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RESUMO 

 

A Lei 12.462 entrou em vigor em Agosto de 2011, estabelecendo as normas para 
o Regime Diferenciado de Contratações Públicas no Brasil e foi posteriormente 
regulamentada pelo Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011. Tal iniciativa 
legislativa foi tomada visando criar um novo procedimento licitatório, que fosse 
mais célere e econômico, dentre outros objetivos, do que o procedimento 
licitatório até então existente, que era regulamentado pelo marco geral de 
licitações e contratações da Administração Pública, ou seja, pela Lei nº 
8.666/1993. A escolha do Brasil como sede dos dois eventos esportivos mais 
importantes do mundo, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016, respectivamente, foi o estopim que levou a 
Administração Pública a buscar uma forma de tornar o processo licitatório até 
então existente no Brasil mais ágil. Com isso, vieram as inovações trazidas pelo 
RDC e toda a discussão gerada por uma nova legislação. O presente trabalho 
possui como objetivo a análise das licitações no Brasil, principalmente do novo 
procedimento licitatório, dando atenção as inovações por ele trazidas. 
 

Palavras-chave: Licitações. Lei nº 12.462/2011. Regime Diferenciado de 

Contratações. Inovações. Contratação Integrada. 
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ABSTRACT 

 

The Law 12.462 took effect in August of 2011, establishing the rule for the 
Differentiated Regime of Public Contracts in Brazil, later regulated by decree nº 
7.581 on October 11th, 2011. This legislative initiative was taken aiming to create 
a new bidding process, which was quicker and economical, among others 
porpouses, than the bidding process existing so far that was regulated by the 
landmark of the bids and governmental agreements, which means, by the Law 
8.666/1993. The choice of Brazil as host country of the two most important 
sporting events of the world (2014 World Cup and 2016 Olympic Games and 
Paralympic Games), was the reason that made the Executive Branch search a 
way to speed up the bidding process in effect in Brazil. Therewith, came the 
innovations brought by RDC and all discussion generated by a new law and 
regulation. This essay has the porpouse to analyse the bids in Brazil, especially 
in the new bidding process, giving attention to the innovations brought by it. 

 

Keywords: Bids. Law nº 12.462/2011. Differentiated Public Procurement 

Regime. Innovations. Integrated hiring. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A presente monografia possui como objetivo tratar de questões que 

envolvem o direito administrativo, mais precisamente de questões que envolvem 

o marco geral de licitações e contratações da Administração Pública e o novo 

Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC -. 

 No Brasil, a Constituição Federal estabelece em seu art. 37, XXI a 

obrigatoriedade do processo licitatório para a contratação de obras, serviços, 

compras e alienações feitas pela administração pública, com exceção daqueles 

casos expressamente previstos em lei. Assim sendo, fazendo uso da sua 

atribuição, previsto no art. 22, XXVII da CF, a União Federal editou a Lei nº 

8.666/1993 para tratar sobre tudo que se refere a licitação e contratação 

administrativa. 

 Com o advento dos importantes eventos esportivos que o Brasil iria sediar, 

Copa do Mundo de 2014, Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, 

respectivamente, a Administração Pública viu-se necessitada em encontrar uma 

forma de tornar o processo licitatório até então existente no Brasil mais ágil e 

econômico. Foi aí que em 05 de agosto de 2011 foi aprovada a Lei nº 12.462, 

responsável por instituir as normas para o Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas no Brasil, posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 7.581, de 11 

de outubro de 2011. 

 Inicialmente, o RDC foi concebido para a licitação de objetos vinculados 

aos eventos esportivos aqui já citados, porém, devido ao êxito logrado em suas 

principais funções, rapidamente já teve sua área de atuação e aplicabilidade 

estendidas. Atualmente, tal procedimento licitatório também pode ser utilizado 

em obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS 

– e para a ampliação e reforma de estabelecimentos penais e unidades de 

atendimento socioeducativo. 

 Recentemente, a Lei nº 13.190/2015 e Lei nº 13.243/2016 modificaram 

novamente a abrangência do RDC, que também passou a poder ser aplicado 

para as ações no âmbito da segurança pública, das obras e serviços de 
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engenharia relacionados a melhorias na mobilidade urbana ou ampliação de 

infraestrutura logística e das ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, 

à tecnologia e à inovação, o que comprova o resultado satisfatório que vem 

sendo obtido com o Regime Diferenciado de Contratações Públicas. 

 Para tornar o procedimento licitatório mais célere, o RDC trouxe uma série 

de inovações, como o orçamento sigiloso, a indicação de marca ou modelo a 

remuneração variável e a contratação integrada. Essa última inovação merece 

uma análise mais aprofundada devido à grande discussão que ela vem causando 

nos estudiosos e aplicadores do direito. 

 Como não podia deixar de ser, todas as novidades trazidas pela lei que 

implementou o Regime Diferenciado de Contratações Públicas estão sendo 

questionadas pela sociedade, pois tudo que é novo desperta medo e 

insegurança. 

 Diante o exposto, o presente estudo possui como base a Lei nº 

12.462/2011 que trata sobre o RDC e busca compará-lo com o procedimento 

licitatório até então existente, além de tratar sobre os principais aspectos da nova 

lei, suas principais inovações e fazer uma abordagem mais detalhada da 

contratação integrada e sua importância no âmbito licitatório. 
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1 – LICITAÇÃO PÚBLICA 

 

1.1. Conceito, Natureza Jurídica, Legislação e Aplicabilidade 

 

 A licitação, de acordo com José dos Santos Carvalho Filho, é um 

procedimento administrativo vinculado através do qual os entes da 

Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor 

proposta entre as oferecidas pelos interessados, sendo este o seu conceito. Os 

objetivos de tal procedimento é, ao final, celebrar um contrato ou obter o melhor 

trabalho técnico, artístico ou científico. 

 A natureza jurídica da licitação é a de procedimento administrativo, com o 

fim seletivo, pois visa selecionar aquela proposta mais vantajosa. Além disso, ao 

dizer que a licitação é um procedimento administrativo vinculado é válido lembrar 

que, uma vez fixadas às regras, cabe ao administrador segui-las. 

 A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, XXI, trata da 

obrigatoriedade do processo licitatório para a contratação de obras, serviços, 

compras e alienações feitas pela administração pública, com exceção daqueles 

casos expressamente previstos em lei. Vejamos: 

 

Art. 37, 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. 

 

  Além disso, ainda na CF/88, ficou estabelecido que é de competência 

privativa da União Federal legislar sobre normas gerais de licitação e contratação 

que envolva as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais, de 

qualquer ente federativo, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
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além das empresas públicas e sociedades de economia mista. Tal previsão 

encontra-se no art. 22, XXVII da Carta Magna. Logo, pode-se concluir que é licito 

aos Estados, Distrito Federal e Municípios legislar sobre normas específicas. 

 Com a finalidade de regulamentar o art. 37, XXI da CF/88, foi editada a 

Lei nº 8.666/93, que instituiu normas gerais para as licitações e contratos da 

Administração Pública. Tal lei também é conhecida como Estatuto geral das 

licitações. Além dessa lei, existem outras leis que tratam sobre o assunto, como 

a Lei nº 10.520/2002, que regula o pregão – modalidade de licitação – e a Lei 

12.462/2011, que criou o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), 

que será devidamente estudada posteriormente. 

 Já em relação aos destinatários do referido Estatuto, o texto legal – art. 

1º, p. único da Lei nº 8.666/93 - estabelece expressamente a obrigatoriedade de 

licitação para os entes da Administração Pública direta e indireta – autarquias, 

fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista -, os 

fundos especiais e demais entes mantidos ou subvencionados pelo dinheiro 

público. 

 No que tange as empresas estatais – empresas públicas e sociedades de 

economia mista -, quando elas são exploradoras de atividade econômica, o art. 

173, §1º da CF/88, prevê a criação de uma lei específica para reger o 

procedimento licitatório delas. Porém, ainda não foi editado tal regime específico, 

devendo-se aplicar a Lei nº 8.666/93 para tais casos. 

 Além disso, ainda sobre as empresas estatais exploradoras de atividade 

econômica, de acordo com a doutrina e jurisprudência, há uma exceção a 

obrigatoriedade de licitar quando estas estiverem diante de contratos referentes 

às suas atividades de fim. O entendimento é de que não é necessária a licitação 

por motivo de inexigibilidade, já que não existe interesse público na licitação, 

nesses casos. Pelo contrário, a licitação aqui pode prejudicar as empresas 

estatais, pois pode inviabilizar a concorrência em termos de livre mercado. 

Porém, para as atividades de meio, deve incidir normalmente as normas do 

Estatuto geral das licitações. 
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 Vejamos o trecho do acórdão do Desembargador Federal Marcus 

Abraham, da quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região, julgado em 15.04.20141: 

 

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO 
COMERCIAL. HORTOMERCADO DO HUMAITÁ ("COBAL 
HUMAITÁ"). CONAB. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. 
PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. 
NATUREZA PRIVADA DOS BENS DA CONAB. AÇÃO 
RENOVATÓRIA LOCATÍCIA. LEI 8.245/1991 (LEI DE 
LOCAÇÕES). BEM PRIVADO DA CONAB LOCADO PARA 
EXECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. REGIME DE LIVRE 
CONCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 
POSSIBILIDADE DA AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. 9. 
É possível abrir exceção para que as empresas estatais 
exploradoras de atividade econômica em regime de livre 
iniciativa não submetam suas atividades-fim à licitação (mas não 
as atividades-meio), sob pena de prejudicar tais empresas 
estatais ao inviabilizar a concorrência em termos de livre 
mercado. A situação constitui uma hipótese de inexigibilidade de 
licitação. 

(TRF- 2, Relator: Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, 
Data de Julgamento: 15/04/2014, QUINTA TURMA 
ESPECIALIZADA) 

 

1.2. Fundamentos, Objeto e Objetivo 

 

 Dentre os fundamentos que deram motivo ao legislador para a elaboração 

de tal Estatuto, está a moralidade administrativa e a igualdade de oportunidades. 

A moralidade administrativa, também elencada como um dos princípios 

expressos na Constituição Federal, baseia-se no fato de que o administrador 

público sempre deve agir honestamente, com boa-fé em sua conduta, ou seja, 

ele deve ter lealdade nos tratos com a função pública e com os particulares. A 

licitação veio para evitar condutas de improbidade administrativa, impedindo o 

administrador a optar por um ou outro particular especificamente. O contrato tem 

                                                           
1 Disponível em: http://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25101658/ac-apelacao-civel-ac-
200251010104337-trf2/inteiro-teor-121546409 
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que ser firmado com aquele que apresentar a melhor proposta ou aquela mais 

vantajosa para a Administração Pública. 

 Já a igualdade de oportunidades, outro fundamento, está relacionado com 

a intenção de proporcionar condições idênticas para todos aqueles particulares 

que têm o interesse em celebrar um contrato com a Administração Pública, seja 

para fornecer bens e serviços ou apresentar projetos de natureza técnica 

científica ou artística. 

 O objeto do procedimento licitatório é aquele que possa ser fornecido por 

mais de uma pessoa, ou particular, já que a expressão licitação passa a ideia de 

concorrência entre os ofertantes. O doutrinador Carvalho Filho, em sua obra 

“Manual de Direito Administrativo”, 26º edição, São Paulo, Editora Atlas S.A. – 

2013, página 242, divide o objeto do procedimento licitatório em objeto mediato 

e objeto imediato: 

 

O objeto imediato é a seleção de determinada proposta que 
melhor atenda aos interesses da Administração. 

...o objeto mediato, que consiste na obtenção de certa obra, 
serviço, compra alienação, locação ou prestação de serviço 
público, a serem produzidos por particular por intermédio de 
contratação formal. 

  

 Porém, existem duas situações em que é inviável a prática de tal certame 

para a obtenção do objeto: quando o objeto pretendido é singular e quando existe 

somente um particular que oferta aquele bem. Além disso, ainda existem os 

casos em que a lei qualifica como sendo de licitação dispensável ou inexigível, 

que veremos mais adiante. 

 Por fim, o objetivo do procedimento licitatório é o de garantir a aplicação 

do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração pública e o desenvolvimento nacional sustentável. Este 

objetivo da licitação está previsto no caput do art. 3º do Estatuto. 
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1.3. Princípios 

 

 Assim como qualquer outra atividade desempenhada pela Administração 

Pública, o procedimento licitatório é regido por princípios. Alguns desses 

princípios estão expressos no art. 3º da Lei nº 8.666/93: 

 

Art. 3o:  A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos. 

 

 O primeiro dos princípios básicos que norteiam a licitação é o princípio da 

legalidade. Tal princípio é o que norteia toda e qualquer atividade da 

administração pública. O administrador não pode atuar de acordo com sua 

vontade, mas sim de acordo com aquilo que é estabelecido em lei. Isso significa 

dizer que o administrador, no procedimento licitatório, deve seguir as regras que 

foram previstas pela lei, garantindo os indivíduos contra abusos de conduta e 

desvios de objetivos2. 

 O princípio da moralidade exige que o administrador tenha uma atuação 

ética, honesta e com boa-fé, tendo lealdade nos tratos com a função pública e 

com os particulares. Sobre tal princípio, diz o doutrinador Celso Antônio Bandeira 

de Mello:  

O princípio da moralidade significa que o procedimento licitatório 
terá de se desenrolar na conformidade de padrões éticos 
prezáveis, o que impõe, para a Administração e licitantes, um 
comportamento escorreito, liso, honesto, de parte a parte.3 

                                                           
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª Edição. Editora 
Atlas. 2013. p. 244 
3 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 31ª Edição. Malheiros 
Editores. 2013. p. 548 
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 Junto com o princípio da moralidade, deve ser analisado o princípio da 

impessoalidade. Aqui, o administrador, ao tratar dos interesses públicos, deve 

ser imparcial, agindo de forma a impedir qualquer forma de favorecimento ou 

tratamento especial aos terceiros interessados nas concessões de licitações. 

 O princípio da igualdade no procedimento licitatório significa dizer que 

todos aqueles interessados em firmar contrato com a Administração devem 

competir em igualdade de condições, não sendo oferecida vantagem a nenhum 

dos concorrentes, individualmente. Tal princípio está intimamente ligado ao 

princípio da impessoalidade. 

 Já o princípio da publicidade possui como objetivo dar a licitação ampla 

divulgação, possibilitando a todos interessados o conhecimento de suas regras. 

Nas licitações, todo ato administrativo praticado deve ser publicado, para que o 

mesmo seja considerado válido. 

 Outro princípio previsto no art. 3º da Lei nº 8.666/93 é o da vinculação ao 

instrumento convocatório. A aplicação de tal princípio garante ao administrador 

e administrado que as regras estabelecidas para o procedimento licitatório 

deverá ser observadas por todos. Caso as regras sejam desrespeitadas, o 

procedimento é considerado inválido e passível de correção tanto na via 

administrativa quanto na via judicial.   

 Por último, temos o princípio do julgamento objetivo, que está relacionado 

com o princípio acima exposto. O referido princípio tem previsão expressa no 

caput do art. 45 da Lei nº 8.666/93. Os critérios e fatores seletivos previstos no 

ato convocatório devem ser adotados para o julgamento das propostas, fazendo 

com que não ocorra nenhuma surpresa para aqueles que participam da licitação. 

A objetividade incide até mesmo quando ocorrer empate entre duas ou mais 

propostas, pois o desempate se dará através de sorteio – art. 45, § 2º da Lei nº 

8.666/93 -. 

 Finalizando o assunto relacionado aos princípios na licitação pública, além 

dos princípios básicos, ainda existem outros princípios correlatos com o tema, 

também expressos na legislação. Tais princípios são considerados correlatos 

pois eles derivam dos princípios básicos e possuem correlação com estes devido 
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da matéria que tratam. Dentre esses princípios podemos citar alguns, como o 

princípio: da competitividade; da indistinção; da inalterabilidade do edital; do 

formalismo procedimental; da vedação à oferta de vantagens entre outros. 

 

1.4. Tipos, Modalidades, Dispensa e Inexigibilidade 

 

 De acordo com o que prevê a Lei nº 8.666/93, são quatro os critérios que 

podem ser estabelecidos no edital da licitação como forma de escolha do 

vencedor do procedimento. São os tipos de licitação. Tais critérios são: menor 

preço; melhor técnica; técnica e preço e maior lance. 

Quando os critérios objetivos definidos no edital não forem suficientes para fazer 

a escolha do vencedor do procedimento licitatório, ocorre o empate. Neste caso, 

o art. 3º, § 2º do Estatuto de Licitações estabelece que: 

 

§ 2o Em igualdade de condições, como critério de desempate, 
será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços: 

I - produzidos no País; 

II - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

III - produzidos ou prestados por empresas que invistam em 
pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 

  

Ainda assim, persistindo o empate, o art. 45, § 2º da mesma Lei, diz que 

será realizado sorteio para definir quem é o concorrente ganhador do 

procedimento licitatório. 

 Já em relação às modalidades de licitação elas são assim classificadas: 

concorrência; tomada de preço (definidas em razão do valor do contrato); 

convite; concurso; leilão e pregão. Ambas estão previstas na Lei nº 8.666/93, 

com exceção do pregão, que é regulado pela Lei nº 10.520/2002. 
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As modalidades concorrência, para valores altos, tomada de preço, para 

valores médios e convite, para valores baixos, são definidas em razão do valor 

do contrato. A própria Lei vai estabelecendo uma limitação na competição entre 

tais modalidades. Já as modalidades concurso, leilão e pregão são definidos em 

razão do objeto que será contratado, não tomando como base o valor. 

A Lei, em seu art. 22, § 8º, veda a criação de novas modalidades 

licitatórias e a combinação das modalidades licitatórias já existentes. 

Através do princípio da obrigatoriedade da licitação, todos os destinatários 

da Lei nº 8.666/93 ficam obrigados a realizar tal procedimento antes de celebrar 

contrato de serviço ou obra. Porém, o Estatuto ressalta alguns casos específicos 

onde não é necessário a realização da licitação. Algumas situações se 

enquadram dentro da dispensa de licitação e outros se enquadram dentro da 

inexigibilidade de licitação. 

 Os casos em que a licitação é dispensável estão regulamentados no art. 

24 da Lei de Licitações. A dispensa é caracterizada pela possibilidade de existir 

o procedimento licitatório, mas devido à particularidade e excepcionalidade de 

cada caso ali elencado, o legislador optou por tornar tal procedimento 

dispensável. De acordo com Carvalho Filho, nesses casos, entendeu o legislador 

ser mais conveniente ao interesse público a dispensa de licitação. Além disso, é 

importante ressaltar que o rol do art. 24 é taxativo, o que significa dizer que o 

administrador não pode dispensar a licitação nos casos que ali não estão 

previstos. 

 Em relação aos casos de inexigibilidade de licitação, estes, estão 

previstos no art. 25 do mesmo Estatuto. A inexigibilidade de licitação é 

caracterizada pela inviabilidade de competição. Vejamos a redação do caput do 

referido artigo: 

 

Art. 25:  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial. 
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 A doutrina, corretamente, faz a interpretação de tal dispositivo, dizendo 

ser o rol ali apresentado, é meramente exemplificativo, sendo possível que 

outros casos não expostos ali se enquadrem na situação de dispensa de 

licitação. A expressão “em especial” é a responsável por essa interpretação. 

 O rol trazido pelo art. 25, que é meramente exemplificativo, traz como 

casos de inexigibilidade de licitação os seguintes casos: I. Bens de natureza 

singular ou fornecedor exclusivo; II. Serviços técnicos especializados de 

atividade de natureza singular com profissionais de notória reputação; III. Artistas 

consagrados pela mídia. 

 Portanto, a diferença entre dispensa e inexigibilidade é que na primeira, a 

licitação é materialmente possível, mas em regra inconveniente e na segunda, a 

competição é inviável. 

 Após esta breve exposição da Licitação Pública no Brasil, basicamente 

uma rápida análise da Lei nº 8.666/93, daremos início ao estudo do Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas (RDC). 
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2 – O REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS – LEI 

12.462/2011 

 

2.1. Considerações Iniciais 

 

 Diante da necessidade de agilizar as contratações necessárias à 

realização da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, em 05 

de agosto de 2011 foi aprovada a Lei nº 12.462, que foi responsável por instituir 

o Regime Diferenciado de Contratações Públicas no Brasil, posteriormente 

regulamentada pelo Decreto nº 7.581 de 11 de outubro de 2011. 

 O Regime Diferenciado de Contratações Públicas constitui disciplina 

excepcional e transitória facultativamente aplicável às licitações e aos contratos 

no âmbito da Administração Pública brasileira, bem como disse Ricardo Barreto 

de Andrade e Vitor Lanza Veloso, no livro “O Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas – Comentários à Lei nº 12.462 e ao Decreto nº 7.581”, 

Editora Fórum – 2012, pg. 27. 

 Tal lei foi elaborada sob a luz dos regimes licitatórios dos Estados Unidos 

da América e também dos processos presentes na União Europeia, sendo 

devidamente adequado à realidade e aos objetivos que o Brasil possuía 

mediante a criação dessa norma. 

 A Lei 12.462/2011, que rege este novo regime de contratações, 

estabelece uma nova sistemática para as contratações públicas. Trata-se de 

uma modalidade licitatória única, portanto, nela não estão presentes as diversas 

modalidades licitatórias existentes na Lei nº 8.666/1993 – convite, tomada de 

preços e concorrência -, modalidades estas definidas em função do valor das 

obras ou serviços contratados, sendo essa uma das mais evidentes diferenças 

para o procedimento licitatório comum. 

Assim sendo, essa unicidade de modalidades possibilita uma diminuição 

de erros quando da realização das contratações públicas e uma melhor 

assimilação do procedimento tanto pelos agentes públicos, quanto pela 
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sociedade, pois afasta inúmeras controvérsias acerca de qual teria sido a 

modalidade licitatória adequada para determinada contratação. 

 Levando em consideração a ausência da divisão das modalidades 

licitatórias em função do valor da contratação, o RDC foi criado com áreas 

determinadas à sua atuação, previstas nos incisos do art.  1º da Lei nº 

12.462/2011, não sendo necessária a aplicação de todos os outros 

procedimentos e requisitos presentes no processo licitatório comum. 

 Outra característica que merece destaque nesse novo regime licitatório é 

a diversidade de instrumentos que estão disponíveis aos agentes públicos para 

fazerem com que o interesse público seja mais bem atendido. Cabe ao gestor 

público, através do seu poder discricionário, adotar o melhor caminho com 

previsão legal em cada caso concreto. Ainda em tempo, é válido ressaltar a 

incorporação de diversos procedimentos absorvidos da modalidade pregão, 

objetivando dar uma maior agilidade no processo. 

 Como ilustração dessa maior discricionariedade no RDC, destaca-se as 

palavras do ex-ministro Valmir Campelo, do Tribunal de Contas da União (TCU): 

 

“Quero deixar claro que entendo ser o RDC um avanço histórico 
em matéria licitatória. Contratos por desempenho, inversão de 
fases, fase recursal única, disputa aberta, pré-qualificação 
permanente, sustentabilidade... Incluiu-se um arsenal de 
mecanismos para melhor dotar os gestores de instrumentos 
para contratações que mais atendam o interesse público. 
Delinearam-se outros meios para objetivar o que vem a ser a 
melhor proposta. Nessa miríade de possibilidades, entretanto, 
com incremento na discricionariedade aos gestores, o 
contraponto é um maior dever motivador. Com mais caminhos, 
aumenta-se a necessidade de transparência quanto à escolha 

da trilha mais adequada a ser seguida.” 4 

 

 Na prática, o que se vê é que o resultado obtido mediante a utilização do 

Regime Diferenciado de Contratações Públicas tornou-se satisfatório, fazendo 

com que não apenas as obras relacionadas a Copa do Mundo de Futebol de 

                                                           
4 Voto condutor do Acordão TCU nº 306/2013. Plenário, Rel. Min. Valmir Campelo, Sessão 27 
de fevereiro de 2013. 
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2014 e as Olimpíadas de 2016, assim como às estruturas para a realização dos 

mesmos, como aeroportos e infraestrutura, desfrutem de tais vantagens, mas 

também com que outras áreas fossem regidas por ele. Nos anos de 2015 e 2016 

duas novas leis, a Lei nº 13.190/2015 e Lei nº 13.243/2016, respectivamente, 

modificaram a abrangência do RDC, comprovando o resultado satisfatório por 

ele obtido. 

 Por fim, para ilustrar o até aqui exposto, cito o entendimento dos autores 

Benjamin Zymler e Laureano Canabarro Dios a respeito do RDC: 

 

O Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), 
concebido para a licitação de objetos vinculados à Copa do 
Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016, vai, aos poucos, 
alargando seus limites de aplicação em razão da necessidade 
simplificar e conferir maior rapidez na conclusão dos processos 
licitatórios. 

Falta ainda ao RDC maior experimentação para que possa ser 
avaliado no teste prático que qualquer lei é submetida. 
Entretanto, os primeiros resultados são animadores, 
principalmente no que se refere à diminuição do lapso temporal 
das licitações. A Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (INFRAERO), principal usuária do RDC até o 
presente momento, vem conseguindo redução de quase dois 
terços no tempo de processamento das licitações. 

O Regime Diferenciado, ao mesmo tempo em que sedimenta 
práticas aplicadas sob a égide da Lei nº 8.666/1993, apresenta 
novos institutos que permitem a elaboração de um prognóstico 
positivo. Afinal, não é um regime simplista, criado apenas para 
lidar com as necessidades relacionadas aos grandes eventos 

esportivos que o Brasil brevemente sediará. 5 

 

 

2.2. Objeto e âmbito de incidência do Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas 

 

                                                           
5 ZYMLER, Benjamin; DIOS, Laureano Canabarro. Regime Diferenciado de Contratação – RDC. 
2. Ed. Ver. Atual. 1. Reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2014. 
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 Primeiramente, há que se dizer que o objetivo do Poder Executivo, ao 

enviar para o Congresso Nacional a proposta de um regime especial de 

contratações, era o de se criar um regime excepcional, buscando uma maior 

simplificação, celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos em que 

envolveriam recursos públicos. 

 Assim sendo, a Lei nº 12.462/2011 trouxe nos incisos do art. 1º a 

aplicabilidade do Regime Diferenciado de Contratações, sendo ela: 

 

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);  

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) (Incluído pela Lei nº 12.745/2012); 

V – das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema 
Único de Saúde – SUS (Incluído pela Lei nº 12.745/2012); 

VI – das obras e serviços de engenharia para construção, 
ampliação e reforma de estabelecimentos penais e unidades de 
atendimento socioeducativo; (Incluído pela Lei nº 12.980/2014) 

VI - das obras e serviços de engenharia para construção, 
ampliação e reforma e administração de estabelecimentos 
penais e de unidades de atendimento socioeducativo; (Incluído 
pela Lei nº 13.190, de 2015) 

VII - das ações no âmbito da segurança pública; (Incluído pela 
Lei nº 13.190, de 2015) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13190.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13190.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13190.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13190.htm#art1
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VIII - das obras e serviços de engenharia, relacionadas a 
melhorias na mobilidade urbana ou ampliação de infraestrutura 
logística; (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015) 

IX - dos contratos a que se refere o art. 47-A. (Incluído pela Lei 
nº 13.190, de 2015) 

 X - das ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à 
tecnologia e à inovação. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016). 

 

 Portanto, é de se observar que desde o ano de 2012, um ano após a 

edição da lei que regulamenta o RDC, a aplicabilidade de tal regime de 

contratação pública vem aumentando seus objetos gradativamente, reforçando 

mais uma vez a tese de que o RDC vem trazendo resultados satisfatórios. 

 Ainda em relação ao âmbito de incidência do Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas, Ricardo Barreto de Andrade e Vitor Lanza Veloso, no 

livro “O Regime Diferenciado de Contratações Públicas – Comentários à Lei nº 

12.462 e ao Decreto nº 7.581”, que possui como coordenadores Marçal Justen 

Filho e Cesar A. Guimarães Pereira, na edição de 2012, já previam uma 

demarcação genérica do âmbito de incidência de tal regime. Eles alegavam que 

o texto legal não permite a imediata identificação de quais seriam os projetos 

que tirariam proveito pelo novo regime jurídico. Para melhor ilustrar essa 

incidência genérica, cabe aqui uma ciar uma passagem do referido livro: 

 

Com efeito, a expressão “licitações e contratos necessários à 
realização” (art. 1º, caput) dá margem a larga interpretação, pelo 
que o RDC poderia abranger desde as obras dos estádios, 
passando por intervenções de mobilidade urbana e, até mesmo, 
investimentos em saúde, educação profissionalizante e 
segurança pública. Os incisos do art. 1º igualmente não 

contribuem para a definição do âmbito de aplicação do RDC.6 

 

 Uma crítica deve ser feita em relação ao inciso III do art. 1º da Lei nº 

12.462/2011. Quando o mesmo diz que o RDC é aplicável para “obras de 

                                                           
6 JUSTEN FILHO, Marçal; PEREIRA, Cesar A. Guimarães. O Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas – Comentários à Lei nº 12.462 e ao Decreto nº 7.581. Editora Fórum. 
2014. Pg. 29. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13190.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13190.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13190.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art5
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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”, dar a entender que tal dispositivo possui 

previsão casuística, impondo uma discriminação em relação a algumas capitais 

que possuem uma distância superior àquela prevista no texto legal das cidades 

sedes dos mundiais, fazendo assim, com que elas não usufruam do RDC para 

obras e serviços em seus aeroportos. Além disso, nem a Lei nem o Decreto 

regulamentador do RDC deixaram claro como deverá ser contado essa 

quilometragem máxima. Como se sabe, fazer uma contagem em linha reta ou 

por via rodoviária as distâncias podem variar, fazendo com que o aeroporto de 

uma capital seja incluído ou excluído do RDC. 

 No caso acima, o correto seria o legislador não ter restringido a aplicação 

de tal regime de contratação pública a apenas alguns aeroportos – aeroportos 

localizados no interior de cada estado também ficaria de fora -, pois o objetivo 

da norma era garantir a tempestiva realização das obras necessárias a suportar 

o aumento da demanda que os aeroportos terão com a realizações dos eventos 

esportivos. 

 Por  fim, contrariando a expectativa de alguns legisladores, que julgavam 

que o âmbito de incidência do RDC estaria extinto juntamente com o fim dos 

eventos esportivos a serem realizados no Brasil, pois passados tais eventos, não 

mais haveria fundamento legal para lançarem novas licitações pelo regime 

diferenciado, o que se pode concluir é que o RDC foi expandido para outras 

áreas, como obras do PAC e do SUS, indicando que tal regime de licitação veio 

para ficar e simplificar o processo licitatório. 

 

2.3. Objetivos, Princípios e Diretrizes do RDC 

 

 Os objetivos deste novo regime de contratações públicas foram bem 

definidos pelo legislador, vide § 1º do art. 1º da Lei nº 12.462/2011. São eles:  
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Art. 1º, § 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. 

 

 A partir de uma simples análise de tal dispositivo legal, de acordo com os 

doutrinadores Benjamin Zymler e Laureano Canabarro Dios, “pode-se evidenciar 

dois grupos de finalidades maiores do novo regime”7. O primeiro desses grupos 

envolve o inciso I, que deve ser analisado em comparação com o regime da Lei 

nº 8.666/1993, pois ao utilizar o verbo “ampliar”, o legislador faz com que o 

interprete da lei observe a nítida intenção – do novo regime de contratação 

pública - de aprimorar os procedimentos de contratações públicas até então 

existentes. Já os demais incisos, pertencem ao segundo grupo, que já não 

apresenta muitas inovações em relação ao regime de contratação previsto na 

Lei de Licitações. Talvez, a principal novidade aqui seja de que a busca pela 

proposta mais vantajosa deve considerar a melhor relação entre custos e 

benefícios do objeto contratado. 

 Finalizada a exposição dos objetivos do novo regime de contratação, cabe 

agora expor os princípios norteadores do RDC, previstos no art. 3º do já citado 

diploma legal: 

 

Art. 3º. As licitações e contratações realizadas em conformidade 

com o RDC deverão observar os princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do 
desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao 
instrumento convocatório e do julgamento objetivo. 

                                                           
7 ZYMLER, Benjamin; DIOS, Laureano Canabarro. Regime Diferenciado de Contratação – RDC. 
2. Ed. Ver. Atual. 1. Reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 29. 
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 Portanto, tais princípios se identificam com os princípios gerais que regem 

a administração pública como um todo, ou seja, aqueles previstos no caput do 

art. 37 da Constituição Federal, não cabendo aqui aprofundar-se 

demasiadamente na explicação de cada princípio, o que já foi feito no capítulo 1 

do presente trabalho. Assim sendo, conclui-se que as contratações devem ser 

feitas:  

i) em um ambiente em que sejam fornecidas iguais condições para 

aqueles que quiserem participar – princípio da igualdade -;  

ii) mediante os procedimentos previstos na norma e no instrumento 

convocatório – princípios da legalidade e da vinculação ao 

instrumento convocatório -; 

iii) de forma a evitarem quaisquer favorecimentos ou preferências 

pessoais por parte dos administradores públicos – princípios da 

impessoalidade e do julgamento objetivo -; 

iv) buscando sempre a proposta mais vantajosa para a administração 

pública e aquela que melhor atenda ao interesse público – 

princípios da moralidade, da probidade administrativa e da 

economicidade -. 

Já no que tange o princípio da publicidade, um dos principais  princípios 

quando se fala de atos da administração pública, vale citar uma passagem do 

livro de Benjamim Zymler e Laureano Canabarro Dios: 

 

Destaque-se, ainda, o princípio da publicidade, de acordo com o 
qual deve ser dado a todos o conhecimento da existência do 
certame e dos atos da administração. Assim, com essa 
necessária transparência nas contratações públicas, visa-se 
primordialmente: 

- divulgar o certame a todos os possíveis interessados, de forma 
a propiciar melhores propostas para a administração e garantir 
o tratamento isonômico a todos. 

- Possibilitar a todos, incluindo os órgãos de controle, a 
verificação da regularidade dos atos praticados. 

O acesso a informação de interesse particular ou de interesse 
coletivo ou geral, cabe ressaltar, está alçado à condição de 
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direito fundamental (art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal) [...].8 

 

Além disso, o legislador também fez questão de deixar expostas as 

diretrizes - que se diferenciam dos princípios por possuírem maior densidade 

normativa - que devem ser aplicáveis ao Regime Diferenciado, que estão 

estabelecidas no art. 4º da Lei nº 12.462/2011: 

 

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. 

VII - ampla publicidade, em sítio eletrônico, de todas as fases e 
procedimentos do processo de licitação, assim como dos 

                                                           
8 ZYMLER, Benjamin; DIOS, Laureano Canabarro. Regime Diferenciado de Contratação – RDC. 
2. Ed. Ver. Atual. 1. Reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 31. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Lei/L12980.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Lei/L12980.htm#art1
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contratos, respeitado o art. 6º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 

13.173, de 2015). 

 

Portanto, aqui foram expostos os objetivos, princípios e diretrizes que 

guiam todo o processo de contratação do Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas. 

 

2.4. Fases do Regime Diferenciado de Contratações Públicas 

 

 O processo licitatório, quando regido pelas lei do RDC, de acordo com o 

art. 12 da Lei nº 12.462/2011, deverá observar as seguintes fases, nessa ordem: 

a) preparatória; 

b) de publicação; 

c) de apresentação das propostas ou lances; 

d) de julgamento; 

e) de habilitação; 

f) recursal; 

g) de encerramento. 

Cada fase acima citada possui suas peculiaridades, motivo pelo qual 

iremos fazer uma breve análise de cada uma dessas fases: 

a) Preparatória: é a fase em que são realizados os atos da administração 

antes da convocação dos interessados mediante chamamento público. É nessa 

fase que a administração pública elabora os atos e expede os documentos 

necessários para a caracterização do objeto que será licitado e define os 

parâmetros do certame. É importante ressaltar que o inciso I do art. 4º do Decreto 

nº 7.581/2011 impõe que o administrador deve justificar o porquê da escolha do 

RDC, ou seja, deve demonstrar o enquadramento da contratação no âmbito de 

aplicação da Lei nº 12.462/2011. A boa preparação da fase preparatória é 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13173.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13173.htm#art7
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pressuposto para o sucesso do procedimento licitatório. O doutrinador Celso 

Antônio Bandeira de Mello denomina essa fase de “fase interna da licitação”9. 

b) Publicação: a fase “externa” do certame inicia-se com os 

procedimentos de publicação. Aqui, é onde os atos administrativos elaborados 

na fase preparatória são divulgados. É nesse momento que o procedimento 

licitatório é exteriorizado e passa a ser de conhecimento dos administrados. Esta 

fase está intimamente ligada ao princípio da publicidade. 

c) Apresentação das propostas ou lances: tal etapa inicia-se após a 

publicação dos requisitos do edital. É onde inicia-se a etapa competitiva do 

certame, pois aqui são apresentadas as propostas ou lances. O art. 16 da Lei nº. 

12.462/2011 e o art. 15 do Decreto nº 7.581/2011 estabeleceram três formas de 

disputa, sendo elas: aberto, fechado e combinado, cabendo ao ente 

administrador a decisão sobre qual modo será o mais adequado para cada 

processo licitatório, buscando sempre alcançar maior agilidade, vantagem e 

economia aos atos administrativos. 

d) Julgamento: propostas apresentadas, chega-se a hora do julgamento 

das mesmas. Tal julgamento observará os parâmetros definidos no instrumento 

convocatório, cabendo a comissão licitante verificar a conformidade das 

propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório quanto 

ao objeto e ao preço. Os critérios para julgamento estão definidos no art. 18 da 

Lei nº 12.462/2011, sendo eles: menor preço ou maior desconto; técnica e preço; 

melhor técnica ou conteúdo artístico; maior oferta de preço; ou maior retorno 

econômico. 

e) Habilitação: em relação a esta fase, o novo regime de contratações 

públicas aqui estudado, não trouxe nenhuma inovação, pois foram adotadas as 

mesmas disposições previstas na Lei nº 8.666/1993. Ela vem disposta no art.14 

da Lei nº 12.462/2011: 

 

                                                           
9 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 31ª Edição. Malheiros 
Editores. 2013. p. 586. 
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Art. 14.  Na fase de habilitação das licitações realizadas em 
conformidade com esta Lei, aplicar-se-á, no que couber, o 
disposto nos arts. 27 a 33 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, observado o seguinte: 

I - poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem 
aos requisitos de habilitação; 

II - será exigida a apresentação dos documentos de habilitação 
apenas pelo licitante vencedor, exceto no caso de inversão de 
fases; 

III - no caso de inversão de fases, só serão recebidas as 
propostas dos licitantes previamente habilitados; e 

IV - em qualquer caso, os documentos relativos à regularidade 
fiscal poderão ser exigidos em momento posterior ao julgamento 
das propostas, apenas em relação ao licitante mais bem 
classificado. 

Parágrafo único.  Nas licitações disciplinadas pelo RDC: 

I - será admitida a participação de licitantes sob a forma de 
consórcio, conforme estabelecido em regulamento; e 

II - poderão ser exigidos requisitos de sustentabilidade 
ambiental, na forma da legislação aplicável. 

 

f) Recursal: quando os administrados se entenderem por prejudicados, 

baseados no princípio da ampla defesa, eles poderão interpor recursos contra 

as hipóteses previstas no inciso II do art. 45 da Lei nº 12.462/2011, que são elas: 

I. deferimento ou indeferimento do pedido de pré-qualificação de 

interessados; 

II. habilitação ou inabilitação de licitante; 

III. julgamento das propostas; 

IV. anulação ou revogação da licitação; 

V. indeferimento, alteração ou cancelamento do pedido de inscrição em 

registro cadastral; 

VI. rescisão do contrato determinada por ato unilateral da administração, 

nas hipóteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/1993; 

VII. aplicação das penas de advertência, multa, declaração de 

inidoneidade, suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a administração pública. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33
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g) Encerramento: a lei que instituiu o Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas trata da fase de encerramento em seu art. 28: 

 

Art. 28. Exauridos os recursos administrativos, o procedimento 
licitatório será encerrado e encaminhado à autoridade superior, 
que poderá: 

I - determinar o retorno dos autos para saneamento de 
irregularidades que forem supríveis; 

II - anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício 
insanável; 

III - revogar o procedimento por motivo de conveniência e 
oportunidade; ou 

IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

 

2.5. Principais inovações trazidas pela Lei nº 12.462/2011 

 

2.5.1. Orçamento Sigiloso 

 O art. 6º da Lei 12.462/2011 prevê que o orçamento é sigiloso no RDC, 

pois de acordo com a norma legal, em tese, o orçamento só se tornará público 

após o encerramento da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento 

dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração de 

propostas. Por esse motivo, alguns doutrinadores preferem dizer que o 

orçamento é temporariamente sigiloso. 

 A redação de tal artigo não deixa dúvidas de que os órgãos de controle 

terão acesso permanente a todas as informações relacionadas ao orçamento 

previamente estimado pela administração pública para a contratação. Tal 

afirmação pode ser obtida através do texto do § 3º do art. 6º da Lei nº 

12.462/2011: “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”. 
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 Entretanto, existe uma grande discussão em relação a essa inovação 

trazida pelo RDC: tal sigilo confronta diretamente com a norma constitucional 

que prevê a publicidade dos atos administrativos? De um lado, alegaram haver 

quebra do princípio da publicidade e que também poderia ferir o princípio da 

isonomia, pois a informação poderia ser transmitida propositalmente apenas 

para determinados empresários. De outro, o Governo insistiu que o sigilo 

temporário é favorável ao interesse público, já que dificulta a prática de conluios 

nas licitações. 

Em relação a discussão acima exposta, alguns doutrinadores e políticos 

enxergam com bons olhos o orçamento sigiloso. Vamos ao entendimento de 

alguns deles: 

Por Mauricio Portugal Ribeiro, Lucas Navarro Prado e Mario Engler Pinto 

Junior: 

 

Dessa perspectiva, o principal argumento em favor do sigilo 
temporário parece ser a de assegurar uma assimetria de 
informações entre o Poder Público e os licitantes, de maneira 
que os licitantes não possam se balizar no preço estimado pelo 
Poder Público, mas que este tenha um preço de referência para 
proceder à eventual negociação com o primeiro colocado na 
ordem de classificação da licitação (art. 26). Dada essa 
assimetria, a ausência de um referencial de preços pode 
também dificultar a composição de cartéis em licitação. 

A simples assimetria de informações tende a amentar a 
diferença, o intervalo entre os preços oferecidos na licitação, o 
que gera, em tese, a possibilidade de que alguns dos preços 
sejam menores do que aqueles que se obteria caso o Poder 
Público disponibilizasse o preço de referência na contratação, 
mesmo supondo-se que isso não tenha impacto sobre eventual 

ocorrência de conluio ou formação de cartel.10 

 

                                                           
10 RIBEIRO, Maurício Portugal. PRADO, Lucas Navarro. PINTO JUNIOR, Mario Engler. Regime 
Diferenciado de Contratação – Licitação de Infraestrutura para Copa do Mundo e Olimpíadas. 
Atlas. 2012. p. 69. 
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Por Orlando Silva, Ministro do Esporte de 2006 a 2011: “o temor dos que 

criticam essa iniciativa é que não terão instrumento para fazer acordo, conluio e 

combinação de preços”.11 

 Por Dilma Rousseff, presidente do Brasil, que defende ser o 

orçamento sigiloso uma forma de proteção ao Estado e ressalta o fato de tal 

procedimento ser utilizado pela OCDE e pela União Europeia: 

 

(...) é inclusive integrante das melhores práticas da OCDE 
(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) 
e da União Europeia (...)12 

Para evitar que quem está fazendo a oferta utilize a prática de 
elevação dos preços e de formação de cartel, você não mostra 
pra ele qual é o seu orçamento, mas quem te fiscaliza sabe 
direitinho qual o valor. Também tem limite, não é possível dizer 
que o governo está garantindo roubalheira ou coisa assim. Isso 

foi negociado com o TCU.13 

 

 Porém, outros doutrinadores, baseando-se na lei geral de licitações, que 

estabelece como regra do processo licitatório o orçamento prévio e determinado 

- pelo ente administrador -, além da questão que envolve a publicidade 

obrigatória de tal processo. 

 Neste diapasão, é cabível aqui a citação do doutrinador Marçal 

Justen Filho: 

 

Questão que sempre merece reiteração é a vedação ao sigilo 
acerca de informações relevantes. Uma dessas questões é o 
valor de orçamento ou do preço máximo. O tema adquiriu 
contornos muito mais relevantes em face das fórmulas de 
apuração de inexequibilidade consagradas nos §§ 1º e 2º do art. 
48. Deve insistir-se acerca do descabimento de a Administração 
manter em segredo o valor de orçamento ou preço máximo. 
Lembre-se que um Estado Democrático de Direito envolve o 

                                                           
11 Disponível em: http://br.reuters.com/article/topNews/idBRSPE75G0D320110617. Acesso em: 
31 jan. 2016. 
12 Disponível em: http://br.reuters.com/article/topNews/idBRSPE75G0D320110617. Acesso em : 
31 jan. 2016 
13 Disponível em: http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-06-17/houve-
%E2%80%9Cma-interpretacao%E2%80%9D-da-proposta-que-estabelece-regras-para-obras-
da-copa-diz-presidenta . Acesso em: 31 jan. 2016. 
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princípio da transparência da atividade administrativa, somente 
se admitindo sigilo em situações que ponham em risco 
interesses relevantes, transcendentais. No caso, o próprio art. 
44, § 1º, explicitamente proíbe que algum critério relevante para 
julgamento (inclusive classificação ou desclassificação de 
propostas) seja mantido em segredo. 

(...) 

O sigilo acerca de informação relevante, tal como o orçamento 
ou preço máximo, é um incentivo a práticas reprováveis. Esse 
simples risco bastaria para afastar qualquer justificativa para 
adota essa praxe. Até se poderia cogitar de outras práticas de 
extrema nocividade, tal como a produção de valores máximos 
destinados a prejudicar determinados licitantes, desafetos da 

administração.14 

 

 Portanto, o que conclui-se sobre o assunto acima exposto, é de que ainda 

haverá debates discutindo tal tema, pois de um lado defende-se a literalidade de 

princípios constitucionais e do outro a amplitude e a adequação desses 

princípios a realidade e a necessidade do país. 

 

2.5.2. Indicação de Marca ou Modelo 

 Outra inovação trazida pela Lei nº 12.462/2011 foi a regra prevista no art. 

7º, inciso I, que permite a indicação de marcas ou modelos para a aquisição de 

bens: 

 

Art. 7º. No caso de licitação para aquisição de bens, a 

administração pública poderá: 

I - indicar marca ou modelo, desde que formalmente justificado, 
nas seguintes hipóteses: 

a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto; 

b) quando determinada marca ou modelo comercializado por 
mais de um fornecedor for a única capaz de atender às 
necessidades da entidade contratante; ou 

                                                           
14 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 12 ed. 
São Paulo: Dialética, p. 512 
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c) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser melhor 
compreendida pela identificação de determinada marca ou 
modelo aptos a servir como referência, situação em que será 
obrigatório o acréscimo da expressão “ou similar ou de melhor 
qualidade. 

  

Aqui, é válido fazer uma explicação do que seria a padronização prevista 

na alínea “a”. A primeira hipótese que permite a indicação de marcas ou modelos 

para a aquisição de bens possui como objetivo a padronização dos objetos a 

serem adquiridos, ou seja, trata-se de nítida observância ao princípio da 

padronização. Havendo a necessidade de padronização do objeto, é permitido a 

indicação de determinada marca ou modelo, com o objetivo de uniformização, 

garantindo que os bens adquiridos sejam efetivamente idênticos, e não apenas 

similares. 

 Em relação a padronização, previamente, deve haver a elaboração de 

estudos técnicos que comprovem a clara necessidade de aquisição de um bem 

com aquelas determinadas características. Ela não pode ser resultado apenas 

da vontade do administrador, mas sim da busca da melhor solução para atender 

os objetivos daquela contratação, tanto em relação ao objeto a ser contratado, 

quanto aos gastos da administração pública.  

Sendo possível que um bem de outra marca ou modelo satisfaça a 

necessidade requerida pela administração pública, deve ser realizado o 

procedimento padrão de licitação, ou seja, aberta a todas as marcas ou modelos 

que preencham os requisitos daquele bem a ser adquirido. 

 As demais hipóteses de indicação de marca ou modelo para a aquisição 

de bens, previstas na alínea “b” e “c” do artigo acima exposto, são auto 

explicáveis, não necessitando aqui maiores explicações. 

2.5.3. Remuneração Variável 

 A remuneração variável está prevista no art. 10 da Lei que trata sobre o 

Regime Diferenciado de Contratações Públicas, assim disposta: 
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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. 

 

 Ao ler a previsão legal acima exposta, é possível observar que tal instituto 

– remuneração variável – visa promover uma maior celeridade e economicidade 

em relação as obras ou serviços públicos, pois quanto maior o desempenho e 

qualidade, maior será o pagamento. Portanto, gera um compromisso maior entre 

o administrado e o órgão administrador. 

 É importante dizer que tal instituto foi largamente utilizado para remunerar 

serviços técnico-especializados de instituições financeiras, contratadas 

mediante procedimento licitatório, para avaliar e promover a venda de ativos 

estatais, no âmbito de programas de privatização implantados nas décadas de 

1990 e 2000, por todas as esferas do governo. Recentemente, o conceito de 

remuneração variável vinha ganhando destaque com o desenvolvimento de 

contratos de concessão e PPP – art. 6º, parágrafo único da Lei nº 11.079/2004 -

, com o pagamento baseado no desempenho e cumprimento do contrato. 

 Entretanto, existe uma discussão em relação a remuneração variável, pois 

o valor da obra sendo incerto, ele pode acabar atingindo o valor limite fixado pela 

administração pública para aquela obra ou serviço, não sendo assim a opção 

mais vantajosa para o Estado. 

 Todavia, parece não haver dúvidas de que um contrato com a previsão de 

remuneração variável seja vantajosa para o contratado e para o administrador. 

Nessa linha, cabe aqui uma pequena citação dos doutrinadores Mauricio 

Portugal Ribeiro, Lucas Navarro Prado e Mario Engler Pinto Junior: 
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A literatura econômica reconhece que a remuneração variável 
contribui para alinhar os interesses dos contratantes, na medida 
em que gera incentivos para a parte executora ampliar os 
esforços com o propósito de obter o resultado que melhor 
corresponda às expectativas da parte demandante e, dessa 

forma, aumentar também a compensação financeira auferida.15 

 

 Além dessas inovações trazidas pela Lei nº 12.462/2011 aqui expostas, 

tem-se ainda a Contratação Integrada, que talvez seja a principal inovação, 

merecendo um capítulo deste trabalho para tratar dela. É o que passaremos a 

fazer a partir daqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 RIBEIRO, Maurício Portugal. PRADO, Lucas Navarro. PINTO JUNIOR, Mario Engler. Regime 
Diferenciado de Contratação – Licitação de Infraestrutura para Copa do Mundo e Olimpíadas. 
Atlas. 2012. p. 80. 
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3 – DA CONTRATAÇÃO INTEGRADA 

 

3.1. Características da Contratação Integrada 

 

Apesar da Contratação Integrada ter sido desenvolvida no Regulamento 

do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras – aprovado pelo Decreto 

Federal nº 2.745/1998 –, como uma modalidade diferenciada de empreitada 

integral, essa modalidade de contratação não deixa de ser uma das inovações 

trazidas pela Lei Federal nº 12.462/2011 em relação ao marco geral de licitações 

e contratações públicas da Administração Pública, além de ser considerada por 

muitos a mais importante dentre elas. O RDC ampliou a área de extensão da 

contratação integrada, que passou a ser aplicada a um universo econômico mais 

abrangente. 

Tal novidade está legalmente prevista no art. 9º da referida lei: 

 

Art. 9º - Nas licitações de obras e serviços de engenharia, no 
âmbito do RDC, poderá ser utilizada a contratação integrada, 
desde que técnica e economicamente justificada e cujo objeto 
envolva, pelo menos, uma das seguintes 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. 

§ 1º - A contratação integrada compreende a elaboração e o 
desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de 
obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de 
testes, a pré-operação e todas as demais operações 
necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. 

§ 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: 
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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; 

II - o valor estimado da contratação será calculado com base nos 
valores praticados pelo 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.  

§ 3º - Caso seja permitida no anteprojeto de engenharia a 
apresentação de projetos com metodologias diferenciadas de 
execução, o instrumento convocatório estabelecerá critérios 
objetivos para avaliação e julgamento das propostas. 

§ 4º - Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada, 
é vedada a celebração de termos aditivos aos contratos 
firmados, exceto nos seguintes casos: 

I - para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 
decorrente de caso fortuito ou força maior; e 

II - por necessidade de alteração do projeto ou das 
especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da 
contratação, a pedido da administração pública, desde que não 
decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, 
observados os limites previstos no § 1o do art. 65 da Lei 
no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

§ 5º - Se o anteprojeto contemplar matriz de alocação de riscos 
entre a administração pública e o contratado, o valor estimado 
da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com 
o objeto da licitação e as contingências atribuídas ao contratado, 
de acordo com metodologia predefinida pela entidade 
contratante. 

 

 A partir de uma simples análise do caput do art. 9º pode se observar que, 

no âmbito do RDC, a contratação integrada é reservada para a execução de 

obras e serviços de engenharia, com a confecção dos respectivos projetos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
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básico e executivo. Além disso, sua utilização só é possível desde que técnica e 

economicamente justificada, ou seja, a Administração Pública possui o dever de 

“demonstrar a viabilidade e a utilidade técnica de atribuir ao particular a 

elaboração dos projetos”.16  

A utilização da contratação integrada pode ser justificada quando se 

demonstra que sua utilização constitui solução mais eficiente em certo caso, pois 

pode ser mais econômica, além de poder permitir uma melhor qualidade técnica 

à contratação que será realizada, sendo esses seus requisitos. 

 Além de versar sobre obras e serviços de engenharia, o objeto da 

contratação integrada também envolve a montagem, os testes e a pré-operação 

do objeto contratado, como estabelece o § 1º do citado art. 9º da Lei que versa 

sobre o Regime Diferenciado de Contratações Públicas. Isso significa dizer que 

a utilização da contratação integrada é vedada para a execução de obras ou 

serviços de engenharia exclusivamente. 

  O RDC, para a contratação integrada, determinou que a Administração 

Pública elabore o anteprojeto, que é um projeto que possui um nível de 

detalhamento menor do que o projeto básico das obras – necessário para a 

licitação referente a obra pública tradicional -, dando uma maior celeridade ao 

processo licitatório e ao mesmo tempo barateando o custo da contratação. 

Todavia, após a edição da Lei de Licitações – Lei nº 8.666/1993 – e 

anteriormente ao RDC, a exigência do projeto básico para a realização de 

serviços e obras já tinha deixado de existir em duas circunstâncias: para os 

contratos de concessão comum, através das Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95 e 

para os contratos relativos a Parceria Público Privada no âmbito da 

Administração Pública, através da Lei nº 11.079/04. Para esses contratos, o nível 

de detalhamento de estudos exigidos é dos “elementos de projeto básico”, 

nomenclatura trazida pela Lei nº 8.987/95. 

 Outro ponto que deve ser destacado é a diferença entre empreitada 

integral e a contratação integrada, já que esse último instituto guarda certa 

                                                           
16 JUSTEN FILHO, Marçal; PEREIRA, Cesar A. Guimarães. O Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas – Comentários à Lei nº 12.462 e ao Decreto nº 7.581. Editora Fórum. 
2012. Pg. 152. 
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semelhança com o primeiro. A empreitada integral está prevista no art. 6º, VIII, 

e, da Lei nº 8.666/1993, assim como no art. 2º, I da Lei nº 12.462/2011: 

 

Art. 2º - Na aplicação do RDC, deverão ser observadas as 
seguintes definições: 

I - empreitada integral: quando se contrata um empreendimento 
em sua integralidade, compreendendo a totalidade das etapas 
de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira 
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante 
em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos 
técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança 
estrutural e operacional e com as características adequadas às 
finalidades para a qual foi contratada.  

 

Tanto um quanto o outro são utilizados para contratos que não podem ser 

fracionados, ou seja, é afastada a possibilidade de licitar parcelas dos serviços 

ou obras de engenharia como unidades autônomas, seja por razões técnicas ou 

econômicas. Além disso, nos dois institutos o particular possui uma grande 

margem de autonomia em relação ao contrato a ser executado. 

Porém, a principal diferença entre a empreitada integral e a contratação 

integrada é que nesta o particular possui uma autonomia ainda maior em relação 

àquela, pois de acordo com o art. 9º, § 1º da Lei nº 12.462/2011, na contratação 

integrada o particular participa na concepção do próprio projeto básico do objeto 

contratado, cabendo a ele desenvolver os projetos básico e executivo da obra 

ou do serviço a ser executado, o que não acontece nos contratos que envolvem 

a empreitada integral. 

Por fim, cabe uma citação do doutrinador Marçal Justen Filho, onde 

estabelece uma definição precisa do que seja a contratação integrada: 

 

A contratação integrada consiste num contrato de empreitada de 
obra e serviços de engenharia, em que a Administração 
contratante apresenta um anteprojeto de engenharia e o 
particular contratado assume a obrigação de conceber as 
soluções, elaborar os projetos básico e executivo e executar o 
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objeto com o fornecimento de materiais, utilização de 
equipamentos, aquisição e desenvolvimento de programas de 
informática e tudo o mais que se fizer necessário à entrega do 
objeto em funcionamento, mediante remuneração abrangente e 
vinculada à operação do empreendimento em condições 
predeterminadas.17 

 

3.2. Vedação de termos aditivos e o equilíbrio econômico-financeiro 

 

O equilíbrio econômico-financeiro, também chamado por alguns 

doutrinadores de equação econômico-financeira, possui como efeito principal o 

de propiciar às partes a oportunidade de manter as equações inicialmente 

previstas no contrato, o que significa dizer que visa manter a proporção entre os 

gastos e encargos indispensáveis à execução do contrato e a contraprestação 

ou remuneração acertada. 

O doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, para definir o que é a 

equação econômico-financeira, utiliza-se dos ensinamentos do jurista francês 

Marcel Waline, autor da obra “Droit administratif, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 

1963”, que vale a pena ser citado: 

 

Equação econômico-financeira do contrato é a relação de 
adequação entre o objeto e o preço, que deve estar presente no 
momento em que se firma o ajuste. Quando é celebrado 
qualquer contrato, inclusive o administrativo, as partes se 
colocam diante de uma linha de equilíbrio que liga a atividade 
contratada ao encargo financeiro correspondente. Mesmo 
podendo haver certa variação nessa linha, o certo é que no 
contrato é necessária a referida relação de adequação. Sem ela, 
pode dizer-se, sequer haveria o interesse dos contratantes no 
que se refere ao objeto do ajuste.18 

 

                                                           
17 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários ao RDC. Editora Dialética. 2013. Pg. 178. 
18 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª Edição. Editora 
Atlas. 2013. p. 199 
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O § 4º do art. 9º da Lei nº 12.462/2011 dispõe que é vedado, nas hipóteses 

em que for adotado a contratação integrada, a celebração de termos aditivos aos 

contratos celebrados, abrindo como exceção duas situações: para recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior e 

por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor 

adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedidos da administração 

pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do 

contratado, transferindo os ônus decorrentes das falhas e omissões nos projetos 

ao contratado. É válido ressaltar que essas duas previsões aqui citadas de 

alteração contratual também estão previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 Apesar da expressão econômico-financeiro está explícita apenas no 

inciso I do referido texto legal, as duas hipóteses tratam-se de casos de 

recomposição de equilíbrio econômico-financeiro, de acordo com os 

doutrinadores Mauricio Portugal Ribeiro, Lucas Navarro Prado e Mario Engler 

Pinto Junior. Assim sendo, entendemos que a intenção do legislador foi a de 

limitar as possibilidades de reequilíbrio quando for utilizada a contratação 

integrada. 

 O § 4º do referido artigo, apesar de ter tido como objetivo a limitação das 

hipóteses de reequilíbrio, acabou se referindo erradamente à celebração de 

qualquer termo aditivo, vedando alterações contratuais ou modificações do 

objeto. Porém, nem todo aditivo contratual é relacionado a recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro, e essa proibição acaba por prejudicar a relação 

contratual, como, por exemplo, “o ajuste do nome do contratado quando sua 

denominação social tenha sido alterada na Junta Comercial por conta de 

reorganização do grupo econômico a que esteja vinculado”.19 

 Em relação ao inciso I do § 4º, este, de acordo com o doutrinador Marçal 

Justen Filho, tal dispositivo deve ser interpretado em termos, pois aplica-se 

relativamente aos temas que foram objeto de proposta do particular. Assim 

sendo, o particular assume os riscos pertinentes às escolhas por ele realizadas, 

                                                           
19 RIBEIRO, Maurício Portugal. PRADO, Lucas Navarro. PINTO JUNIOR, Mario Engler. Regime 

Diferenciado de Contratação – Licitação de Infraestrutura para Copa do Mundo e Olimpíadas. 
Atlas. 2012. p. 62. 
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não podendo haver riscos para ele provenientes das decisões e soluções 

adotadas pela Administração Pública. Os riscos que decorrem de decisões da 

Administração serão arcados por ela. Nada mais justo. Isso quer dizer que o 

particular não pode arcar com efeitos nocivos de eventos supervenientes que 

decorrem de fato da Administração ou de fato do príncipe, eventos esses 

imputáveis ao Estado. 

 Portanto, não deve-se interpretar tal previsão legal ao pé da letra, pois já 

é ponto pacífico na doutrina jurídica que o contrato administrativo é passível de 

mutações, sendo apenas a finalidade pública do contrato considerada imutável. 

Além disso, também entraria em contradição com o princípio geral do direito 

administrativo que prevê que as alterações contratuais devem se dar através de 

instrumento escrito, ou seja, por meio de termo aditivo. 
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4 – DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 12.462/2011 

 

 Ainda em 2011, ano em que a Lei nº 12.462 entrou em vigor, foram 

propostas duas ações direta de inconstitucionalidade, que ainda tramitam 

perante o Superior Tribunal Federal. A primeira delas, ADI 4645, foi ajuizada 

pelos partidos políticos PSDB, DEM e PPS. Já a segunda, ADI 4655, foi ajuizada 

pela Procuradoria Geral da República. 

 Em comum, as duas ADIs questionam a constitucionalidade formal da Lei 

do RDC. A alegação é de que, originalmente, a Medida Provisória 527/2011 se 

referia apenas a criação da Secretaria de Aviação Civil e das decorrentes 

modificações na legislação regente da Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC) e da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO). 

 No decorrer da tramitação da referida MP na Câmara dos Deputados, o 

parlamentar José Guimarães, relator, acrescentou os dispositivos que regulam 

o Regime Diferenciado de Contratações Públicas e apresentou o projeto de 

conversão da medida provisória em lei. 

 Portanto, as ADIs argumentam que não havia pertinência entre os 

temas aviação civil e regime diferenciado de contratação, ocorrendo assim 

abuso do poder de emendar e violação do devido processo legislativo. Além 

disso, alega Roberto Rangel, então procurador-geral da República na época, que 

também houve afronta ao princípio da separação dos poderes – art. 2º da CF -, 

pois de acordo com ele, ocorreu usurpação de competência exclusiva da 

Presidência da República, já que a espécie normativa Medida Provisória é de 

competência exclusiva do Presidente da República. 

Cabe aqui citar o item 12 da inicial referente a ADI 4655, onde Rangel 

encerra a fala referente ao vício formal: 

 

12. Portanto, como a Lei 12.462/11, quanto aos dispositivos 
impugnados, é fruto de emenda parlamentar que introduz 
elementos substancialmente novos sem qualquer pertinência 
temática com aqueles tratados na medida provisória 
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apresentada pela Presidente da República, sua 
inconstitucionalidade formal deve ser reconhecida.20 

 

 Já em relação aos vícios materiais, são muitas as alegações, cabendo 

expor aqui apenas as mais relevantes. Tanto a ADI 4645 quanto a ADI 4655 

alegam que teria o art. 1º da Lei nº 12.462/2011 delegado ao Poder Executivo o 

direito de escolher o regime de licitação aplicável, pois bastaria a inclusão no rol 

de projetos referentes aos eventos esportivos que o RDC incidiria. Os autores 

das ADIs alegam que apenas a lei poderia definir o regime aplicável, sendo 

inconstitucional esse tipo de delegação. 

 Além disso, as ações de inconstitucionalidade atacam os artigos 

referentes a contratação integrada e a possibilidade de realizar a licitação sem o 

projeto básico, apenas com o anteprojeto, previsto no art. 9º da Lei nº 

12.462/2011. A argumentação é de que “a definição prévia do objeto é condição 

sine qua non para atendimento ao princípio da isonomia (igualdade) dos 

concorrentes, para permitir a comparação objetiva das propostas”21. Assim, a 

ausência do projeto básico implicaria em uma licitação sem objeto definido 

previamente, o que fere o princípio da isonomia, de acordo com Rangel. 

 A ADI promovida pelos partidos políticos ainda dizem ser inconstitucionais 

os artigos que versam sobre a regra do sigilo (art. 6º), da possibilidade de 

remuneração variável (art. 10) e da dispensa de publicação em diário oficial (art. 

15, § 2º). 

 Além disso, a Procuradoria Geral da República ainda questiona a previsão 

de pré-qualificação para qualquer situação que envolva fornecimento de bem e 

execução de serviço e obra. Por fim, também ataca os dispositivos que tratam 

de questões ambientais e de patrimônio histórico-cultural. 

 O Objetivo aqui não é discutir a constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade da Lei nº 12.462/2011, mas apenas o de expor os motivos 

                                                           
20 Disponível em:  http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/962_Adin_4655_-_MP_-
_Lei_12462.pdf 
21 RIBEIRO, Maurício Portugal. PRADO, Lucas Navarro. PINTO JUNIOR, Mario Engler. Regime 
Diferenciado de Contratação – Licitação de Infraestrutura para Copa do Mundo e Olimpíadas. 
Atlas. 2012. p. 08. 
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que levaram a proposição de tais ADIs. O que ficou claro é que praticamente 

todas as inovações trazidas pela lei estão sendo questionadas quanto à sua 

constitucionalidade. 
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CONCLUSÃO 

 

 Com o estudo do presente trabalho pode-se concluir que o Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas é uma boa alternativa ao procedimento 

licitatório existente na Lei nº 8.666/1993, pois sua efetividade em relação ao seu 

objetivo principal, qual seja, o tempo do procedimento licitatório, se tornou 

efetiva.  

Porém, ainda há muito o que ser melhorado para que a Lei nº 12.462/2011 

atinja plenamente todos os seus objetivos. Em relação a economicidade, por 

exemplo, que também é um dos principais pilares do RDC, foi divulgado que os 

gastos foram 42% maior que o previsto inicialmente nos orçamentos em relação 

as construções e reformas dos estádios sedes dos jogos da Copa do Mundo de 

Futebol de 2014, deixando nítido que a questão relacionado aos gastos não 

foram tão bem solucionadas22. 

Além disso, apesar do RDC ter tornado o procedimento licitatório mais 

rápido, ainda assim houve atrasos nas obras relacionadas a Copa do Mundo de 

Futebol de 2014 e o mesmo ocorre nas obras relacionadas aos Jogos Olímpicos 

e Paraolímpicos de 201623. A título de exemplo, em dezembro do ano passado 

o Parque Olímpico do Rio de Janeiro foi sede do torneio de tênis Brasil Masters 

Cup, que serviu de teste para a organização da Olimpíadas 2016. A previsão era 

de que o Centro Olímpico de Tênis, local onde foi realizado o evento-teste, 

ficasse pronto para a realização de eventos esportivos em setembro de 2015. 

Porém, a instalação que custou pelo menos R$ 201 milhões ainda estava 

inacabada. O evento ocorreu, apesar do público não poder acompanhar24. 

Assim, fica nítido que ainda deve ser buscado uma maior otimização do tempo 

gasto com as obras, o que diretamente influencia a economicidade. 

                                                           
22 Disponível em: http://placar.abril.com.br/materia/custos-dos-estadios-da-copa-de-2014-
ficaram-42-maiores-que-o-previsto 
23 Disponível em: http://www.valor.com.br/politica/4012172/relatorio-do-tcu-aponta-atrasos-em-
obras-da-rio-2016 
24 Disponível em: http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/2015/12/10/evento-teste-de-tenis-abre-
parque-olimpico-em-obra-inacabada.htm 
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A Lei nº 12.462/2011 ainda é uma lei nova, muito recente, que ainda tem 

muito o que ser melhorada, logo, cabe a sociedade como um todo e 

principalmente ao poder legislativo, buscar mecanismos para melhorar o seu 

funcionamento e buscar atingir com precisão todos os objetivos por ela trazidos. 

Portanto, embora a maioria das inovações trazidas por tal lei já existissem 

no ordenamento jurídico brasileiro, mas com aplicação ainda restrita a 

determinados tipos de licitação e contrato, como a contratação integrada – já 

existente no âmbito da Petrobras -, é possível dizer que o RDC estendeu para o 

mundo das obras públicas e prestação de serviços tradicionais, uma série de 

instrumentos que já existiam em outros marcos legais, com sucesso. 
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