda a escolha da ampliação. Legislar é fazer escolhas, cada escolha tem por 

trás de si uma motivação que deve ter em vista sempre o interesse público, embora 

não se possa negar que cada legislador traz posições pessoais das quais não pode 

se afastar totalmente. As ampliações, até então, mostraram-se úteis aos propósitos 

governamentistas, mostrando a força do poder dominante em “acelerar” aquilo que 
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lhe é vantajoso, como é o caso do PAC, extremamente utilizado como bandeira 

política do atual governo. 

O sistema público de ensino sempre careceu de investimentos. Através do 

RDC, viu-se a oportunidade perfeita para acelerar as obras necessárias à ampliação 

e manutenção do sistema público de ensino. A Educação, direito fundamental 

garantido pela Constituição Cidadã, deve ser ofertada a todos, possibilitando o 

crescimento do país através do crescimento pessoal do cidadão. Justo que se 

aplique um regime de contratação mais vantajoso e célere no que tange a ponto tão 

primordial para a construção do país. 

Neste mesmo sentido, urge a ampliação, melhoria e conservação do Sistema 

Único de Saúde, mais um instrumento garantidor da oferta de acesso ao direito 

fundamental à Saúde. Não são poucas as notícias criticando o Sistema Público de 

Saúde do Brasil, sempre mostrando a carência em termos estruturais. O princípio da 

eficiência, aplicado ao Sistema Único de Saúde, justifica a utilização do RDC, com a 

promessa de ser um regime que facilite e acelere as contratações necessárias para 

suprir essa deficiência. 

Eugenio Raúl Zaffaroni46 diz que “cada país tem o número de presos que 

decide politicamente ter”. O problema carcerário no país é reflexo da maneira como 

o país escolhe tratar os problemas do direito penal. É sabido que o Brasil tem uma 

herança de pensamento criminológico em que o delinquente é o ser disfuncional da 

sociedade, devendo ser afastado, confinado. A criminologia, que não é tema do 

presente trabalho, mostra que o sistema carcerário reflete a sociedade, seus medos 

e aspirações. Nosso ordenamento, ainda “produz” uma grande quantidade de presos 

(e apreendidos), sob um manto de que a prisão serviria como expiação e 

possibilidade de ressocialização (que na prática, friamente falando, é apenas uma 

maneira de exclusão). Quanto a sua estrutura, o sistema carcerário brasileiro é 

incapaz de atender à necessidade espacial em relação à quantidade de presos, 

resultando em prisões abarrotadas, com péssimas condições de vida, formando 

currais humanos. Em relação ao menor em conflito com a lei, a teoria também 

parece bela ao bem intencionadamente tentar ressocializar o jovem, que nas 
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condições ideais poderia se tornar socialmente adequado e funcional, enquanto na 

prática a situação ainda se mostra catastroficamente desumana. Neste sentido, 

Zaffaroni, em entrevista à Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da 

Fundação Oswaldo Cruz, diz47: 

A redução da maioridade penal é também uma demanda mundial que 
se relaciona à política de criminalização da pobreza. A intenção é pôr na 
prisão os filhos dos setores mais vulneráveis, enquanto os da classe média 
continuam protegidos. Embora haja alguns adolescentes assassinos, a 
grande maioria dos delitos que eles cometem são de pouquíssima 
relevância criminal (...) (grifo próprio) 

 Uma escolha política de facilitar a contratação para o sistema carcerário e de 

atendimento socioeducativo, pode ter como escopo a vontade de melhorar as 

condições para aqueles que entrarem nesses sistemas, como da mesma forma (e 

talvez mais realista) mostrar a decisão de não modernizar o pensamento 

criminológico, mantendo o mesmo sistema e criando com maior eficiência estruturas 

para encarcerar o criminoso, sem de fato, repensar a forma de evitar que se chegue 

a este ponto. 

Contudo, as ampliações do Regime Diferenciado de Contratações, de 

maneira geral, mostram uma necessidade de modernização nos procedimentos 

licitatórios, havendo discussão se a maneira como se deu essa “inovação” legislativa 

é constitucional, o que ainda será decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Inegável 

que, até o momento, o RDC tem provado atender aos objetivos, sendo cada vez 

mais utilizado. Persistirá a discussão se a ampliação do RDC continuará se dando 

através de inserção de incisos isolados, inserindo novas possibilidades de aplicação 

de maneira homeopática, ou se os legisladores decidirão elevar o novo regime a um 

regime geral paralelo, aplicável a todas as contratações públicas, como tem 

mostrado ser a vontade da base governamentista em contraposição àqueles que 

ainda encontram instabilidades no novo regime e os profissionais que se sentem 

prejudicados. Resta aguardar e acompanhar as discussões e o posicionamento do 

STF. 
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