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RESUMO 

 

O objeto desta pesquisa é o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), publicado 

em 2011 e que foi defendido com a argumentação de que seria capaz de propiciar maior 

agilidade nas obras dos grandes eventos esportivos realizados no Brasil. A publicação desta 

legislação foi marcada por questionamentos de natureza administrativa e jurídica, por adotar 

regras que resultaram em aumento das fragilidades para licitações. Por outro lado, os 

argumentos favoráveis à lei, basearam-se na agilidade resultante da adoção destas regras que, 

até então, não eram utilizadas para contratação de obras. O objetivo da pesquisa foi verificar 

como os entes envolvidos com o RDC o compreendem em suas características. Visando 

atingir este resultado, realizou-se a perspectiva histórica relacionada à época da inclusão da 

nova legislação, além do detalhamento das características dela. O referencial teórico se 

fundamentou na argumentação colonialista, perpassando modelos adotados pela 

Administração Pública. A análise dos dados se fundamentou na Análise Crítica do Discurso, 

que decorreu nos seguintes resultados principais sobre a compreensão do RDC: o conteúdo da 

lei dá continuidade ao modelo gerencial de gestão pública; houve aumento da transparência 

nas licitações para contratação de obras, quando utilizada a sua forma eletrônica; a utilização 

das regras de orçamento sigiloso e contratação integrada potencializam as fragilidades da 

legislação; verificou-se a adoção de práticas decoloniais de gestão pública e, por fim, que o 

RDC Eletrônico não foi utilizado para contratações de objetos diretamente relacionados aos 

eventos esportivos. 

 

 

Palavras chave: Regime Diferenciado de Contratações Públicas. Administração Pública. 

Colonialidade. Contratações Públicas. Licitações. 

 

 



VIII 

ABSTRACT 

 

The subject of this study Diferential Public Procurement (DPP), which was published in 2011. 

Its supporters argued that this kind of procurement has been able to make public procurements 

run faster in order to attend the demands of the big sporting events that took place in Brazil. 

The publication of this new legislation was marked by questions of an administrative and 

legal nature, for adopting rules that could result in increased weaknesses for government bids. 

On the other hand, other groups of people emphasized how faster the public procurements 

could become with the new law and its innovations. The objective of the current research was 

to verify how the entities involved with the DPP view it in its characteristics. In order to 

achieve this result, the author approached the historical perspective related to the time of the 

inclusion of the new legislation, along with the detailing of the characteristics of the new 

legislation. The theoretical reference was based on the colonialist argument, going through 

models adopted by the Public Administration. The analysis of the data was based on the 

Critical Discourse Analysis, which has provided the following core results about the 

understanding of the DPP: the content of the law gives continuity to the managerial model of 

public administration; there was an increase in the transparency in the bids for contracting 

works, when using its electronic form; some of its aspects are similar to the electronic trading 

modality; the use of stealth budget rules and integrated contratary strengthens the weaknesses 

of legislation; It was verified the adoption of decolonial practices of public management and, 

finally, that the Electronic RDC was not used for contracting of objects directly related to the 

sporting events. 
 

 

Key-words: Diferencial Public Procurement. Public Administration. Coloniality. Public 

Procurement. Bidding. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Situando o estudo 

 

A necessidade de superação dos desafios impostos a países como o Brasil pela 

modernidade, no século XXI, resulta em tornar inevitável a diminuição da distância entre a 

celeridade da implementação de políticas públicas e as expectativas dos cidadãos por serviços 

públicos proativos, tempestivos e de qualidade. Neste sentido, percebe-se a mobilização de 

esforços de autoridades públicas em procurar simplificar as ações do Estado, de modo a 

possibilitar um sistema logístico público mais célere, capaz de abastecer e ressuprir as 

unidades públicas do Estado com recursos materiais e de infraestrutura. 

O modo que a Administração Pública realiza as inúmeras tarefas que a ela são 

demandadas para o atingimento do interesse público, em muitos casos, necessita que seja 

realizada contratação de terceiros, por meio de diversas naturezas de contratos. O 

procedimento que resulta na contratação de fornecedores é denominado licitação e sua 

efetivação é composta por fases e atos vinculados a legislações próprias associadas a cada 

caso (BRASIL, 1993). 

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), a lei maior do Estado 

Brasileiro, estabelece no Artigo 37, Inciso XXI, que: 

 

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 – Grifo da 

autora - (BRASIL, 1988, p. 42). 

 

A Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, 

instituíram as normas mais utilizadas para licitações e contratos da Administração Pública, 

sendo um dos dispositivos legais mais empregados para a regulação das contratações públicas 

no Brasil, servindo de base para os desdobramentos de legislações posteriores. 

Entretanto, a aludida lei é frequentemente submetida a uma série de análises e 

questionamentos, uma vez que os frequentes atrasos e insucessos nas contratações públicas 

são objeto de críticas por parte da sociedade, que associam a ela as fragilidades dos contratos 

públicos, tanto no aspecto relacionado ao excesso de tempo, quanto no relacionado à 

ineficiência (MOREIRA e VARGAS, 2012).  
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Esta legislação é conhecida como não sendo capaz de atender aos problemas atuais da 

sociedade (HEINEN, 2014), além de ser questionada por possuir um quantitativo elevado de 

prescrições burocráticas, que não são capazes de garantir a velocidade requerida pelas 

contratações licitatórias e por não assegurar as condições de maior vantagem nos contratos 

celebrados pela Administração Pública (REZENDE, 2011). 

A partir dos questionamentos deste arcabouço legal, ao longo dos últimos anos, pode-

se observar a proposição de novos regramentos como alternativa à legislação citada. Entre 

estas legislações, destaca-se a Lei nº 8.987/95, que define as regras para o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos; a Lei nº 11.079/2004, que 

estabelece as normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito 

da Administração Pública; a Lei nº 10.520/2002, que instituiu o Pregão Eletrônico; e a 

alteração legal mais recente, a Lei nº 12.462/2011, que implementou o Regime Diferenciado 

de Contratações Públicas (RDC), sendo esta última o principal objeto desta pesquisa. 

Inicialmente, o RDC foi apresentado como instrumento legal com a finalidade 

exclusiva para as licitações e contratos necessários à realização da Copa das Confederações 

FIFA 2013, a Copa do Mundo 2014, as Olimpíadas e a Paralimpíada 2016, além das obras de 

infraestrutura dos aeroportos das capitais dos Estados da Federação. No entanto, a partir de 

julho de 2012, a legislação foi incorporando novas possibilidades de utilização, sendo a 

última realizada em janeiro de 2016, quando passou a ser aplicável às seguintes áreas: ações 

integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); obras e serviços de 

engenharia vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS); obras e serviços de engenharia em 

estabelecimentos penais e atendimento socioeducativo; ações no âmbito de segurança pública; 

melhorias de mobilidade urbana e infraestrutura logística; contratos de locação de bens 

móveis e imóveis; e ações em órgãos dedicados à ciência, tecnologia e inovação (BRASIL, 

2011a). 

Percebeu-se também como relevância a ser identificada no presente estudo, a crescente 

ampliação da aplicabilidade desta legislação do RDC (Incisos IV a X, do Artigo 1º, da Lei nª 

12.462/2011), denotando uma possível tendência progressiva para a ampliação de suas 

possibilidades de utilização, apesar de constar em sua redação inicial o caráter exclusivo às 

licitações e contratos vinculados aos eventos supracitados.  

A aprovação desta legislação procurou, em tese, superar as ineficiências associadas à 

Lei nº 8.666/93 (SANTOS, 2012), pois seria inviável esperar a conclusão das obras e 

contratações para estes eventos sob os moldes da “missa solemnis” estabelecida pela Lei 

8.666/93, já que a lentidão dos procedimentos por ela definidos inviabilizaria as contratações 

com a agilidade necessária (KRAWCZYK, 2012).  
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O atingimento da meta proposta para redução do tempo dos processos vai ao encontro 

do princípio da eficiência definido pela Constituição da República Federativa do Brasil, 

porém é necessária também a observância de outros princípios constitucionais, como, por 

exemplo, o da obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração. Neste sentido, é 

relevante que a celeridade seja capaz de obter preços atrativos para a Administração Pública 

(GOMES, 2013).  

Além disso, quando analisada a renovação legal pela qual o país passou, sob a ótica 

colonialista verificada na legislação, é possível perceber a ausência de amplo debate prévio a 

alteração legal, que buscasse ir ao encontro das demandas necessárias à realidade brasileira. 

Parte da argumentação, como será visto ao longo deste estudo, foi associada às regras já 

existentes em países da Europa e dos Estados Unidos, como, por exemplo, a inclusão de 

regramentos utilizados nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. O fato de existir mecanismos 

de contratações públicas em outros países não deveria justificar de forma suficiente que eles 

sejam capazes de atender as demandas do contexto brasileiro. 

A argumentação da utilização das regras nos países europeus e nos Estados Unidos na 

fase de defesa da proposta de lei do RDC pode ser relacionada ao que Alberto Guerreiro 

Ramos (1965) chamou de “efeito de prestígio”. Este efeito é verificado nos países periféricos 

a partir da propensão que estes têm em se comportar, consumir, repetir o modo de ser e 

pensar, que são particulares dos países industrializados. Estes comportamentos são 

idealizados e disseminados como mandamentos a serem importados, em detrimento da 

integração ao contexto histórico-social no qual os países estão inseridos (RAMOS, 1965). 

A gestão na área pública da América Latina é frequentemente questionada devido à 

ausência da transparência de suas ações e decisões. Uma das causas para efetivação deste 

cenário é a existência de instrumentos legais impositivos, que encobrem informações de modo 

a esquivar-se de questionamentos e críticas sobre as decisões, tomadas de maneira 

centralizada pelos agentes públicos (VALENCIA, 2016). 

A importação acrítica destas regras, a agilidade com que a legislação foi tratada na 

fase de elaboração e a continuidade da adoção do modelo gerencial de gestão pública, modelo 

este concebido em território britânico, corroboram o entendimento de Grosfoguel (2012) que 

afirma que o colonialismo acabou, mas as antigas colônias ainda não se “descolonizaram”. 

Assim, o colonialismo permanece resistindo sob a face da colonialidade (PORTO-

GONÇALVES, 2004).  

A importação acrítica pode ser entendida por aquilo que Ramos (1965) definiu como 

sendo a assimilação literal e passiva da produção científica, sem que sejam consideradas as 
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diferenças nas perspectivas que constituem os objetos, especialmente entre o local que 

produziu e o que está repetindo o conhecimento. 

 

1.2. Problema de pesquisa e Suposição 

 

Nesse sentido, o presente trabalho buscou responder a seguinte pergunta problema: 

Como os grupos de interesse envolvidos com o RDC (governo, fornecedores, agentes 

públicos e sociedade) o compreendem em suas características?  

A suposição que direciona este trabalho é que a legislação do RDC é percebida pelos 

entes como um mecanismo capaz de superar as fragilidades da lei nº 8.666/93 devido ao fato 

de não perceberem a hegemonia ideológica presente nas suas respectivas falas e devido ao 

fator colonialista ter sido replicado por meio da importação acrítica das regras licitatórias, 

assim como pelo modelo de gestão pública utilizado.  

 

1.3. Objetivos do trabalho 

 

1.3.1. Objetivo geral 

 

Analisar criticamente como os grupos de interesse envolvidos com o Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas (governo, fornecedores, agentes públicos e sociedade) 

o compreendem em suas características. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

✓ Situar o contexto histórico que motivou a elaboração e publicação do RDC; 

✓ Identificar se existem aspectos colonialistas vinculados às regras definidas pelo RDC; 

✓ Destacar as vantagens e fragilidades do RDC que podem impactar o atingimento do 

interesse público a que se propôs; 

✓ Verificar as compreensões dos diferentes grupos de interesse em relação às 

características do RDC. 

 

1.4. Justificativa 

 

Além dos elementos jurídicos e administrativos, advindos da nova legislação, assim 

como o caráter atual da discussão proposta, o presente estudo se justifica por ampliar a análise 
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crítica ao RDC em seus aspectos atrelados à estratégia institucional vinculada a sua 

elaboração e aprovação, assim como possíveis benefícios e contradições ao interesse público, 

a partir de sua promulgação. 

O prisma de análise dos elementos que compõem a legislação está atrelado à ótica 

colonialista, que considera a existência de “colonialidade do conhecimento, do poder e do ser” 

nas nações juridicamente descolonizadas (QUIJANO, 1993; GROSFOGUEL, 2012). Esta 

teoria afirma que os países da América do Sul importam de forma acrítica os saberes 

produzidos no contexto euro-estadunidense, em detrimento da opção decolonial adequada à 

variável contexto (ABDALLA e FARIA, 2015). 

A contribuição acadêmica deste trabalho pode ser percebida com a análise empírica 

dos aspectos colonialistas na atuação da gestão pública brasileira, uma vez que o assunto é 

discutido, majoritariamente, em âmbito teórico. 

Apesar de o tema deste estudo permear tópicos relacionados à área de conhecimento 

do Direito, no que concerne à linguagem da legislação abordada, verifica-se a necessidade de 

expor o caráter estratégico para a Administração Pública do detalhamento da compreensão e 

características atreladas ao RDC. Neste sentido, pode-se entender por Administração Pública 

o conjunto de atividades predominantemente executórias, definidas por Lei como sendo 

função do Estado, e responsáveis pelo gerenciamento dos recursos necessários para satisfação 

dos interesses classificados como públicos (MOREIRA NETO, 2003). 

Os estudos sobre o RDC podem contribuir para decisões legislativas futuras, por meio 

do aperfeiçoamento de discussões e decisões voltadas para a área de licitações públicas, após 

análise se a sua utilização incorreu em benefícios e/ou fragilidades para o atingimento do 

interesse público a que se propôs. Desta forma, o aspecto social da importância deste estudo 

também se faz presente.  

A realização de estudos da movimentação política que resulta na implementação de 

atos normativos que impactam a sociedade pode ser recebida com certa rejeição, mas este 

entendimento seria um equívoco, uma vez que a política é um aspecto essencial da rotina nas 

organizações. Especialmente no caso das instituições públicas, onde a autoridade política é 

verificada com a utilização da palavra escrita, que orienta as atividades organizacionais 

(MORGAN, 2002). 

A importância deste estudo se justifica também quando se observa que as legislações 

voltadas às contratações públicas refletem-se como um dos alicerces por meio dos quais o 

dinheiro público arrecadado é investido na busca de atingir os objetivos aos quais se propõem 

a Administração Pública. 
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O montante investido nas contratações públicas corrobora a importância que o tema 

representa, uma vez que as despesas dos governos retratam significativa parcela do produto 

interno bruto (PIB) dos países e, em alguns casos, o Estado figura na condição de principal 

consumidor da economia nacional. A rede interamericana de compras governamentais 

consolidou os dados de diversos países, demonstrando que os governos europeus investem 

por ano, aproximadamente, 15% do PIB em bens e serviços. Já na América Latina a parcela 

de investimento público representa, em média, 24 % do PIB (RICG, 2011). 

Almeja-se que este trabalho contribua para as discussões sobre o aprimoramento da 

gestão pública brasileira, visto que os estudos locais consideram a variável “contexto” aos 

temas de Administração, além de cooperar para romper com a lógica da importação acrítica 

dos saberes produzidos por outras nações, sobretudo as hegemônicas. 

 

1.5. Delimitação da pesquisa  

 

A presente pesquisa possui como delimitação o estudo sobre a elaboração e a 

compreensão das características da legislação vinculada às contratações públicas denominada 

Regime Diferenciado de Contratações Públicas.  

Como recorte temporal, foram verificadas as licitações homologadas entre os anos de 

2011 e 2016, o que permitiu a identificação dos agentes públicos e dos fornecedores 

consultados para realização de entrevistas, em busca das respostas sobre a compreensão destes 

sobre o instrumento legal. Este marco temporal se inicia com o ano de publicação da 

legislação e finda-se no ano de 2016 para que fosse possível a apresentação dos resultados no 

exercício de 2017.  

Embora tenha características longitudinais, a delimitação do período terá foco em dois 

momentos: a elaboração da lei e a compreensão dos grupos de interesse envolvidos. O 

primeiro momento visou identificar as argumentações utilizadas como base para a publicação 

da legislação e o segundo, de que modo os grupos de interesses identificaram as 

características presentes na legislação. 

No que se refere à etapa de investigação sobre a elaboração do dispositivo legal foram 

consultados os documentos públicos disponibilizados nos sites oficiais do governo federal, 

assim como os do Congresso Nacional. Por meio desta consulta, foram identificados os 

principais atores com posicionamento favoráveis e contrários à publicação do RDC, 

permitindo a consulta posterior na fase de entrevistas. 

O estudo não se propôs a avaliar os resultados obtidos após a publicação, no que se 

refere à análise financeira comparada à legislação anterior, nem tampouco a propor quais 
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seriam as regras licitatórias adequadas para o contexto brasileiro, pois o tempo limite para a 

conclusão da pesquisa não permitiria a obtenção de tais resultados. 

Não foi possível a análise comparativa econômica uma vez que as modalidades de 

licitação até então utilizadas para obras (convite, tomada de preços e concorrência) não 

possuem plataforma eletrônica disponível na internet e por terem sido realizadas de maneira 

presencial. Desta forma, somente o RDC dispõe de acesso público imediato, com 

transparência ativa1, com exposição imediata do valor das licitações, quais empresas 

participaram do certame, o licitante vencedor e demais informações sobre o momento da 

disputa licitatória.  

 

1.6. Estrutura do documento 

 

Esta seção se propõe a contextualizar o leitor sobre os elementos que constituem este 

trabalho de pesquisa. De modo a facilitar a compreensão da estrutura deste estudo, ele foi 

constituído em sete tópicos. O primeiro é composto por essa parte introdutória, onde o 

trabalho é situado, o problema de pesquisa e a suposição são apresentados, assim como, os 

objetivos (geral e específicos), a justificativa e a delimitação da pesquisa. 

Na seção 2 estão indicados os referenciais teóricos nos quais o estudo se baseou e em 

quais prismas as teorias e conceitos estão fundamentados. 

Na seção seguinte estão expostas as decisões metodológicas a partir da tipificação da 

pesquisa, a forma de obtenção dos dados e como estes serão analisados.  

Já a seção 4 tem por objetivo apresentar as análises e interpretações realizadas das 

categorias definidas a partir do conteúdo extraído das entrevistas, que se propõem a 

demonstrar o atingimento dos objetivos definidos para este estudo. Em seguida, na seção 5 

são indicadas as principais conclusões do trabalho. 

Por fim, são descritas as referências utilizadas, além do apêndice com os roteiros 

utilizados para as entrevistas com os diferentes atores consultados. 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Segundo o website governamental de acesso à informação, transparência ativa ocorre quando a “divulgação de 

dados é feita por iniciativa do próprio setor público, ou seja, quando são tornadas públicas informações, 

independente de requerimento, utilizando principalmente a Internet”.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

2.1 A regra geral das licitações – Lei nº 8.666/93 

 

A Lei nº 8.666/93 se propôs a regulamentar o artigo 37, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 1988, e instituiu contratações públicas pautadas no formalismo, 

visando diminuir a corrupção associada aos procedimentos licitatórios por meio da restrição 

da discricionariedade
2

 do agente público e pela ampliação dos regulamentos de controle 

(OLIVEIRA e FREITAS, 2011).  

O contexto em que a Lei nº 8.666/93 foi publicada resultou da revisão da legislação 

anterior, na qual eram atribuídas falhas que propiciavam a corrupção em licitações e 

contratações públicas, cujas discussões ocorreram no momento posterior ao impeachment do 

presidente Fernando Collor de Mello. Atualmente, o destaque dado à fiscalização, aos ritos e 

procedimentos desta lei são considerados ineficientes, mas se justificavam pelo contexto 

político da época de sua publicação (FIUZA, 2012). 

Esta série de procedimentos, definidos pela Lei nº 8.666/93, são considerados 

excessivos e podem ser responsáveis por resultados não adequados para a Administração 

Pública, inclusive incorrendo em tornar o procedimento de contratações mais oneroso para o 

Estado. A primeira consequência que se destaca é a possibilidade de o Estado contratar com 

preços superiores aos praticados pelo mercado, já que as empresas acabam por incorporar ao 

valor final a ser praticado, os custos associados às complexas exigências das contratações com 

o poder público (OLIVEIRA e FREITAS, 2011). 

Outro ponto a ser destacado é a lentidão associada aos processos licitatórios regidos 

pela Lei nº 8.666/93 devido ao excesso de recursos reclamados pelos licitantes, tanto junto ao 

órgão por vias administrativas, quanto diretamente na esfera judiciária, especialmente nas 

fases de habilitação e julgamento (OLIVEIRA e FREITAS, 2011). 

As características associadas à morosidade da citada legislação acabaram enfrentando 

conflito quando houve a instituição do princípio constitucional da eficiência (Emenda 

Constitucional nº 19 ao Artigo 37, da CRFB), que definiu a necessidade da Administração 

Pública direta e indireta, e aos seus agentes, a busca do bem comum por meio do exercício de 

                                                           

2 Discricionariedade ocorre quando o ato é praticado com base em um dos comportamentos previstos na lei, 

cabendo ao agente público responsável, representando a Administração Pública, decidir pela escolha que cumpra 

melhor com os seus interesses mediante critérios de conveniência e oportunidade (GASPARINI, 2010). 
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suas competências, evitando desperdícios (MORAES, 1999) e desempenhando as suas 

atividades com celeridade, totalidade e rendimento funcional (MEIRELES, 2010). 

Sendo assim, o princípio da eficiência obriga a Administração Pública a realizar suas 

atribuições com o grau de rapidez, precisão e rendimento condizentes ao atingimento do 

interesse público. Para Modesto (2000), faz-se necessária a atuação de maneira “idônea (ou 

eficaz), econômica (ou otimizada) e satisfatória (ou dotada de qualidade)” para que o 

princípio da eficiência seja atendido em sua plenitude (MODESTO, 2000, p. 113). 

O resultado da execução deste princípio auxilia no atingimento de outro - o da 

finalidade - que impõe aos atos praticados pela Administração Pública direcionamento 

específico para o interesse público (GASPARINI, 2010).  

As regras presentes na Lei nº 8.666/93 estão compreendidas dentre as mais 

importantes do direito público brasileiro, pois nela estão presentes os princípios e as regras 

essenciais para as licitações e contratos administrativos (MOREIRA e GUIMARÃES, 2012). 

Nela estão também definidos os tipos de modalidades que podem ser utilizadas, sendo estas: 

Concorrência, Tomada de preço, Convite, Concurso, Leilão (Incisos de I a V, do artigo 22, 

Lei nº 8666 / 93), detalhadas no Quadro 1. Além destas cinco, tem-se também a modalidade 

do Pregão, que foi posteriormente incluída pela Lei nº 10.520/2002, artigo 1º (BRASIL, 

2002). 

Para fins de conceituação, encontra-se abaixo a definição de cada uma das 

modalidades supracitadas: 

 

Quadro 1: Modalidades de licitação pública 

 Modalidade Descrição  Respaldo legal 

Concorrência 

Modalidade de licitação entre quaisquer interessados 

que, na fase inicial de habilitação preliminar, 

comprovem possuir os requisitos mínimos de 

qualificação exigidos no edital para execução de seu 

objeto 

Parágrafo 1º, do Artigo 22 

- Lei nº 8.666/93 

Tomada de preço 

Modalidade de licitação entre interessados devidamente 

cadastrados ou que atenderem a todas as condições 

exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à 

data do recebimento das propostas, observada a 

necessária qualificação 

Parágrafo 2º, do Artigo 

22- Lei nº 8.666/93 

Convite 

Modalidade de licitação entre interessados do ramo 

pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos 

e convidados em número mínimo de 3 (três) pela 

unidade administrativa, a qual afixará, em local 

apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 

estenderá aos demais cadastrados na correspondente 

especialidade que manifestarem seu interesse com 

antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 

apresentação das propostas 

Parágrafo 3º, do Artigo 

22- Lei nº 8.666/93 



23 

Concurso 

Modalidade de licitação entre quaisquer interessados 

para escolha de trabalho técnico, científico ou 

artístico, mediante a instituição de prêmios ou 

remuneração aos vencedores, conforme critérios 

constantes de edital publicado na imprensa oficial com 

antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias 

Parágrafo 4º, do Artigo 

22- Lei nº 8.666/93 

Leilão 

Modalidade de licitação entre quaisquer interessados 

para a venda de bens móveis inservíveis para a 

administração ou de produtos legalmente apreendidos 

ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis 

prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual 

ou superior ao valor da avaliação 

Parágrafo 5º, do Artigo 

22- Lei nº 8.666/93 

Pregão 

Modalidade de licitação em que a disputa pelo 

fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em 

sessão pública, por meio de propostas de preços escritas 

e lances verbais 

Artigo 2º, do Decreto nº 

3.555/2000 

Fonte: Baseado em Brasil (1993) e Brasil (2000) – Grifo da autora 

 

As únicas contratações que estão explicitamente excluídas da modalidade pregão são 

as de obras de engenharia, assim como as locações imobiliárias e alienações em geral (Artigo 

6º do Decreto nº 5.450/2005). Ao incluir a necessidade de definição expressa dos motivos 

para sua utilização, o RDC pode ser considerado um acréscimo às modalidades licitatórias, se 

somando às outras seis já existentes no país, segundo o ponto de vista administrativo 

(TOLEDO et al., 2015). 

A alteração da Lei nº 8.666/93 poderia acabar incorrendo um “custo político”, além de 

produzir um trâmite legislativo longo no Congresso Nacional. Na tentativa de evitar esta 

discussão mais ampliada, os legisladores optaram por alteração “setorial” e o RDC foi 

instituído com abrangência limitada (OLIVEIRA e FREITAS, 2011). O detalhamento de suas 

principais características, as vantagens e fragilidades mais destacadas constituirão o tema do 

próximo subitem. 

 

2.2 O Regime Diferenciado de Contratações Públicas  

 

A publicação da Lei nº 12.462/2011 resultou na alteração de legislação de contratações 

públicas mais profunda do que as outras propostas de mudanças das regras licitatórias que 

estavam em andamento no Congresso Nacional (FIUZA, 2012). Dentre os projetos que 

objetivavam alteração da legislação voltadas para esta área, e que não lograram êxito, 

destacam-se especialmente o Projeto de Lei nº 146/2003, no qual está inserido o Projeto de 

Lei nº 7.709/2007, que no Senado passou a ser nomeado como Projeto de Lei da Câmara 

(PLC) nº 32/2007. 

A discussão em torno das sugestões de alterações da Lei nº 8.666/93, incluindo o PLC 

nº 32/2007, perdurou por mais de sete anos, iniciando em maio/2007 e finalizando com o seu 
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arquivamento em dezembro/2014, sem resultar em alterações nos dispositivos legais da lei 

geral das licitações. 

Entretanto, é relevante destacar que se encontra em análise pela Câmara dos 

Deputados o Projeto de Lei do Senado nº 559/2013, denominado Agenda Brasil 2015, 

aprovado pelo Senado em dezembro de 2016, que visa, entre outros aspectos, revogar as Leis 

8.666/93, 10.520/2002 (Pregão) e a 12.462/2011 (RDC), instituindo uma norma geral com 

regras a serem aplicáveis para as licitações e contratos da Administração Pública.  

A trajetória que culminou na publicação da Lei que instituiu o RDC foi muito mais 

breve, conforme será detalhado mais adiante, pois a sua urgência foi relatada como necessária 

devido à necessidade de cumprimento dos prazos firmados pelo país com as entidades 

internacionais para realização dos eventos esportivos (FIUZA, 2012; ANDRADE e VELOSO, 

2013). 

Como seu escopo de utilização é restrito às possibilidades definidas no texto legal, a 

opção pela sua utilização deve constar de modo objetivo no instrumento convocatório, assim 

como a justificativa pela sua adoção, fato que incorrerá na ausência de utilização das normas 

presentes na Lei nº 8.666/93, exceto nos casos que a lei no RDC expressar a possibilidade de 

utilização em concomitância com a lei geral de licitações (OLIVEIRA e FREITAS, 2011; 

BRASIL, 2011a). 

Os princípios norteadores das futuras contratações com utilização do RDC foram 

expostos e, em essência, são similares aos estabelecidos para a Lei nº 8.666/93. Sendo assim, 

é obrigatória a presença de 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 (BRASIL, 2011a). 

Já no que se refere às diretrizes, o Artigo 4º, da Lei nº 12.462/2011, estabelece quais 

regras devem ser observadas nas licitações com adoção do RDC, conforme Quadro 2. 

 

Quadro 2: Diretrizes do RDC presentes no Artigo 4º, da Lei nº 12.462/2011 

Diretriz Detalhamento Respaldo 

legal 

Padronização do objeto 

A contratação deve padronizar as especificações técnicas e 

de desempenho e, quando for o caso, as condições de 

manutenção, assistência técnica e de garantia oferecidas 

Inciso I 

Padronização de instrumentos 

convocatórios e minutas de 

contratos 

Os instrumentos convocatórios e minutas de contrato 

devem ser previamente aprovados pelo órgão jurídico 

competente 

Inciso II 
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Busca da maior vantagem para a 

Administração Pública 

Esta busca deve considerar os 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 

Inciso III 

Condições de aquisição, de seguros, 

de garantias e de pagamento 

compatíveis com as condições do 

setor privado 

Estas condições em compatibilidade com o setor privado 

devem ser mediante pagamento de remuneração variável 

conforme desempenho, na forma estabelecida no art. 10 da 

Lei nº 12.462/2011 

Inciso IV 

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 

Esta diretriz deve ser aplicada 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 

Inciso V 

Parcelamento do objeto 
Visa à ampla participação de licitantes, sem perda de 

economia de escala. 
Inciso VI 

Ampla publicidade,  respeitado o 

art. 6º (que trata sobre o orçamento 

sigiloso) 

A publicidade deve ocorrer por meio de sítio eletrônico, 

constando todas as fases e procedimentos do processo de 

licitação, assim como dos contratos 

Inciso VII 

Fonte: Desenvolvido pela autora, com base em Brasil (2011) 

 

 

Os incisos citados nas diretrizes apresentadas anteriormente e que se caracterizam 

como inovadores em relação à Lei nº 8.666/93 serão detalhados mais adiante, acrescentando à 

análise sobre os posicionamentos favoráveis e contrários encontrados na literatura. Cabe, no 

entanto, destacar a diretriz presente no Inciso VII, introduzida em 22 de outubro de 2015 pela 

Lei nº 13.173/2015, que estabeleceu que as contratações devem possuir ampla publicidade em 

todas as fases e procedimentos, porém não se aplica este entendimento para o orçamento 

estimado definido no artigo 6º, que deve ser sigiloso até o encerramento da licitação 

(BRASIL, 2011a). 

Inicialmente, o RDC teve como finalidade o estabelecimento de prioridades para as 

ações necessárias para realização destes eventos, porém, posteriormente, foram autorizadas 

inclusões que ampliaram o escopo para sua utilização, fato que enfraqueceu o argumento de 

excepcionalidade atribuído ao RDC (VALENCIA, 2016). 
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2.2.1 As características da concepção do Projeto de Lei 

 

Antes da publicação do RDC, a tentativa de implementar leis que buscassem 

incorporar agilidade às contratações públicas já havia ocorrido, sendo a mais conhecida delas 

a Lei nº 10.520/2002, conhecida como a Lei do Pregão (BRASIL, 2002). 

 Porém, no que se refere às contratações de obras de engenharia, a Lei do Pregão não 

pode ser aplicada (Artigo 6º, do Decreto nº 5.450/2005), restando para estes casos a Lei nº 

8.666/93 (BRASIL, 1993) até a instituição da Lei do RDC.  

O Poder Executivo buscou, por meio de edição de quatro Medidas Provisórias, em 

momentos distintos, a aprovação do RDC, que estabeleceria as novas regras para as licitações 

das obras necessárias para os grandes eventos (HEINEN, 2014).  

As Medidas Provisórias (MP’s) possuem características administrativas restritas ao 

Poder Executivo. São editadas pelo Presidente da República e definidas como atos 

normativos, primários, provisórios, com condição resolutiva e de caráter excepcional no 

quadro da separação dos poderes estabelecidos pela Constituição da República Federativa do 

Brasil (PAULO e ALEXANDRINO, 2013).  

A vigência das MP’s é de sessenta dias, prorrogáveis por igual período, e durante os 

quais elas devem ser analisadas pelo Congresso Nacional, perdendo a sua eficácia se não 

forem aprovadas (§ 2º, do Artigo nº 62, da CRFB, 1988), tendo sido este o resultado das três 

primeiras tentativas de aprovação do RDC. 

Neste contexto, o primeiro esforço de adoção do RDC foi observado a partir do 

encaminhamento da Medida Provisória nº 489/10, publicada em 13 de maio de 2010 e 

revogada em 22 de setembro de 2010, devido a não apreciação da matéria por parte do Poder 

Legislativo (HEINEN, 2014). 

No mesmo dia em que a MP nº 489/10 perdeu seus efeitos, o chefe do Poder 

Executivo à época expediu a Medida Provisória nº 503/10, sendo mais uma tentativa de 

aprovação da nova legislação voltada para as licitações que seriam necessárias para as 

competições esportivas sediadas no Brasil. Esta legislação foi convertida na Lei nº 

12.396/2011, porém os artigos que abordavam o tema sobre o RDC foram excluídos 

(HEINEN, 2014). 

Em 31 de dezembro de 2010, a Medida Provisória nº 521/10 foi encaminhada para 

apreciação da Câmara Federal e, apesar de não tratar inicialmente sobre matéria relacionada 

às licitações, quando apreciado pela Comissão Mista, formada por deputados federais e 

senadores, teve o tema incluído pela relatora da época (REZENDE, 2011). 
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No entanto, esta nova tentativa também foi frustrada no que concerne à publicação do 

RDC, pois em 01 de junho de 2011, a Medida Provisória nº 521/10 teve seu prazo de vigência 

expirado e perdeu a eficácia (HEINEN, 2014). 

Somente na quarta tentativa, e após decorridos quase 15 (quinze) meses da edição da 

primeira proposta, é que o RDC foi aprovado para ser estabelecido como nova doutrina 

jurídica e administrativa relacionada às contratações públicas, aplicável a um escopo 

específico de áreas (conforme será detalhado mais adiante), cabendo ainda salientar que esta 

aprovação se deu após nova inclusão da matéria por meio de um Projeto de Lei de Conversão.  

De acordo com o conteúdo disponível na página oficial da Câmara dos Deputados, o 

Projeto de Lei de Conversão (PLV) trata-se de Medida Provisória que teve o conteúdo 

alterado pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. A modificação de MP para PLV 

pode ser entendida como indicativo de atuação do Congresso no processo de decisão que a 

Medida Provisória se propôs a fazer, pois o PLV corresponde a um processo alternativo em 

relação ao que visava à MP (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1997). 

A Medida Provisória nº 527/2011, de 18 de março de 2011, foi o documento formal no 

qual foram acostados os artigos relacionados sobre o RDC. Mas, o seu texto inicial não 

constava nenhuma menção às regras licitatórias. Somente entre os dias 07 a 15 de junho de 

2011, período compreendido entre a designação do relator da Comissão Mista e a aprovação 

em plenário do relatório de sua autoria, que foi verificada a inclusão do Projeto de Lei de 

Conversão que versava sobre o RDC. 

Estas datas chamam novamente a atenção porque tão logo a tentativa anterior de 

aprovação do RDC (Medida Provisória nº 521/10) não se efetivou com a perda de sua 

eficácia, em 1º de junho de 2011, os artigos referentes a este tema foram incluídos na Medida 

Provisória nº 527/2011.  

A composição original da Medida Provisória nº 527/2011, que posteriormente foi 

convertida na Lei nº 12.462/2011 e instituiu o RDC, continha disposições sobre a organização 

da Presidência da República e dos Ministérios, criação da Secretaria de Aviação Civil, 

alteração da legislação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e da Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), bem como a criação de cargo de 

Ministro de Estado e cargos em comissão, questões sobre a contratação de controladores de 

tráfego aéreo e criação de cargos de Controlador de Tráfego Aéreo (BRASIL, 2011a). 

Não será escopo deste trabalho o detalhamento destas disposições. Entretanto, a 

ausência do RDC na Medida Provisória que resultou na legislação no qual ele está inserido, 

denota a celeridade e a ausência de discussão prévia pelo qual o assunto foi tratado na fase de 

elaboração da legislação. 
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Um fato destacado por Rezende (2011) é que o tema referente ao RDC não foi 

apreciado pela Comissão Mista, sendo esta uma obrigação constitucional (Artigo nº 62, § 9º, 

da CRFB), que deveria ter avaliado o Projeto de Lei de Conversão. O que ocorreu no caso da 

Medida Provisória nº 527/2011 foi que, somente após a designação do relator da MP é que o 

tema RDC foi incluído como Projeto de Lei de Conversão, mas os artigos referentes às 

contratações públicas não foram abordados na fase em que a Comissão Mista estava em 

atividade. 

Neste sentido, o texto apresentado pelo relator acabou excedendo as normas 

constitucionais, em relação à condução do processo legislativo, pois o tema referente às 

licitações foi incluído na Medida Provisória nº 527/2011 cerca de 21 dias antes da votação em 

Plenário, não sendo objeto de análise pela Comissão Mista, fato que incorreu na inclusão do 

tema no sistema licitatório brasileiro sem a condução legislatória obrigatória e a devida 

discussão dos aspectos que o compõem (REZENDE, 2011). 

Apesar desta tramitação diferenciada, a Medida Provisória foi submetida à votação no 

Congresso Nacional e aprovada no dia 28 de junho de 2011, por 272 votos favoráveis e 76 

contrários, demonstrando a expressiva manifestação favorável e interesse do Poder 

Legislativo da época em relação à sua publicação (REZENDE, 2011). 

Desta forma, verificou-se por meio da análise da instituição do RDC, como 

regramento legal, que os parlamentares do Congresso Nacional inseriam o tema por meio de 

Projetos de Lei de Conversão e que, quando uma MP perdia sua eficácia sem a aprovação do 

RDC, na sequência (quase imediata), era deliberada a inclusão do tema para nova votação. O 

êxito da aprovação foi obtido por meio da aprovação da Medida Provisória nº 527/10, que 

resultou na publicação da Lei nº 12.462/2011, por meio de uma trajetória legislativa 

encurtada, conforme ilustrado por meio da Figura 1. 

 

Figura 1. Cenário legislativo das contratações públicas e sucessivas tentativas até a 

implementação do RDC 

 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora 
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2.2.2 Aprovação da Lei, aplicabilidade inicial e desdobramentos  

 

A publicação da Lei nº 12.462/2011 instituiu a possibilidade de utilização do RDC, 

contendo um escopo inicial restrito aos eventos esportivos, assim como as obras de 

infraestrutura para os aeroportos das cidades sedes dos mundiais (Incisos I a III, do Artigo nº 

1, da Lei nº 12.462/2011). 

O primeiro acréscimo referente à abrangência do RDC foi realizado pela Lei nº 

12.688/2012, de 18 de julho de 2012, permitindo a sua aplicação nas ações integrantes do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), tendo sido incluído o tema também por 

Projeto de Lei de Conversão. A MP nº 559/2012 incluiu a possibilidade de sua utilização para 

o PAC, cujo tema era alheio às contratações públicas, já que abordava questões vinculadas à 

Eletrobrás (BRASIL, 2012a).  

Após a inclusão de um conjunto significativo de obras indeterminadas vinculadas ao 

PAC, passou-se a verificar que o RDC não estava mais sendo aplicado como regime de 

exceção às obras dos eventos esportivos, verificando-se que a ampliação de abrangência do 

RDC poderia ser realizada por um “mero ato administrativo” (ANDRADE e VELOSO, 

2013). 

A segunda extensão para utilização do RDC se deu com a inclusão do Inciso V, que 

trata sobre as obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. A 

abrangência permitida por este inciso foi incluída pela Lei nº 12.475/2012, novamente fruto 

de conversão do PLV e sem vinculação com o tema original da MP que, neste caso, era sobre 

o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (BRASIL, 2012b). 

A terceira extensão de escopo do RDC foi a Lei nº 13.190/2015, resultante da MP nº 

678/2015, que acrescentou quatro novos incisos, passando a ser possível sua utilização em: 

obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma e administração de 

estabelecimentos penais e de unidades de atendimento socioeducativo; ações no âmbito da 

segurança pública; obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias na mobilidade 

urbana e ampliação de infraestrutura logística; e em contratos referentes à locação de bens 

móveis e imóveis. A medida provisória em referência tratava sobre os dois primeiros 

acréscimos e teve os dois últimos acrescidos por Projeto de Lei de Conversão (BRASIL, 

2015). 

O último inciso inseridos na Lei nº 12.462/2011, até o momento, referiu-se à 

possibilidade de sua utilização em ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à 

tecnologia e à inovação. Esta possibilidade foi incluída pela Lei nº 13.243/2016, resultado do 
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Projeto de Lei 2.177/2011, o único analisado que não foi resultante de Medida Provisória 

(BRASIL, 2016). 

Esta análise em relação ao tipo de ingresso destes acréscimos na legislação foi 

destacada pois permite a compreensão sobre a agilidade pela qual o tema vem sendo tratado 

nas discussões legislativas, conforme figura 2, uma vez que não fizeram parte das discussões 

das Comissões formadas para analisar as Medidas Provisórias, como também não foram 

objeto de discussão com a sociedade.  

 

Figura 2. Sucessivas tentativas até a implementação do RDC e seus desdobramentos 

posteriores 

 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

Além da inclusão de sete incisos em relação à versão inicial da legislação, cabe ainda 

apontar que houve a tentativa de aplicação do RDC a qualquer licitação da Administração 

Pública, quando da apresentação da proposta da relatora da Medida Provisória nº 630/2013, 

de 24 de dezembro de 2013, novamente conduzido como Projeto de Lei de Conversão. Porém, 

esta sugestão de utilização irrestrita da legislação do RDC não foi aprovada pelo Senado 

Federal (BRASIL, 2013).  

Apesar do caráter ainda restrito a algumas áreas de abrangência, com a evolução 

apresentada até aqui já é possível perceber a intenção de tornar o RDC uma legislação com 

abrangência cada vez mais ampliada e com inserções que não se fundamentam por discussões 

com os entes interessados nas normas associadas às legislações de contratações públicas 

(sociedade, agentes públicos e fornecedores).  

Ainda em relação aos seus desdobramentos, verifica-se que a discussão acerca da 

implementação do RDC não se esgotou com a sua publicação, uma vez que tramitam no 

Supremo Tribunal Federal (STF) duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) nas 

quais se solicita a impossibilidade de utilização do RDC por constarem questões no 
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dispositivo legal entendidas pelos autores como violação das regras presentes na Constituição 

da República Federativa do Brasil. 

As ADI’s nº 4.645 e 4.655 estão aguardando parecer do relator Ministro do STF Luiz 

Fux, tendo sido a primeira impetrada por um conjunto partidário (PSDB, DEM e PPS), que à 

época da publicação do RDC formavam oposição ao governo3, e a segunda formalizada pela 

Procuradoria Geral da República, vinculada ao Ministério Público Federal (OLIVEIRA e 

FREITAS, 2011). 

As críticas às normas definidas pelo RDC são tanto de natureza formal quanto de 

conteúdo. Não será escopo deste estudo a definição jurídica dos termos presentes nas ADI’s, 

visto que esta pesquisa trata de uma análise para o campo da Gestão Pública e não para o 

Direito. No entanto, julgou-se necessário o apontamento sobre estas ações contrárias ao RDC 

com o objetivo de sinalizar a possibilidade da existência de vulnerabilidades sob o prisma 

jurídico, além dos que estão sendo apresentados sob o ponto de vista administrativo.  

 

2.2.3 Em que o Regime é Diferenciado? Vantagens e desvantagens do novo instrumento 

legal 

 

O objetivo esperado com a publicação do RDC foi estabelecido no texto da própria 

legislação. No §1º, do artigo 1º, Incisos I a IV, da Lei nº 12.462/2011 está definido que ele 

deverá ser capaz de: 

 

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.  

Grifo da autora - (BRASIL, 2011a) 

 

Quando se compara estes objetivos expostos na lei do RDC com o que está presente na 

legislação geral de licitações (Lei nº 8.666/93) verifica-se que esta última se propõe 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 

                                                           

3 O RDC foi implementado durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (2011-2015), porém com 

tentativas de implementação iniciadas no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), 

ambos vinculados ao Partido dos Trabalhadores (PT), cuja posição política está vinculada à esquerda. Os 

partidos que impetraram a ADI nº 4.645 formaram oposição a estes dois governos, com posição política 

vinculada à direita. 
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julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Grifo da autora - 

(BRASIL, 1993) 

 

Como análise imediata percebe-se que o texto escolhido para os objetivos do RDC vai 

ao encontro da busca pela eficiência, inovação tecnológica e competitividade (FIUZA, 2012), 

enquanto a lei geral de licitações busca a garantia de cumprimento dos princípios 

constitucionais que regem as compras públicas. Como finalidade incomum expressa nas 

legislações estão a necessidade de garantia do tratamento igual entre os participantes, assim 

como a busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

Uma das argumentações apresentadas pelo governo para aceitação da publicação do 

RDC foi que o mesmo possui inspiração na legislação britânica, uma vez que a Inglaterra 

sediou os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2012, especialmente no que concerne à 

utilização da contratação integrada, considerada a ferramenta de maior inovação da legislação 

do RDC (Parecer emitido pela Comissão Mista da Medida Provisória nº 521, de 2010, em 04 

de maio de 2011). 

A lei que instituiu o RDC trouxe algumas regras para as contratações públicas que, 

apesar de não representarem novidades para as licitações brasileiras em geral, para as 

contratações que se referem a obras representaram. O quadro 3 apresenta estas regras, fazendo 

menção aos destaques positivos, uma vez que a literatura não apontou aspectos negativos para 

a utilização destas por meio do RDC. 

  

Quadro 3: Regras licitatórias já existentes em outras modalidades, mas inovadoras para obras e serviços 

por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas 

Regras estabelecidas 

pelo RDC 
Definição Potenciais benefícios 

Possibilidade de 

utilização do Pregão 

em obras 

É possível nas licitações incluídas no 

escopo de atuação do RDC, a utilização 

de Pregão, preferencialmente eletrônico 

(BRASIL, 2011a) 

A interação entre os fornecedores é 

dificultada pelas ferramentas de tecnologia 

da informação (LIRA e NÓBREGA, 2012) 

  

A utilização da via eletrônica é uma das 

ferramentas que auxiliam a publicidade dos 

lances (ALBANO et al., 2011) 

Inversão de fases 

Nesta regra primeiro seleciona-se a 

proposta mais vantajosa e somente após 

esta etapa serão examinadas as 

documentações dos fornecedores 

(BRASIL, 2011a).  

Não é uma regra considerada inovadora, já 

que é utilizada na modalidade Pregão. 

Porém, para obras e serviços de engenharia, 

se tornou (LUNELLI, 2013) 

A tendência é obter uma contratação mais 

célere, pois só se examinam os documentos 

daquelas empresas que obtiveram o 

primeiro lugar da disputa (LUNELLI, 2013; 

ARAÚJO et al., 2011) 
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Dificulta que os integrantes de cartel 

interponham recursos contra os 

participantes que não fazem parte do 

conluio (REZENDE, 2011) 

Fonte: Desenvolvido pela autora, com base em Albano et al. (2011); Araújo et al. (2011); Brasil (2011a); 

Rezende (2011); Lira e Nóbrega (2012); Lunelli (2013). 

 

Além destas, o RDC também estabeleceu outras regras que trouxeram novidades, visto 

que até então não constavam em outras legislações desta área. Por meio do RDC, as licitações 

podem utilizar remuneração variável para a empresa contratada, análise do preço final 

considerando custos e benefícios, assim como a autorização expressa para utilização de 

fornecedores existentes no local da execução contratual. Estas regras podem ser analisadas em 

seus potenciais benefícios e em suas fragilidades mais destacadas, conforme apresentadas no 

Quadro 4.  

 

Quadro 4: Regras licitatórias inovadoras estabelecidas pelo Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas  

Regras 

estabelecidas 

pelo RDC 

Definição Potenciais benefícios Potenciais fragilidades 

Remuneração 

variável para 

a empresa 

contratada  

A remuneração 

definida para a 

contratação 

poderá ser 

acrescida de 

acordo com a 

superação da 

expectativa do 

que foi 

inicialmente 

estabelecido, uma 

espécie de 

“bônus” no seu 

pagamento 

(LUNELLI, 

2013) 

Vantagem adicional para a 

Administração Pública uma 

vez que podem ser 

estabelecidos parâmetros 

superiores de qualidade 

(SCHWIND, 2012). 

Incorre em elevação do pagamento para 

o fornecedor, o que seria prejudicial aos 

interesses públicos por ocasionar maior 

desembolso orçamentário (SCHWIND, 

2012) 

Cabe ao administrador público evitar a 

inclusão de níveis de qualidade 

exagerados e não relacionados a 

benefícios efetivos e úteis para o 

interesse público (SCHWIND, 2012) 

A legislação do RDC não define maior 

nível de detalhamento, permitindo o 

entendimento que a não execução do 

objeto pode ser uma ocorrência normal e 

esperada (REZENDE, 2011) 

Contribui para a busca da 

eficiência e eficácia na 

efetivação da finalidade 

pública e sua utilização é uma 

prática nas contratações 

privadas, indo ao encontro do 

modelo gerencial, desde que 

compatível ao regime jurídico 

de direito público (CORRALO 

e CARDOSO, 2015). 

Se o fornecedor não atingir o objetivo 

previsto, não poderá ser aplicada sanções 

cabíveis e multas por inexecução do 

contrato. O risco assumido não vincula a 

entrega do resultado (SCHWIND, 2012). 

Não ficou definido no RDC se a 

economia gerada será verificada 

periodicamente ou apenas no final do 

contrato, assim como se haverá escala de 

acordo com a economia atingida 

(SCHWIND, 2012). 
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Análise do 

preço final 

considerando 

custos e 

benefícios 

 

Considera custos 

e benefícios para 

a Administração 

Pública escolher 

a melhor 

proposta, indo 

além do custo de 

fornecimento do 

bem ou serviço, 

mas também 

custos indiretos 

(manutenção, 

depreciação 

econômica e 

desfazimento de 

bens) 

(BRASIL,2011a) 

Se o órgão apresentar no Edital 

os critérios a serem utilizados 

para analisar os custos 

indiretos, assim como quais 

serão eles, a incorporação desta 

ferramenta às compras públicas 

tenderá a incorporar avanços 

quando comparadas à restrição 

ao menor preço do produto 

(ZYMLER e DIOS, 2013).  

Se os parâmetros não estiverem públicos 

e justificados no Edital, a utilização da 

regra de considerar custos indiretos e 

benefícios poderá fragilizar a 

competição, resultando em prejuízo para 

o interesse público. (ZYMLER e DIOS, 

2013).  

Autorização 

expressa para 

utilização de 

fornecedores 

existentes no 

local da 

execução 

contratual 

A legislação do 

RDC contém 

diretriz específica 

para que, na 

medida do 

possível, sejam 

privilegiados os 

fornecedores 

localizados na 

região da 

execução do 

contrato 

(BRASIL, 

2011a).  

Uma possibilidade para 

utilização deste critério sem a 

ocorrência de possíveis 

fragilidades poderia ser a sua 

aplicação para definir o 

vencedor em caso de eventual 

empate entre os fornecedores 

interessados (ZYMLER e 

DIOS, 2013). 

A cláusula visa incentivar a economia 

local, mas pode incorrer em aumento 

considerável do valor, uma vez que a 

concorrência estaria restrita ao critério 

regional e não ao preço (ZYMLER e 

DIOS, 2013). 

Os critérios para a operacionalização não 

foram definidos na lei, cabendo ao 

agente público a avaliação quanto à 

viabilidade prática de sua implementação 

(ZYMLER e DIOS, 2013). 

Fonte: Desenvolvido pela autora, com base em Brasil (2011a); Rezende (2011); Schwind (2012); Lunelli 

(2013); Zymler e Dios (2013); Corralo e Cardoso (2015). 

 

O quadro 5 detalha as características do orçamento sigiloso e da contratação integrada 

para as licitações que se baseiam na Lei nº 12.462/2011. Estas duas disposições são as que 

apresentaram maiores questionamentos teóricos e referem-se às maiores inovações entre as 

regras presentes na legislação do RDC, quando comparadas com as demais leis de 

contratações públicas.  

 

Quadro 5: Principais regras licitatórias estabelecidas pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas 

Regras 

estabelecidas 

pelo RDC 

Definição Potenciais benefícios Potenciais fragilidades 

Orçamento 

sigiloso 

Não exposição do custo 

estimado para a 

contratação, elaborado 

durante a fase 

preparatória do 

processo licitatório 

(REZENDE, 2011) 

Minimização das chances de 

combinação de preços por parte 

dos fornecedores interessados 

(CARDOSO, 2011; SILVA, 

2011; TOLEDO et al., 2015) 

Ausência de atendimento aos 

princípios constitucionais da 

publicidade e da isonomia 

(CARDOSO, 2011) 

Não é recomendada divulgação se o 

órgão não tiver garantia que o preço 

máximo reflita a prática do mercado 

(OCDE, 2008; OLIVEIRA e 

FREITAS, 2011; LIRA e NÓBREGA, 
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2012) 

Se houver suspeita de conluio 

entre os licitantes, a divulgação 

do valor de referência facilita e 

incentiva a prática de formação 

de cartéis (DE SILVA et al., 

2008). 

Ampliação do cenário de incertezas, 

facilidade para práticas de corrupção, 

informações privilegiadas, em 

detrimento dos demais (CARDOSO, 

2011) 

Contratação 

integrada 

O licitante vencedor da 

contratação tem a 

obrigação de realizar 

todas as etapas 

envolvidas na obra até 

que o empreendimento 

esteja em condições de 

operação (FIUZA, 

2012) 

Auxilia o Estado na medida em 

que supera uma de suas 

deficiências que é a de deter 

servidores técnicos para 

elaborar projeto básico 

(LUNELLI, 2013) 

Eventual indefinição do objeto a ser 

licitado e do valor orçado pelo órgão 

(OLIVEIRA e FREITAS, 2011) 

Permite celeridade dos ritos 

licitatórios, pois vários 

procedimentos administrativos 

são somados (REISDORFER, 

2011) 

Demonstra insegurança e aumenta a 

possibilidade de haver prejuízo na 

comparação das propostas enviadas 

pelos fornecedores (REZENDE, 

2011) 

Restrição por parte dos 

licitantes vencedores para 

formalização de solicitação de 

acréscimos do valor contratado 

(BRASIL, 2011a) 

Possibilidade de ocorrência de graves 

desvios de verbas públicas em 

consequência da deficiência e 

insuficiência de informações expostas 

nos anteprojetos de engenharia  

(MPF, 2011) 

 

Limitação de que as possíveis 

alterações no projeto da obra 

estejam restringidas à iniciativa 

da Administração Pública 

(ANDRADE e VELOSO, 

2013) 

Flexibilização exagerada na 

caracterização do objeto da licitação, 

incorrendo em deficiências para 

elaboração de critérios padronizados 

para as empresas interessadas 

apresentarem suas propostas de preços 

e consequentemente a comparação 

objetiva da mais vantajosa 

(CARDOSO, 2011; OLIVEIRA e 

FREITAS, 2011; REZENDE, 2011) 

 

Excessiva liberdade para os agentes 

públicos e possíveis distorções de 

finalidade pública (MPF, 2011) 

Fonte: Desenvolvido pela autora, com base em OCDE (2008); De Silva et al. (2008); Brasil (2011a); Cardoso 

(2011); MPF (2011); Oliveira e Freitas (2011); Rezende (2011); Silva (2011); Reisdorfer (2011); Fiuza (2012); 

Lira e Nóbrega (2012); Andrade e Veloso (2013); Lunelli (2013); Toledo et al. (2015). 

 

Considerando que o orçamento sigiloso e a contratação integrada são as regras mais 

inovadoras para as compras públicas brasileiras e que apresentaram maiores questionamentos 

na literatura apresentada, serão detalhados nos próximos subitens as suas principais 

características.  

 

2.2.3.1 Orçamento sigiloso: 

 

Trata-se da não exposição do custo estimado para a contratação que foi realizado 

durante a fase preparatória do processo licitatório e se reflete na ausência de conhecimento 
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prévio por parte dos licitantes desta previsão de gastos até que esteja encerrada a licitação 

(REZENDE, 2011). O §3º, do artigo 6º, da Lei nº 12.462/2011, apresentou uma ressalva em 

relação a este sigilo no sentido de garantir a possibilidade de acesso permanente dos órgãos de 

controle interno e externo pertencentes à Administração Pública (BRASIL, 2011a). 

A regra do sigilo do orçamento para os licitantes interessados antes da disputa foi 

objeto de controvérsias, no sentido de possibilitar uma fragilidade de publicidade do processo 

licitatório, podendo ser encarada sob a ótica de dois prismas (CARDOSO, 2011). O primeiro, 

que foi defendido pelo governo para a publicação do RDC, é de que esta medida poderia 

incorrer na minimização das chances de combinação de preços por parte dos fornecedores 

interessados, pois eles não teriam referência do preço estimado para atuarem como cartel
4

 e 

direcionarem o vencedor. Neste cenário, o poder público e por consequência a sociedade, 

estariam favorecidos com a economia de recursos públicos conquistada pela não cartelização 

(TOLEDO et al., 2015). 

Ainda com base neste entendimento, nos casos em que os licitantes conhecessem o 

preço máximo que a Administração Pública estaria disposta a pagar, eles poderiam oferecer 

propostas comerciais com preço mais elevado, próximas do preço máximo, estando este 

comportamento propenso a acontecer quanto menor for a quantidade de empresas 

concorrentes (SILVA, 2011). 

Outra argumentação seria que o sigilo do orçamento pode incorrer em vantagens para 

as contratações segundo a análise da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE, 2008), exposta no documento intitulado “Diretrizes para combater o 

conluio entre concorrentes em contratações públicas” (Guidelines for fighting bid rigging in 

public procurement), que inspirou a elaboração do RDC ao afirmar que os órgãos públicos 

deveriam divulgar o preço máximo a ser contratado apenas nos casos em que estivessem 

convencidos que a pesquisa mercadológica realizada fosse suficientemente detalhada e 

competitiva. Nos demais casos, o preço deveria ser mantido como confidencial ou confiado a 

outra autoridade pública (OLIVEIRA e FREITAS, 2011; LIRA e NÓBREGA, 2012). 

Quanto maior for o custo da contratação, maiores serão as chances de obtenção de 

preços mais baixos com a utilização da opção do orçamento sigiloso quando comparado com 

o orçamento divulgado. Costumeiramente, a Administração Pública não conhece tão bem o 

mercado em que atua e, devido à superficialidade deste conhecimento, assim como devido ao 

                                                           

4 Cartel pode ser definido como “a restrição e até eliminação da concorrência entre um conjunto de empresas, 

com a finalidade de auferir maiores lucros”(GABAN E DOMINGUES, 2009). A atuação dos cartéis no ambiente 

licitatório pode ocorrer de várias formas de interação entre as empresas, destacando-se: Fixação de preços, 

direcionamento privado da licitação, divisão de mercado, supressão de propostas, apresentação de propostas “pro 

forma”, rodízio, sub-contratação (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2008). 
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receio de frustação da licitação (deserta ou fracassada), o órgão público tende a utilizar preços 

de referência mais altos (SILVA, 2011).  

O estudo realizado por De Silva et al. (2008) avaliou o impacto da política de sigilo de 

orçamento realizada na cidade de Oklahoma (EUA) que perdurou até novembro de 1999, na 

qual considerava crime doloso a liberação desta informação, comparando com a legislação 

posterior a esta data, quando uma nova lei autorizou o acesso público de todas as informações 

vinculadas às licitações (inclusive do preço estimado). 

A teoria geral prevê que a publicidade das informações produz maior competitividade 

na licitação. Porém, para os autores, as propostas apresentadas tendem a configurar uma 

menor variação entre elas quando adota-se o orçamento sigiloso. Após o resultado da pesquisa 

empírica, os autores validaram a teoria geral ao verificarem que a divulgação aumentou a 

concorrência das obras licitadas em Oklahoma (EUA). Destacaram, porém, que se houver 

suspeita de conluio entre os licitantes, a divulgação do valor de referência facilita e incentiva 

a prática de formação de cartéis (DE SILVA et al., 2008). 

A ausência de divulgação do orçamento não sugere que seja possível a ausência de 

realização da estimativa do orçamento máximo a ser contratado. Apenas o momento em que 

este é divulgado foi alterado pela Lei que instituiu o RDC. A obrigação de sua elaboração 

continua obrigatória (CARDOSO, 2011).  

A Administração Pública dispõe de sistemas oficiais para formação dos preços de 

referência, que permite a presunção de que eles estejam relativamente adequados à realidade 

do mercado, permitindo que a elaboração do orçamento seja realizada sem maior dificuldade. 

Entretanto, em algumas situações de caráter excepcional, e desde que tecnicamente 

demonstrado, se faz necessária a realização de pesquisa de preços junto a, pelo menos, três 

fornecedores para obtenção do orçamento estimado (ZYMLER e DIOS, 2013). 

A necessidade de realização de uma pesquisa mercadológica utilizando os parâmetros 

definidos acima e a ausência de garantia que o orçamento estimado represente a realidade do 

mercado fornecedor, pode ser encarada como uma distorção do argumento citado 

anteriormente, emitido pela OCDE (2008), cuja orientação sobre o sigilo do orçamento dos 

órgãos públicos expõe que aqueles só deveriam divulgar o preço máximo quando estivessem 

convencidos que a pesquisa mercadológica estivesse suficientemente competitiva.  

Como crítica a estas visões, que percebem o orçamento sigiloso como benéfico, 

Cardoso (2011) argumenta que a falta de transparência do valor máximo definido pela 

Administração Pública resulta em um cenário de incertezas, ampliando a facilidade para 

práticas de corrupção, no sentido de que um agente público poderia fornecer a um ou mais 

licitantes informações privilegiadas, em detrimento dos demais. Neste contexto, além de um 
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princípio constitucional afetado (o da isonomia), a expectativa de economia de recursos 

públicos argumentada pela ótica daqueles que defendem o sigilo do orçamento, estaria 

extinta. 

É possível identificar dois principais riscos para a Administração Pública quando esta 

decide pela adoção do orçamento sigiloso, quais sejam: a possibilidade de favorecimento de 

determinado(s) fornecedor(es), em detrimento dos demais concorrentes; e a realização de 

orçamentos estimados não condizentes com a realidade do mercado, prejudicando a busca e 

análise da proposta mais vantajosa para a Administração (CARDOSO, 2011). 

Apesar da argumentação daqueles que são favoráveis à adoção do orçamento sigiloso 

ir no sentido de que este mecanismo poderia evitar estratégias de cartel por parte das 

empresas, este entendimento é fragilizado especialmente em mercados cujas operações já são 

restritas a poucos fornecedores ou que já são cartelizados (REZENDE, 2011). 

O autor entende que a formação de cartel não depende da divulgação ou não do 

orçamento, já que, se houver práticas inidôneas por parte dos agentes públicos ao favorecerem 

apenas o(s) fornecedor(es) de seu interesse e se este(s) fizer(em) parte de cartel, poderá haver 

combinação das propostas de preços a serem enviadas, de modo que apenas uma ofereça 

proposta mais próxima do valor orçado e todos os demais apresentem preços 

consideravelmente acima no intuito de serem desclassificados do certame, forçosamente.  

De Silva et al. (2008) definem como fraudulentas as licitações nas quais as empresas, 

que deveriam competir entre si, desenham a conspiração sigilosa visando elevar os preços ou 

baixar a qualidade dos bens ou serviços que serão ofertados. 

Diante deste entendimento, a expectativa de tornar o orçamento sigiloso nas 

contratações com o uso do RDC visando impossibilitar a prática de cartel fica condicionada à 

hipótese de que não haverá corrupção (REZENDE, 2011). Na visão de Justen Filho (2004), a 

manutenção de restrição de acesso a uma informação tão importante, como é o caso do preço 

máximo a ser contratado, é um incentivo às práticas reprováveis e que, somente esta 

possibilidade, já seria motivo suficiente para isolar qualquer justificativa para adoção deste 

procedimento. 

Mesmo considerando a hipótese de não haver agente público envolvido com o 

fornecimento ilícito de informações, Rezende (2011) afirma que a contratação pode estar 

fragilizada pelo fato de manter a possibilidade de combinação de preços por parte das 

empresas, fazendo um acordo entre si para enviarem propostas muito superiores a realidade 

do mercado, obrigando a Administração a refazer a estimativa de preços devido à inexistência 

de empresas que estejam com orçamento próximo ao praticado pelo órgão e os fornecedores, 
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por conseguinte, se beneficiariam com o método de tentativa e erro até entenderem o 

orçamento estipulado para a contratação, encerrando o sigilo pretendido.  

 

2.2.3.2 Contratação Integrada: 

 

O § I, do Artigo 9º, da Lei nº 12.462/2011, define que a contratação integral ocorre 

quando estão compreendidas as etapas da: 

 

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 (BRASIL, 2011a). 

 

Com esta possibilidade, o licitante vencedor da contratação tem a obrigação de realizar 

todas as etapas envolvidas na obra até que o empreendimento esteja em condições de 

operação, sendo o responsável tanto pelo projeto básico5 quanto pelo executivo6 e pela obra 

em si, ou seja, é o responsável por todas as etapas (FIUZA, 2012). Nos moldes da Lei nº 

8.666/93, primeiramente, o órgão deve concluir e aprovar o projeto básico, depois licitar o 

projeto executivo e, somente após esta etapa, por meio de outro processo licitatório (com 

outro licitante vencedor), contratar a execução da obra ou serviço (§ 1, do Artigo 7º c/c Inciso 

II, Artigo 9º, da Lei nº 8.666/93). 

A etapa de elaboração do projeto básico é suprimida no RDC e o órgão divulga a 

licitação contendo o anteprojeto de engenharia do empreendimento que quer realizar. Este 

documento deve ser capaz de demonstrar e justificar as demandas a serem realizadas, além de 

tornar conhecida a previsão global dos investimentos a serem feitos e o nível de serviço 

esperado. Este documento também deve ser capaz de definir padrões de qualidade da obra, a 

estética do projeto arquitetônico e medidas de adequação ao interesse público, à economia na 

utilização, facilidade na execução e impactos ambientais e de acessibilidade (BRASIL, 

2011a).  

Esta é uma das principais críticas atribuídas ao RDC, pois ela pode ser entendida como 

uma eventual indefinição do objeto a ser licitado e do valor orçado pela instituição 

(OLIVEIRA e FREITAS, 2011). 

                                                           

5 Projeto Básico: “Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para (...) 

caracterizar a obra ou serviço de engenharia, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, com base nas 

indicações dos estudos técnicos preliminares; assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 

impacto ambiental do empreendimento; e possibilitar a avaliação do custo da obra ou serviço e a definição dos 

métodos e do prazo de execução” (BRASIL, 2011a).  
6 Projeto Executivo: “Conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo 

com as normas técnicas pertinentes” (BRASIL, 2011a). 
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Nestes moldes de licitação, a dispensa do projeto básico como parte integrante do 

instrumento convocatório pode ser analisada com ressalva, já que o anteprojeto pode não 

detalhar suficientemente o objeto a ser contratado, demonstrando insegurança e aumentando a 

possibilidade de haver prejuízo nos parâmetros de comparação das propostas enviadas pelos 

fornecedores. Neste contexto, aumentar-se-iam as possibilidades de julgamento subjetivo das 

propostas e a elaboração do projeto básico por parte do licitante vencedor da obra ou serviço 

de engenharia estaria imbuído de poder excessivo ao fornecedor, já que seria dele a 

responsabilidade por definir o que e como será executada a contratação (REZENDE, 2011). 

O entendimento do Ministério Público Federal (MPF), ao emitir a “Nota ao Projeto de 

Lei de Conversão da MP nº 521/2010”, que foi uma das Medidas Provisórias que tentaram 

resultar na publicação do RDC, argumenta que a inexistência de um projeto básico bem 

elaborado e de um orçamento que especifique os itens nele presentes resulta no prejuízo ao 

julgamento objetivo das propostas e compromete a isonomia da licitação. Segundo o 

entendimento dos procuradores que assinaram a nota técnica, membros do Grupo de Trabalho 

da Copa do Mundo 2014, o conteúdo do anteprojeto de engenharia se apresenta 

“extremamente vago, genérico e implicará na não definição adequada do objeto da licitação e 

do futuro contrato” (MPF, 2011).    

Ainda na manifestação do MPF, menciona-se que, caso ocorresse a licitação sem o 

conhecido prévio e exato do objeto que a Administração Pública estaria pretendendo adquirir, 

passar-se-ia a ter um cenário sem condições reais de disputa. Outro potencial prejuízo é a 

possibilidade de ocorrência de graves desvios de verbas públicas em consequência da 

deficiência e insuficiência de informações expostas nos anteprojetos de engenharia. 

A contratação integrada pode ser analisada como uma flexibilização exacerbada na 

caracterização do objeto da licitação, incorrendo em deficiências para elaboração de critérios 

padronizados para as empresas interessadas apresentarem suas propostas de preços. 

Consequentemente, a composição das mesmas estaria baseada em critérios tão diversificados 

que impossibilitaria a comparação objetiva da mais vantajosa (CARDOSO, 2011; OLIVEIRA 

e FREITAS, 2011; REZENDE, 2011). 

Destacando ainda a importância do projeto básico, o relatório da OCDE (2008) define 

a etapa da elaboração das especificações e dos termos de referências como uma fase do ciclo 

da contratação pública muito vulnerável às fraudes e corrupção. O relatório orienta que este 

documento deve ser claro e abrangente, mas não discriminatório. Quanto mais claros forem os 

requisitos, mais simples será a compreensão dos fornecedores na preparação e apresentação 

das propostas de preços.  
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Na visão de Lunelli (2013), a contratação integrada configura-se como a grande 

inovação do RDC e auxilia o Estado na medida em que supera uma de suas deficiências: a de 

deter no seu corpo de servidores quantidade suficiente de técnicos que possam elaborar um 

projeto básico que atenda às necessidades do órgão e que permita, a partir dele, a confecção 

de um projeto executivo eficaz. 

A contratação integrada pode possibilitar a celeridade dos ritos licitatórios, pois, com a 

sua utilização, vários procedimentos administrativos são somados, resultando no 

encurtamento das fases interna e externa do certame. A fundamentação deste entendimento 

encontra amparo na ideia norteadora da legislação que é auxiliar na diminuição do tempo e 

dos custos do processo licitatório (REISDORFER, 2011).  

Neste modelo, outra característica que diverge das contratações que utilizam a Lei nº 

8.666/93 é a restrição por parte dos licitantes vencedores para formalização de solicitação de 

acréscimos do valor contratado. Porém, a exceção desta regra acontecerá se houver ocorrência 

de casos fortuitos ou se o órgão contratante pedir a alteração do projeto ou das especificações 

visando melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, conforme definidos nos 

Incisos I e II, do §4º, do Artigo 9º, da Lei nº 12.462/2011 (BRASIL, 2011a).  

Uma das vantagens atribuídas a esta restrição é que sua utilização evita um costume 

verificado por alguns licitantes que, após ofertarem o menor preço, solicitam aditivos 

contratuais que elevam o valor final do objeto. A alteração deste comportamento se dá quando 

cabe ao próprio órgão a verificação de necessidade de reequilíbrio financeiro, após verificação 

da ocorrência de caso fortuito ou de força maior (REISDORFER, 2011).  

Outra possibilidade de alteração do preço final da licitação pode ser encontrada 

quando a Administração Pública necessita modificar o projeto ou as especificações técnicas, 

não se aplicando a esta regra os casos de erros ou omissões de conduta por parte dos 

contratados e respeitados os limites estabelecidos na Lei nº 8.666/93 (REISDORFER, 2011).  

Para Andrade e Veloso (2013) esta regra trata de uma inovação importante, já que as 

possíveis reconsiderações a serem feitas no projeto executivo ou durante a execução da obra 

demandará formalização em ato motivado pela própria Administração Pública. Para os 

autores, a existência desta condição pode ser entendida como possibilidade de reduzir as 

solicitações de modificações consideradas abusivas e oriundas dos fornecedores. Porém, este 

contexto, assim como o do orçamento sigiloso, pode incorrer em excessiva liberdade para os 

agentes públicos e possíveis distorções de finalidade pública. 

Neste contexto, a Nota Técnica emitida pelo MPF reforça que a contratação integrada 

resulta em maior agilidade na execução das obras e serviços de engenharia, mas esta 

vantagem não pode ser obtida por meio do sacrifício dos princípios da licitação, que exigem 
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adequado detalhamento do objeto, julgamento objetivo das propostas e isonomia. Ressaltam 

ainda neste documento que irregularidades nos projetos que foram conduzidas pelos 

fornecedores, já originaram inúmeros desvios em licitações e prejuízos ao erário (MPF, 2011).

 A regra da contratação integrada não é considerada totalmente nova para as licitações 

brasileiras, uma vez que a Petrobras também já podia se valer deste mecanismo nos seus 

procedimentos licitatórios7, presente na legislação que regulava suas contratações desde 1998 

(Decreto nº 2.745/1998), permanecendo na legislação em vigor (Lei nº 13.303/2016). Assim, 

o que pode ser considerada uma inovação trazida pelo RDC é a possibilidade de utilização 

desta regra fora do âmbito da Petrobras (CARDOSO, 2011). 

 

2.3 A legislação e seus aspectos colonialistas 

 

Esta parte do trabalho visa posicionar a lente de interpretação para as características 

mais questionáveis da legislação do RDC, no que se refere à sua associação com aspectos 

colonialistas, que resultaram em aprovação da mesma sem a adequada contextualização com o 

cenário brasileiro e discussão com a sociedade. 

Os temas ligados à geopolítica são inevitáveis para uma análise mais ampliada das 

questões econômicas e sociais que estão vinculadas as contratações públicas, já que estas 

detêm o fator financeiro por envolverem orçamento público, devendo ser utilizadas para 

satisfação dos interesses da sociedade. Neste sentido, o “visível” e o “invisível” de uma teoria 

está atrelado à geopolítica do conhecimento a partir do “lugar que se pensará” 

(GROSFOGUEL, 2012). 

Este tópico busca associar as raízes dos argumentos utilizados para a defesa das regras 

do RDC com a utilização em outros países (da Europa e Estados Unidos), em detrimento da 

análise do contexto brasileiro para estabelecer a legislação utilizada para a aplicação do 

dinheiro público. 

Verificou-se, anteriormente, que a prática do orçamento sigiloso é utilizada pelos 

Estados Unidos e em nações integrantes da União Europeia, assim como é apoiada (com 

ressalvas) pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

                                                           

7 A PETROBRAS se valia do Decreto nº 2.745/98, que instituía o regulamento simplificado para procedimentos 

licitatórios, por ser uma sociedade de economia mista que explora atividades econômicas de produção, 

comercialização de bens e prestação de serviços. Desde 1998, era possível a utilização da contratação integrada, 

fator que permaneceu mesmo após a publicação da Lei nº 13.303/2016, em 01 de julho de 2016 (que revogou o 

citado Decreto). Na lei em vigor, constam regras licitatórias para as sociedades de economia mista similares às 

presentes no RDC (tais como contratação integrada, inversão de fases, adoção preferencial da modalidade 

eletrônica e disputa por lances). 
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Porém, as divergências culturais entre estas nações e o contexto brasileiro não foram 

considerados para melhor adequação dos termos da legislação que instituiu o RDC. 

A principal argumentação aqui apresentada será a existência de fatores colonialistas 

para a ocorrência destes fatos, o que também é verificado no âmbito das nações latino-

americanas. As relações jurídicas entre os países foram alteradas com o passar do tempo, 

induzindo um pensamento cuja ideia sobre a existência de relações coloniais somente se 

enquadra em momentos históricos pertencentes ao passado (GROSFOGUEL, 2012).  

A colonialidade atual não é estabelecida pela relação formal entre colonizados e 

colonizadores, que no passado era marcada pela dependência pessoal e pela utilização de 

violência física e psíquica (SOUZA, 2003). Na relação vigente, a dominação é manifestada 

por dimensões que formam a matriz colonial do poder (ou colonialidade do poder), entre elas: 

controle da economia, da autoridade, da natureza e dos recursos naturais, do gênero e da 

sexualidade, da subjetividade e do conhecimento (MIGNOLO, 2010). 

Esta colonialidade do poder permite entender e explicar a estreita conexão entre as 

relações sociais e econômicas estabelecidas pelos países localizados na América Latina com 

os países europeus e os Estados Unidos, assim como as implicações geradas devido à 

ausência de revoluções autônomas, oriundas dos países colonizados (QUIJANO, 1993). 

Como resultado deste comportamento, os países latino-americanos são dirigidos de 

forma a servir, renovar ou manter estruturas internas de maneira muito semelhante ao modelo 

que era adotado quando da subordinação colonial formal. Neste contexto, as classes sociais 

não dominantes são as mais afetadas pela exploração de forma mais intensa, resultando na 

manutenção da segregação que decorre do colonialismo (CASANOVA, 2007). 

O longo período de domínio dos países colonizadores da Europa em relação aos 

demais países resultou em um cenário de subalternidade do saber e a suposição de existência 

de uma “verdade absoluta” adquirida pela dominação dos outros países (ABDALLA e 

FARIA, 2015). Já em relação ao poderio dos Estados Unidos em relação aos demais, Abdalla 

(2014) entende que o surgimento desta imposição de conhecimento se deu após a Segunda 

Guerra Mundial devido ao poderio bélico apresentado por aquele país, que incorreu na 

alteração da polaridade de poder para nação estadunidense, especialmente nos campos de 

estudo da Administração.  

Esta soberania imposta pelos países da Europa e Estados Unidos permitiu que a 

utilização da ciência produzida para a área de gestão fosse legitimada pela dominação que 

eles representavam, estabelecendo assim a colonialidade do conhecimento. Um exemplo claro 

deste fato é a aceitação dos saberes disseminados por mentores de gestão estadunidenses que 
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são apresentados como solucionadores de qualquer problema organizacional em âmbito 

mundial (PAES DE PAULA, 2005; ABDALLA e FARIA, 2015). 

A importação e a replicação de conhecimentos, modelos e teorias de forma acrítica, ou 

seja, sem a análise sobre a sua adequação ao contexto brasileiro, acabam por resultar na 

continuidade da ordem dominante e na incapacidade de envolver os diversos contextos dos 

países pertencentes ao hemisfério Sul (JACK et al., 2012; ABDALLA e FARIA, 2015).  

A alienação verificada na produção de conhecimento local é o resultado da 

dependência da sociedade global em relação à produção estrangeira, ocorrida com a aceitação 

de conceitos e técnicas importados de modo automático e subserviente, não considerando a 

diferença entre os elementos históricos que o constituem e que demandam utilização de senso 

crítico (RAMOS, 1965). 

O questionamento imediato que pode ser feito acerca desta dominação euro-americana 

de conhecimento na inadequação da criação de conhecimento em administração de forma 

generalizada, já que não é possível desconsiderar a variável “contexto” para tomada de 

decisões (JACK et al., 2012; ABDALLA e FARIA, 2015). 

Neste sentido, é pertinente resgatar a necessidade de aplicação da redução sociológica 

defendida por Ramos (1965). Para o autor, a redução age em sentido contrário à repetição de 

práticas e estudos, sendo um método de assimilação crítica da produção estrangeira, 

permitindo assim a efetivação de atitude científica que considere as particularidades que são 

próprias de todas as diferentes situações históricas. Afinal, segundo o autor, cada problema e 

cada característica de uma determinada sociedade, fazem parte de uma totalidade que deve ser 

considerada e na qual apenas ela está inserida (RAMOS, 1965).  

A redução sociológica é um método que permite a transposição do conhecimento e das 

experiências com alteração de um prisma para outro, com base na aceitação da existência de 

uma perspectiva própria da cultura brasileira, deixando de considerar um modelo de 

paradigma universal, além de não aceitar a assimilação mecânica do patrimônio científico 

produzido fora do seu contexto local (RAMOS, 1965). 

Para Casanova (2007), o colonialismo interno permeia aspectos econômicos, políticos, 

sociais e culturais. Assim, além do exemplo específico das cláusulas presentes na legislação 

do RDC, percebeu-se que a colonialidade está relacionada também com os modelos adotados 

pela Administração Pública brasileira (patrimonialista, burocrático e gerencial, nesta ordem), 

uma vez que foram importados livremente dos países que, antes da independência formal dos 

países latino-americanos, eram denominados claramente como colonizadores.  

Para, de fato, entender as causas desta conduta no contexto latino-americano, faz-se 

necessário perpassar bases históricas que vigoraram neste território desde que eram colônias. 
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Segundo o Conselho de Ministros do Centro Latino-Americano de Administração para o 

Desenvolvimento (CLAD), sem o entendimento da herança negativa enraizada na história, 

não é possível alterar a Administração Pública da região. 

Visando exemplificar algumas características definidas pelo CLAD, citam-se o 

patrimonialismo e o formalismo burocrático. O patrimonialismo foi resultado do longo 

período de dominação dos interesses privados sobrepostos aos públicos, associado à 

significativa influência que o poder econômico detinha sobre as decisões do governo (CLAD, 

2010).  

A Administração Pública brasileira foi conduzida sob os traços do patrimonialismo 

desde o período colonial permanecendo com maior intensidade até as primeiras décadas do 

século XX. Neste modelo de gestão, os cargos eram considerados benefício eclesiástico. A 

chamada “res publica” (coisa do povo) não era diferenciada da “res principis” (coisa do 

governante), o que significava que não havia separação entre o que era considerado “do povo” 

daquilo que era “do Estado” (TORRES, 2004; FONSECA, 2013) 

Como herança da colonização portuguesa, a Administração Pública patrimonialista 

tinha como algumas características o caráter personalista de poder, tendência à corrupção e 

forte presença do clientelismo e do nepotismo (MARTINS, 1997). Nesta época, a estrutura do 

Estado era enorme e as contratações públicas, até o início do século XX, eram frutos da 

conveniência da Administração, que detinha autonomia para conduzir os procedimentos por 

vias licitatórias, assim como diretamente com o particular, por meio de uma relação de 

confiança estabelecida entre as partes (PEREIRA, 2012). 

De modo a tentar minimizar os efeitos corruptíveis que esta flexibilidade resultava nas 

contratações públicas, buscou-se por meio do formalismo e do controle rígido procedimental 

reprimir as ações públicas inadvertidas, buscando superar as mazelas do patrimonialismo e 

passando-se a adotar o modelo de Administração Pública Burocrática (PEREIRA, 2012; 

FONSECA, 2013) 

Sob a gestão do governo Vargas (1930-1945) foi realizada a primeira reforma 

administrativa do Brasil, que adotou a Administração Pública Burocrática proposta por Weber 

(1999 [1956]), sob influência do modelo adotado na Europa no século XIX (MARTINS, 

1997; FONSECA, 2013). 

No modelo de gestão burocrático weberiano as regras, estatutos e regulamentos têm 

destaque, assim como a importância dada à hierarquia dos cargos, registros documentados, 

administração dos funcionários por meio de regras que eram ensinadas e pela impessoalidade 

das relações entre as pessoas (WEBER, 1999 [1956]).  
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Em relação ao formalismo burocrático, a principal consequência foi o obstáculo que 

isso causava no controle das ações realizadas pela gestão pública. A quantidade excessiva de 

normas procedimentais desconsiderava as especificidades que o exercício da cidadania 

demandava e resultava em controles legais não voltados à transparência, eficiência e 

efetividade da gestão pública (CLAD, 2010).  

Para Abrúcio (1997) o modelo burocrático adotado pela Administração Pública 

brasileira não foi capaz de suplantar os aspectos do patrimonialismo e acabou resultando no 

fortalecimento do exercício do autoritarismo dos cargos públicos. A lentidão dos 

procedimentos caracteriza-se como uma disfunção do modelo e incorre em pouco atingimento 

dos interesses públicos e ausência de diálogo com a sociedade, devido ao excesso de 

instrumentos administrativos (BRESSER-PEREIRA, 1996; NOGUEIRA, 1998). 

A tentativa de adoção de novos modelos de gestão administrativa do Estado não 

resultou na extinção do modelo anterior (FADUL e SILVA, 2008) e esta realidade pode ser 

verificada por meio do patrimonialismo moderno no qual o poder é exercido estrategicamente 

pelos grupos sociais dominantes que se apropriam de recursos econômicos ou estabelecem 

vantagens sem legitimidade (SORJ, 2006). 

O excesso de formalismo verificado na adoção brasileira do modelo burocrático 

resultou na substituição deste padrão de gerenciamento público para o que estava em ascensão 

especialmente na Inglaterra, conduzido por Margareth Thatcher, e posteriormente nos Estados 

Unidos, sob o gerenciamento de Ronald Reagan. Assim, a partir da década de 90, o Estado 

brasileiro introduziu significativas mudanças no setor público com a utilização da 

Administração Pública Gerencial (BRESSER-PEREIRA, 1996; ABRUCIO, 1997; 

FONSECA, 2013). 

Um dos objetivos da reforma realizada por Thatcher era a mudança no funcionamento 

do serviço público e o aumento da eficiência administrativa do Estado (tal qual o principal 

objetivo formalizado pelo RDC). Neste modelo de gestão, o poder governamental deveria 

descentralizar suas funções e separar as atividades de planejamento e de execução, privatizar 

as estatais, instituir organizações de regulação das atividades conduzidas pela área pública, 

terceirizar os serviços públicos e utilizar ferramentas e conceitos utilizados pelas empresas 

privadas (PAES DE PAULA, 2005). 

A utilização do modelo gerencial no Brasil está associada à política adotada pelo FMI 

(Fundo Monetário Internacional) e pelo Banco Mundial, que disseminavam em escala global 

as ideias do “fundamentalismo do livre mercado”. A crise econômica brasileira do final dos 

anos 80 e a dependência do capital estrangeiro nos anos 90, resultou na imposição por parte 

destas organizações para a realização da reforma neoliberal no país e a consequente adoção do 
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modelo gerencial para a Administração Pública, iniciada na década de 90 (HARVEY, 2013; 

TORRES, 2004). 

Após o consenso de Washington (1989), realizado nos Estados Unidos com 

representantes do governo e economistas de vários países, além do FMI e do Banco Mundial, 

os países decidiram, coletivamente, pela adoção de práticas neoliberais, que se 

fundamentavam no entendimento que a economia deveria ser entregue às leis do mercado 

(IBARRA-COLADO et al, 2010). 

No que se refere à contratação integrada adotada pelo RDC, a aplicação desta regra 

pode ser entendida como uma transferência à iniciativa privada das obrigações do Estado, 

uma vez que a confecção do projeto básico passa a ser da empresa contratada pelo órgão, 

resultando na prática de um modelo de gestão pública gerencial, importado do padrão de 

gestão iniciado na Inglaterra (FONSECA, 2013). 

No presente estudo, optou-se por não realizar um resgate histórico da concepção da 

globalização, capitalismo e neoliberalismo, porém, percebe-se a sequencial relação entre os 

conceitos de colonialidade, adoção dos modelos de reforma administrativa, administração 

pública gerencial, contexto neoliberal e instituição da legislação do RDC. A formalização das 

condições para a implementação das estratégias neoliberais acaba por resultar na possibilidade 

de alteração das relações de poder entre a sociedade, organizações e Estado (FADUL e 

SILVA, 2008) e na “destruição” das estruturas e poderes institucionais (HARVEY, 2007). 

Os conceitos associados ao neoliberalismo são comumente relacionados aos seus 

aspectos econômicos, porém o entendimento da dimensão de sua atuação deve perpassar o 

discurso hegemônico com interferência nos valores básicos da sociedade liberal moderna, 

atuando no modo de ser humano, riqueza, natureza, história, progresso, conhecimento e boa 

vida (LANDER, 2005). 

A adoção do modelo gerencial pelo Brasil incorreu (e continua incorrendo como é o 

caso do RDC) em significativas mudanças nas contratações públicas, embora elas ainda sejam 

caracterizadas por forte traço de rigidez do modelo burocrático (FONSECA, 2013). Uma de 

suas características é a oferta reduzida dos serviços públicos, adotando para sua gestão o 

modo semelhante ao utilizado nas empresas privadas, pois a origem do modelo gerencial na 

Inglaterra e nos Estados Unidos foi moldado com a participação e influência de representantes 

do setor privado (BRESSER-PEREIRA, 1996; ABRUCIO, 1997; PEREIRA, 2012; 

PARADELA e COSTA, 2013).  

No que se refere às contratações públicas, a Administração Pública gerencial brasileira 

buscou estabelecer um caminho de mudança entre o formalismo e o rígido controle processual 
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característico do modelo burocrático para a ênfase na eficiência, na busca dos resultados e da 

necessidade de flexibilização preconizados pelo modelo gerencial (PEREIRA, 2012). 

Neste sentido, percebe-se que a publicação do RDC pode ser vista como uma 

continuidade de aplicação do modelo de Administração Pública gerencial, uma vez que com a 

normatização da contratação integrada, por exemplo, pode-se transferir a responsabilidade do 

Estado para a iniciativa privada (MAFRA, 2005) e de forma colonialista, dar continuidade a 

um modelo importado acriticamente para o contexto brasileiro. 

Neste sentido, resgata-se o entendimento que as sociedades modernas adotam um ciclo 

de comportamento privado-público-privado, alternando a utilização de intensa preocupação e 

utilização de questões públicas com interesse coletivo, com outras voltadas ao bem-estar 

individual (privado), a partir da justificativa que a ação pública não resultou na mudança 

desejada, devendo retornar à esfera privada (HIRSCHMAN, 1983). Ação similar ocorre com 

a gestão pública, pois quando ela é percebida como não atendendo aos interesses da 

sociedade, recorre-se à possibilidade de preenchimento desta lacuna por meio da inciativa 

privada. Porém, o dilema público-privado permanece quando a atuação da esfera privada 

também não se mostra capaz de satisfazer aos interesses coletivos.  

Após a verificação da influência que as colonialidades do poder e do conhecimento 

tiveram nas práticas administrativas realizadas pela área pública brasileira, é importante 

salientar a alternativa proposta pela opção decolonial, uma vez que, apesar do aspecto 

dominante das abordagens europeia e norte-americana, estas não foram capazes de absorver 

os complexos aspectos de cada região, assim como entender as distinções das diferentes 

formações sociais (PORTO-GONÇALVES, 2000). 

Neste sentido, a abordagem decolonial busca transcender a colonialidade que 

permanece existindo mesmo com o fim do colonialismo (PORTO-GONÇALVES, 2000) e 

fornece para a sociedade do século XXI a decolonialidade que complementa a descolonização 

encerrada nos séculos XIX e XX (GROSFOGUEL, 2007). 

Cabe ponderar a diferença conceitual e epistemológica entre o conceito de 

decolonialidade e descolonização. A ausência do “s” a marca que representa a distinção entre 

o projeto decolonial proposto pelo Grupo Modernidade/Colonialidade8 e a ideia histórica de 

descolonização, após a libertação nacional durante a Guerra Fria (BALLESTRIN, 2013). 

                                                           

8 O grupo Modernidade/Colonialidade foi formado no final dos anos 1990, por intelectuais latino-americanos 

vinculados à diferentes universidades das Américas. “Foi responsável por um movimento epistemológico 

fundamental para a renovação crítica e utópica das ciências sociais na América Latina no século XXI: a 

radicalização do argumento pós-colonial no continente por meio da noção de ‘giro decolonial’” (BALLESTRIN, 

2013, p.89). 
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Os países latinos americanos, em especial o Brasil, devem compreender o quão 

urgente, fundamental e necessário é quebrar os grilhões epistêmicos que o condicionam a uma 

visão sob o prisma euro-norte-americano (ABDALLA e FARIA, 2015) e buscar modelos e 

técnicas “tropicalizados”, enfrentando as especificidades de cada país (IBARRA-COLADO et 

al, 2010). 

Neste sentido, este trabalho vai ao encontro da proposta apresentada por Abdalla e 

Faria (2015) para construção de uma agenda de pensamento decolonial ao promover pesquisa 

que reconheça a subalternidade brasileira no que se refere à produção de conhecimentos em 

gestão e a importação acrítica desta área. Outro destaque que pode ser considerado é que, ao 

estabelecer um pensamento crítico à colonialidade das reformas administrativas brasileiras, 

busca-se fortalecer a identidade acadêmica local e estimular que estes conhecimentos 

coexistam com os saberes globais (ABDALLA e FARIA, 2015). 

Segundo Ramos (1965), é necessário reconhecer que “na colônia tudo é colonial, 

inclusive a mentalidade dos que nela vivem”. Assim, a possibilidade de alteração desta 

realidade é a formação de consciência condicionada prioritariamente por fatores internos e, 

secundariamente, pelos externos, ao contrário do pensamento colonial dominante (RAMOS, 

1965, p. 134). 

O pensamento decolonial possibilita incorrer, entre outros aspectos, no alcance de 

benefícios sociais já que se propõe a incorporar conhecimento atrelado aos dilemas locais 

reais sem, contudo, deixar de dialogar criticamente com os conhecimentos hegemônicos já 

sedimentados para que não haja reprodução da lógica de dominação que se busca superar 

(ABDALLA e FARIA, 2015).  

Não há necessidade de condenação da importação da ciência e da técnica. O que deve 

ser resguardado é a forma como ela ocorre, buscando caminhar em direção a uma atitude 

crítico-assimilativa, na qual se utiliza a produção estrangeira não como modelo, mas como 

subsídio. A prática da redução altera o status de colecionador de ideias passando a ser 

produtor delas (RAMOS, 1965).  

Assim, a utilização de técnicas estrangeiras não precisa ser combatida com 

revanchismo nacionalista, entretanto deve ser evitada a valorização excessiva delas, com 

emprego de recursos humanos e financeiros em uma reprodução inútil alheia ao contexto local 

(RAMOS, 1965).  

Neste sentido, a “reforma da gestão pública decolonial” demandaria uma discussão 

ampliada com a sociedade e com os saberes localmente produzidos nesta área, de modo a 

constituir redes com maior aproximação entre o Estado e a sua população, caracterizando-se 
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como uma alternativa mais eficiente para a administração pública brasileira (RIBEIRO et al, 

2013). 

Assim, diante do conteúdo presente no referencial teórico desta pesquisa, foi possível 

perceber a estreita vinculação que o RDC mantém com os elementos presentes na 

Administração Pública Gerencial, percebido, por exemplo, por meio da possibilidade de 

transferência de parte das obrigações do Estado para a iniciativa privada. Outra questão que se 

destaca é que, tanto o RDC como os modelos adotados pela Administração Pública 

(patrimonialista, burocrático e gerencial) foram acriticamente importados sem discussão e 

adequação à realidade existente no contexto brasileiro.  

De acordo com as teorias até aqui apresentadas, pode-se associar que tais fatos 

ocorreram (e continuam a ocorrer) devido à permanência da colonialidade do poder e do 

conhecimento, pois a utilização da ciência produzida é legitimada pela soberania imposta 

pelos países que representam a dominação colonialista. A figura 3 apresenta o resumo do 

modelo teórico proposto para esta pesquisa, estabelecendo a vinculação entre estas 

perspectivas teóricas.  

Destaca-se ainda que não somente foi percebida a importação acrítica das ideias e dos 

conceitos, mas a forma como esta apropriação foi apoiada pelo discurso, que incorrem em 

legitimar a colonialidade por meio da prática social discursiva e pela relação entre a 

linguagem e poder (FAIRCLOUGH, 2001), conforme será verificado na análise e 

interpretação dos dados deste estudo. 

 

Figura 3. Modelo teórico proposto para a pesquisa: o RDC e seus aspectos 

colonialistas 

 

 

                          Fonte: Desenvolvido pela autora 
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3. DECISÕES METODOLÓGICAS 

 

 

3.1 Tipificação da pesquisa  

 

Esta pesquisa caracteriza-se como sendo um estudo qualitativo, exploratório e 

descritivo, de modo a atingir os objetivos relacionados neste trabalho. A pesquisa exploratória 

tem a finalidade de ampliar o conhecimento a respeito do fenômeno analisado (GIL, 2007), 

adequando-se a este estudo por ampliar a análise crítica relacionada ao RDC. A pesquisa 

também caracteriza-se como sendo descritiva, pois busca a descrição exata dos fatos e 

fenômenos verificados na realidade explorada (TRIVIÑOS, 1987).  

A pesquisa possui características qualitativas, pois busca interpretar o contexto 

analisado por meio de entrevistas e análise documental, a partir da compreensão descrita por 

cada um dos grupos de interesse, tendo sua conclusão baseada no significado que as pessoas 

atribuíram ao RDC (DENZIN e LINCOLN, 2006).  

 

3.2 Formas de obtenção dos dados 

 

Para a coleta dos dados que foram utilizados como informações necessárias ao estudo, 

definiu-se que os métodos adequados eram a pesquisa documental, entrevistas e 

historiografia. 

Foi realizada revisão bibliográfica a respeito dos principais temas que permeiam a 

pesquisa, de modo a obter e analisar a disponibilidade de documentos que subsidiaram os 

seguintes aspectos (KAUARK et al., 2010):  contexto histórico que motivou a elaboração e 

publicação do RDC; principais vantagens e desvantagens do RDC; e a associação da 

legislação aos aspectos colonialistas.  

 

3.2.1 Pesquisa documental 

 

A pesquisa é classificada como documental quando tem como base registros que não 

foram tratados de forma científica (MARTINS e THEÓPHILO, 2007). Identificou-se que este 

era o contexto a ser aplicado no presente estudo, uma vez que há vasta documentação formal 

que foi utilizada para a defesa e posterior publicação da legislação (Projetos de Lei de 

Conversão, Emendas na Comissão Mista, Redação Final, Pareceres proferidos no plenário, 
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Exposição de Motivos, entre outros) com o conteúdo prévio que justificou a aceitação da nova 

lei. 

Os documentos submetidos a compreensão analítica são considerados fontes de 

explicação, indicação e informação que podem desvelar questões até então não analisadas e 

comprovar outras já estudadas (FIGUEIREDO, 2007). Parte do material a ser analisado 

encontra-se disponibilizado no website da Câmara Federal dos Deputados, fato que também 

permitiu a identificação dos atores que estavam envolvidos na fase prévia da elaboração do 

novo instrumento legal, assim como a seleção posterior dos convidados para a fase de 

entrevistas. 

 

3.2.2 Entrevistas 

 

Em se tratando das entrevistas, que corresponderam à coleta de dados primários, foram 

realizadas perguntas que se apoiaram em teorias e suposições relacionadas ao tema da 

pesquisa (TRIVIÑOS, 1987), com os seguintes atores sociais: 

a) Governo: Entrevista com representante do Poder Legislativo; 

b) Fornecedores: Entrevistas com representantes de empresas que mais participaram 

de licitações por meio do RDC; 

c) Gestores públicos: Entrevista com servidor público que atua diretamente na área 

de licitações; 

d) Sociedade: Entrevistas com especialistas, representantes da sociedade que 

apresentaram notório conhecimento sobre o RDC durante a fase de pesquisa 

documental.   

Inicialmente o objetivo era a realização de oito entrevistas, sendo dois entrevistados 

para cada um dos atores sociais acima indicados, de modo a buscar contemplar 

posicionamento sobre o RDC sob perspectivas complementares. Cabe ressaltar que por tratar-

se de estudo qualitativo, a profundidade das análises se sobrepõe ao volume de dados a serem 

estudados. 

Porém, no caso dos entes “agente público” e “governo” obteve-se uma concordância 

de participação de cada grupo, conforme detalhamento apresentado no quadro 6: 
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Quadro 6: Relação de Entrevistados 9 

Ente Sigla  Perfil 
Posição/ 

cargo  
Idade  

Experiê

ncia  
Titulação 

Tempo 

da 

entrevista 

Socieda

de 
E1 

Professor de Direito. Cidadão 

europeu. Fez parte do grupo de 

trabalho que elaborou a legislação de 

licitações de país membro da União 

Europeia. Consultor jurídico da 

ONU. Especialista no setor público, 

na área de contratação pública. 

Advogado/ 

Professor 
52 28 Doutor 

58mim e 

50seg. 

Socieda

de 
E2 

Professor de Direito há 13 anos. 

Servidor público. Conferencista em 

diversas Universidades nacionais e 

internacionais. Autor de livros sobre 

temas relacionados às licitações 

públicas brasileiras. Consultor 

jurídico do Ministério da 

Administração e Reforma do Estado 

em 1995. 

Advogado/ 

Professor 
53 29 Doutor 

60 mim e 

49 seg 

Fornece

dor 
E3 

Funcionário de uma das empresas 

que mais participaram de licitações 

utilizando o RDC. Atua na área de 

construção civil. Proprietário de 

construtora e consultor na área de 

licitações para outras empresas da 

mesma área.  

Prestador 

de serviços 

para 

empresas da 

área de 

construção 

civil 

36 11 
Superior 

incompleto 

78mim e 

11seg 

Fornece

dor 
E4 

Funcionário de uma das empresas 

que mais participaram de licitações 

utilizando o RDC. Atua na área de 

construção civil.  

Arquiteto 

urbanista 
33 16 Graduação 

61mim e 

23seg 

Agente 

Público 
E5 

Servidor federal do Ministério da 

Educação. Sempre atuou na área de 

licitações. Atua em um dos órgãos 

que mais licitaram utilizando o 

RDC, onde está lotado há 16 anos. 

Pregoeiro e presidente de RDC no 

órgão que atua. 

Chefe da 

Comissão 

Permanente 

de 

Licitações 

45 28 Especialista 
52mim e 

08seg 

Governo E6 

Participou do movimento estudantil. 

Foi vereador e integrou o grupo de 

fundação do partido político a que 

está vinculado desde a criação. Foi 

Secretário de Estado de Saúde e de 

Planejamento. Atualmente, é 

deputado federal. Foi líder do 

partido durante a votação da Medida 

Provisória que instituiu o RDC. 

Deputado 

Federal 
56 35 Graduação 

24 mim e 

59 seg 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

O tempo de experiência indicado no quadro acima refere-se à quantidade de anos nos 

quais os entrevistados estudam, atuam ou relacionam-se com o tema de licitações públicas. 

                                                           

9 Em razão das cláusulas estabelecidas no protocolo de ética, foi assegurado o anonimato aos participantes 

(inclusive de gênero), sendo o detalhamento presente no Quadro 6 apenas os aspectos gerais sobre os 

entrevistados, de modo a contextualizar o leitor. Havendo necessidade de maior detalhamento, a autora deverá 

ser contatada e analisará a possibilidade de atendimento. 
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Em relação ao quadro 7, estão descritas as tentativas de realização de entrevistas que 

não foram autorizadas, mesmo após diversas tentativas para cada caso: 

 

Quadro 7: Detalhamento das tentativas de autorização para realização de 

entrevistas 

Ente Posição/cargo  Motivo  

Governo Deputado Federal Alega não querer falar sobre o tema 

Governo Deputado Federal 
Solicitou entrevista por escrito / Sem 

retorno posterior 

Governo 
Secretaria Executiva do Ministério do 

Planejamento 

Negativa após inúmeras tentativas / 

Falta de interesse 

Governo Consultoria Legislativa do Senado 
Solicitou entrevista por escrito / Sem 

retorno posterior 

Fornecedor 
Representante de uma das empresas que 

mais ganhou licitações por RDC 

Alegou não autorização da Direção da 

empresa 

Agente Público 
Representante de um dos órgãos que 

mais licitou utilizando o RDC 

Negativa após inúmeras tentativas / 

Não autorização da Direção do órgão 

Sociedade Professor especialista Sem retorno 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

3.2.2.1 Critérios para a escolha dos entrevistados 

 

Os entrevistados foram selecionados após a análise documental, que identificou os 

representantes de cada uma das esferas analisadas e que tiveram participação destacada na 

fase prévia à publicação (no caso dos representantes do governo), aqueles que mais realizaram 

e participaram de licitações com base no RDC (no caso dos gestores públicos  e dos 

fornecedores, respectivamente) e aqueles que apresentaram notório conhecimento ao 

publicarem estudos especializados sobre o tema RDC (representantes da sociedade).  

As empresas também fizeram parte do escopo dos grupos pesquisados, já que elas 

estão incluídas no grupo de stakeholders, interessadas nas contratações públicas a serem 

formalizadas (FREEMAN, 2005). 

No que se refere aos gestores públicos e empresas, estes foram escolhidos após 

finalização da consulta a cada licitação realizada e disponibilizada por meio do RDC 

Eletrônico, com os dados públicos presentes no site Comprasnet. Após a identificação 

individual do objeto, do valor total de cada licitação, da empresa vencedora e dos 

fornecedores participantes do certame, foi confeccionado um relatório em forma de planilhas 
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analíticas com consolidação e apresentação destas sob forma de dados gerenciais, permitindo 

o mapeamento das licitações que utilizaram o RDC, entre os anos de 2011 e 2016. 

A partir deste relatório, foram classificados quais foram os órgãos que mais licitaram, 

as empresas que mais participaram e as que mais sagraram-se vencedoras de processos 

licitatórios que utilizaram o RDC, de modo a permitir a identificação e consulta dos 

presidentes da Comissão de Licitação e dos fornecedores para a concessão de entrevistas.  

Essas planilhas foram cuidadosamente analisadas em confronto com a literatura e com 

o objetivo proposto nesse trabalho, permitindo conceber alguns achados e facilitar a 

compreensão dos objetivos após a realização das entrevistas.  

Em relação ao representante da sociedade, este ente foi o que apresentou maior 

dificuldade para escolha, pois conforme evidenciado por Spivak “as camadas mais baixas da 

sociedade são constituídas por modos específicos de exclusão dos mercados da representação 

política e legal” (SPIVAK, 2014, p. 14), assim como “o processo de autorrepresentação do 

sujeito subalterno também não se efetua, pois o ato de ser ouvido não ocorre” (SPIVAK, 

2014, p. 16).  

Assim, já que os subalternos não conseguem falar, é necessária a oferta de espaços 

disponíveis para que eles articulem suas ideias e como desdobramento consigam ser ouvidos, 

permitindo um caminho contrário à subalternidade (SPIVAK, 2014). 

A partir deste entendimento e considerando a agilidade com que o RDC foi tratado na 

fase anterior à publicação, com ausência de participação de membros da sociedade, os 

representantes escolhidos para a entrevista foram estimulados a opinar sobre as características 

desta legislação sob o prisma dos impactos que esta teve para o alcance do interesse público 

coletivo a que se propôs. 

A definição pela participação de especialistas como representantes da sociedade se deu 

pela ausência de representação social isenta, constituída por outros grupos organizados, além 

da reconhecida complexidade e especificidade do tema pesquisado, o que dificulta a 

participação de pessoas comuns. Sendo assim, como os temas que tratam sobre legislações de 

compras públicas demandam nível especializado de conhecimento, foram buscados 

especialistas que produziram conhecimento científico na área, que se destacaram em 

pesquisas e eventos acadêmicos sobre o RDC, pelos quais passaram a representar o ente 

sociedade, uma vez que nela estão inseridos.  
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3.2.3 Historiografia 

 

Já a terceira fonte de obtenção de dados será por meio da historiografia. Esta técnica 

respalda-se no entendimento que somente por meio de uma perspectiva histórica é que a 

sociedade estará preparada para compreender os acontecimentos e as estruturas sociais 

(BACHELARD, 1977).  

A produção de conhecimento humano, por meio da compreensão histórica, produz 

estudos científicos críticos do passado permitindo a correção de trajetos errôneos na fase de 

construção da realidade atual. O papel da ciência na história percorre o objetivo de conhecer 

os motivos das falhas e, a partir dela, permitir que o conhecimento científico evolua, não 

ficando paralisado no passado. Quando o pesquisador questiona o saber até então 

sedimentado, desenvolve novas perguntas, evoluindo para estudos técnicos (lógicos, 

ideológicos e históricos) desconhecidos até então (BACHELARD, 1977). 

A historiografia é um método de pesquisa que visa recuperar os acontecimentos e as 

atividades humanas em um determinado período, permitindo assim que se conheça e alcance 

os fatos que resultaram em alterações, contradições e tendências para a realidade da sociedade 

(VERGARA, 2005). 

Apesar da necessidade de se conhecer o passado, a gênese, a composição e o 

funcionamento dos conhecimentos científicos consolidados para uma nova trajetória do 

presente, Bachelard (1977) enfatiza que a produção do novo não conduz a uma lógica interna 

previsível e retilínea, como se o moderno representasse o resultado de acontecimentos 

anteriores.  

Aqueles que utilizam a metodologia historiográfica afirmam que o contexto do 

fenômeno e seus aspectos conjunturais estão intimamente relacionados com a causa do 

mesmo, não estando sujeito à reprodução ou generalização, já que deve ser analisado de 

forma única e respeitadas todas as singularidades que permeiam o evento (FONTOURA et al., 

2012).  

Porém, apesar do caráter exclusivo de cada momento histórico, o relato e a 

interpretação do pesquisador ao analisar este acontecimento dará um entendimento 

diferenciado aos estudos, atrelando-o ao seu jeito de ver e exibir a história (PIERANTI, 

2008). A análise do estudo deverá ter a aptidão adequada para separar e julgar o entendimento 

e interferências encontradas, demonstrando os limites da pesquisa e da própria metodologia 

utilizada (FONTOURA et al., 2012). 

A história utilizada como cerne do método historiográfico permite ao Administrador 

estudar os eventos de maneira cronológica e consequentemente gerar uma interpretação dos 
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mesmos. Esta interpretação tenderá a resultar no avanço do campo de ciência estudado de 

maneira crítica e criará a possibilidade de interpretações atualizadas de fatos históricos 

relevantes (PIERANTI, 2005). 

Cabe ainda ponderar que não é adequado entender a metodologia historiográfica como 

sendo uma pura relação de datas, nomes, títulos e acontecimentos. A aplicação do uso exige 

seleção, ordenação, reconstrução e interpretação dos dados mais significativos para a devida 

reconstituição de fatos e momentos históricos (BASTOS, 2004). A utilização deste método 

não está limitada à simples narração dos acontecimentos, pois impõe a necessidade de análise 

e interpretação dos mesmos (VERGARA, 2005). 

A técnica de historiografia foi utilizada na apresentação do referencial teórico que 

apresentou o contexto que ocorreu a defesa e publicação da legislação do RDC porque julgou-

se necessária a apresentação dos dados históricos existentes na aprovação da lei. Como visa a 

epistemologia desta metodologia, foram apresentados os movimentos legislativos de modo 

encadeado e crítico, com detalhamento dos acontecimentos e da estratégia pública utilizada. 

A competência de sintetizar, extrair os fatos essenciais para a recomposição histórica 

de determinada realidade são fundamentais para a correta utilização do método por parte do 

pesquisador. Após a seleção destes dados, espera-se o estabelecimento de um ambiente de 

opinião adequado ao período em que os fatos se desdobraram (BASTOS, 2004). 

A utilização de interpretações dos documentos oficiais e impessoais guarda consigo 

uma carga de individualidade, pois resulta de atitudes de pessoas específicas e dos contextos 

nas quais estão inseridas (PIERANTI, 2008). Segundo Jacobs (2001), os documentos 

confeccionados na esfera da Administração Pública podem sofrer outro problema: 

 

[...] os documentos são escritos com um propósito específico voltado para 

o objetivo desejado e isto é o fator que afeta de forma mais significante 

tanto a imagem, quanto a apresentação do material. Uma característica 

dos documentos governamentais tanto no nível nacional, quanto no local, 

é a sua limpeza. É improvável que reflitam desacordos e muito do que é 

escrito volta-se para a construção de uma imagem de construção linear, 

sistemática e racional da política. (JACOBS, 2001, p.32, tradução livre). 

 

Segundo este viés, é possível que se encontre nos textos a serem analisados, falas, 

argumentações e informações que não reflitam exatamente o contexto e opinião emitida. 

Buscando identificar e minimizar os impactos desta possibilidade, o caminho escolhido para a 

obtenção dos dados necessários à pesquisa é a triangulação de fontes (GUION, 2002). Desta 

forma, a ampliação do escopo da origem dos dados a serem analisados tende a incorrer em 

informações complementares e a pesquisa tenha maior grau de confiabilidade. 

A utilização de métodos de pesquisa distintos possibilita o aprimoramento e o aumento 

da assertividade das avaliações, devido à obtenção dos dados por formas diferentes e por 
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possibilitar a análise por meio de metodologias e pesquisadores diferentes para o estudo do 

mesmo fenômeno (FLICK, 1992).  

A hipótese submetida a testes por meio de diversas metodologias poderia ser avaliada 

como sendo mais válida que a testada com a utilização de apenas um método (DENZIN, 

1978). A triangulação é entendida como a forma de equilibrar as carências e questões não 

atendidas em cada uma das metodologias individualmente (FLICK, 2004). 

 

3.3 Análise dos dados  

 

Para as entrevistas e análise das respostas foi utilizada a proposta teórico-

metodológica da Análise Crítica do Discurso (ACD), uma vez que esta tem como propósito:  

 

[...] reunir a análise de discurso orientada linguisticamente e o 

pensamento social e político relevante para o discurso e a linguagem, na 

forma de um quadro teórico que será adequado para uso na pesquisa 

científica social e, especificamente, no estudo da mudança social 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 89). 

 

As análises começaram a ser realizadas no processo de realização das entrevistas, 

transcrição e sistematização para identificação e separação dos trechos que foram utilizados 

neste estudo.  

Conforme abordado por Fairclough (2001), nenhum sistema é capaz de mostrar todo o 

conteúdo transcrito e o pesquisador sempre é tomado por um dilema de julgamento, mas deve 

considerar o universo e as questões a serem tratadas na pesquisa, além das características que 

se quer mostrar e destacar. Assim, não se tratou de uma edição sem sistematização uma vez 

que as partes definidas para a realização das análises foram escolhidas após leitura flutuante10 

e por terem se destacado como bons representantes da ideia principal do entrevistado sobre o 

tema associado à categoria de análise. 

Após a etapa de realização e transcrição das entrevistas, o conteúdo das falas foi 

organizado em sete categorias analíticas respaldadas pela literatura que fundamenta este 

estudo, acrescida de outras três que surgiram e foram definidas como emergentes, uma vez 

que até então não tinham sido abordadas no referencial teórico aqui apresentado, conforme 

detalhado no Quadro 8.  

 

 

                                                           

10 A leitura flutuante consiste no exaustivo contato com o material para conhecer o seu conteúdo (MINAYO, 

2007). Tem o intuito de apreender e organizar, de forma não estruturada, aspectos importantes para as próximas 

fases da análise. Na leitura flutuante toma-se contato com os documentos a serem analisados, conhece-se o 

contexto e deixa-se fluir impressões e orientações (BARDIN, 1977). 
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Quadro 8: Categorias definidas para análise crítica dos discursos dos entrevistados  

Nome da categoria definida para análise crítica dos discursos Tipo  

As compreensões de aspectos gerais sobre as licitações públicas Base do referencial teórico 

As compreensões das diferenças entre o RDC e a lei 8.666/93 Base do referencial teórico 

As compreensões das vantagens adquiridas com a utilização do 

RDC 
Base do referencial teórico 

As compreensões das fragilidades advindas da utilização do 

RDC 
Base do referencial teórico 

As compreensões de aspectos relacionados à colonialidade do 

conhecimento e do poder 
Base do referencial teórico 

As compreensões de aspectos relacionados à administração 

pública gerencial 
Base do referencial teórico 

As compreensões sobre o comportamento de empresas em 

licitações 
Emergente 

As compreensões dos aspectos que não se alteraram mesmo após 

a publicação do RDC 
Emergente 

As compreensões decoloniais das licitações públicas Emergente 

As compreensões gerais dos entes em relação ao RDC Base do referencial teórico 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

Apesar de Fairclough (2001), principal referência teórica que direciona a análise feita 

por este estudo, sinalizar não ser possível apresentar aspectos relacionados à operacionalidade 

de sua proposta teórico-metodológica e tampouco definir que a análise deva ser realizada a 

partir do estabelecimento de categorias analíticas, entendeu-se que este instrumento seria o 

meio mais sistematizado de apresentação dos resultados verificados. Cabe ainda destacar que 

este procedimento foi adotado por inspiração de outros estudos de organizações que também 

se valeram da ACD, especialmente Silva e Gonçalves (2017), Carrieri et al (2014), Melo et al 

(2012) e Diniz (2012). 

As categorias analíticas estão relacionadas à compreensão dos entrevistados sobre as 

características do RDC, visando o alinhamento e atingimento do objetivo geral proposto para 

este trabalho. 

Parte das análises sobre o conteúdo dos discursos das entrevistas foi auxiliada pelo 

grupo de pesquisa no qual a autora faz parte, de modo a ampliar a capacidade analítica 

realizada e fortalecer o delineamento teórico com base na ACD proposta por Fairclough 

(2001). 

A principal vantagem da ACD, especialmente quando comparada à Análise de 

Conteúdo, é que as interpretações não estão restritas às falas dos sujeitos, e sim atreladas aos 

contextos, sendo estes essenciais para sua utilização (GODOI, 2005).  
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A análise do discurso se diferencia da análise de conteúdo no que se refere à ausência 

de transparência da linguagem, já que a primeira, 

 

[...] procura extrair sentidos dos textos, respondendo à questão: o que este 

texto quer dizer? Diferentemente da análise de conteúdo, a análise de 

discurso considera que a linguagem não é transparente. Desse modo ela 

não procura atravessar o texto para encontrar um sentido do outro lado. A 

questão que ela coloca é: como este texto significa? (ORLANDI, 2015, 

p.17). 

 

A base conceitual da teoria/metodologia proposta por Norman Fairclough se fez 

inovadora por propor a análise além dos limites da linguagem, assim como por considerar que 

a sua abrangência é fundamental para a transformação social (MAGALHÃES, 2001). 

O texto é considerado como uma das dimensões do discurso, sendo este o resultado do 

processo de produção textual ou da fala. O discurso possui diferentes tipos de linguagem, 

diversas situações sociais, devendo a esta variedade a necessidade de análise ampliada para a 

correta compreensão do discurso (FAIRCLOUGH, 2001). 

Considerando ainda que a ACD possui um caráter político, assim como um 

envolvimento com questões sociais (FAIRCLOUGH, 2001), verificou-se que esta 

metodologia era a mais aplicável ao presente estudo, pois alinhada com a interpretação 

elaborada pela historiografia, permite o delineamento para identificar as respostas não ditas 

claramente ou não presentes nos documentos pesquisados. 

O discurso cria, mantém e transforma as relações de poder, pois estabelece práticas 

políticas e ideológicas que são absorvidas pelas práticas sociais por meio de suas relações 

(FAIRCLOUGH, 2001). A partir deste entendimento, o autor propôs o modelo 

tridimensional, onde definiu a concepção de discurso por meio de três prismas, quais sejam: 

Texto, Prática Discursiva e Prática Social (Figura 4). 

 

Figura 4. Concepção Tridimensional do Discurso 

 

                                                   Fonte: FAIRCLOUGH (2001). 
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Por meio do modelo anteriormente apresentado, é possível perceber a amplitude que o 

entendimento do discurso deve buscar. A prática social é a base teórica defendida por 

Fairclough (2001), mas a análise da mesma se dá por meio do texto, que está inserido dentro 

de um prisma maior, denominado como prática discursiva, sendo esta a responsável por 

intermediar o que está entre o texto e a prática social. 

Como demonstrado, a análise não deve ficar restrita unicamente à descrição dos textos 

de forma isolada da interpretação de seu contexto, pois estas dimensões estão interpenetradas. 

Para o autor, a interpretação é realizada em dois níveis, sendo o primeiro a construção do 

sentido do texto e em seguida, a análise das indicações verificadas no processo de 

interpretação textual (FAIRCLOUGH, 2001). Na ACD, as análises textual e discursiva 

auxiliam a ligação com a dimensão mais extrema do modelo tridimensional proposto por 

Fairclough (2001) e são as práticas sociais que carregam as ideologias e limites da hegemonia 

(SILVA e GONÇALVES, 2017). 

Além de se preocupar com as relações de poder presentes nos discursos, a ACD 

também se interessa por desvelar como estas e as lutas de poder são capazes de moldar e 

transformar as práticas discursivas de uma sociedade ou instituição. Assim sendo, o discurso 

deve ser encarado como tendo íntima relação com a realidade, uma vez que o significado 

desta é fruto do resultado definido pela linguagem. O discurso é capaz de produzir, 

transformar e reproduzir objetos e sujeitos (FAIRCLOUGH, 2001). 

O discurso não deve ser percebido como um conjunto de textos, pois ele é 

determinante na formação de identidades, modelagem de relações sociais e formas de 

conceber/interpretar o mundo (SILVA e GONÇALVES, 2017). Ressalta-se ainda que 

Fairclough (2001) defende a mudança social e a transformação do mundo (no que se refere a 

hegemonia, ideologia e poder) por meio do discurso, resultando na íntima relação entre a 

linguagem e o mundo. 

Sendo assim, julgou-se que a abordagem mais adequada para ser adotada nesta 

pesquisa seria a ACD, pois o objetivo norteador foi tornar visível, por meio da análise dos 

discursos presentes nas entrevistas, com o respaldo da historiografia e pesquisa documental 

realizadas, a relação entre a linguagem e poder presente na compreensão sobre o RDC 

(FAIRCLOUGH, 2001).  
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Como resultado do relatório confeccionado com base nas licitações realizadas no 

período estudado (2011 a 2016), verificou-se que foram realizadas 2.112 licitações utilizando 

o RDC do tipo eletrônico. O valor total envolvido nestes certames perfez o montante de R$ 

27.782.831.580,51. Assim, o valor médio, calculado por meio de média aritmética simples, 

envolvido em cada licitação girou em torno de R$ 13.154.749.801,37.  

É preciso destacar que somente as transações eletrônicas fizeram parte dessa análise, 

uma vez que os processos realizados de forma presencial não permitem transparência ativa, 

ou seja, acesso público independente de requerimento individualizado. 

Salienta-se que somente seria possível o acesso às licitações realizadas de forma 

presencial se, legitimado pela Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), houvesse 

provocação a cada um dos órgãos públicos existentes no país, de modo a conhecer aqueles 

que já realizaram o RDC presencial. Tal possibilidade não se mostrou exequível no tempo 

dedicado à pesquisa e não foi avaliada como fundamental para o alcance dos objetivos 

propostos. 

Outro dado que foi possível ser extraído do relatório confeccionado foi que o mercado 

fornecedor que se interessou nas licitações que utilizaram o RDC não se mostrou concentrado, 

uma vez que 1.870 empresas se cadastraram para participar das disputas licitatórias 

registradas. Desse total, 695 obtiveram êxito e sagraram-se vencedoras da competição, 

ressaltando ainda que destas últimas 374 (54%) configuram-se como empresas de pequeno 

porte e microempresas existentes no local da execução contratual. 

Um dos motivos que podem justificar a desconcentração verificada no número de 

empresas interessadas é o grande quantitativo de órgãos públicos, de diferentes áreas, que 

utilizaram o RDC. Ao total foram 143 instituições que enquadraram suas contratações nas 

regras definidas pela Lei nº 12.462/2011. 

No Quadro 9 estão apresentados os cinco órgãos que mais licitaram com a utilização 

do RDC, com indicação de qual Ministério estão subordinados, além do montante 

orçamentário total investido nestas licitações, da participação percentual que eles representam 

no total de licitações realizadas no período estudado e o percentual que representa no total de 

orçamento investido nas licitações com RDC. 
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Quadro 9: Indicação detalhada dos órgãos públicos que mais realizaram licitações com base no 

RDC entre os anos de 2011 e 2016 

Órgão Ministério 
Licitações 

realizadas 

Valor total 

licitado/órgão 

Fundação de Amparo e 

Desenvolvimento da Pesquisa 

Fundação de Amparo e 

Desenvolvimento da Pesquisa 

711  

(33,66% do total) 

 R$ 9.258.538,03 

(0,03% do valor total) 

Departamento. Nacional de 

Infraestrutura de Transportes 

Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil 

147 

(6,96% do total) 

 R$ 7.105.964.439,65 

(25,58% do valor total) 

Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte 
Ministério da Educação 

101 

(4,78% do total) 

 R$ 111.505.415,82 

(0,40% do valor total)  

Fundação Universidade 

Federal de São Carlos 
Ministério da Educação 

67  

(3,17% do total) 

 R$ 87.749.827,05 

(0,32% do valor total) 

Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte 

Ministério da Educação 
59  

(2,79% do total) 

 R$ 54.466.289,93 

(0,20% do valor total) 

Fonte: Desenvolvido pela autora, com base nos dados do Comprasnet 

 

A análise do Quadro 9 aponta que o único órgão que executou ações voltadas para a 

infraestrutura do país, para as quais os eventos esportivos também poderiam ter se beneficiado 

foi o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Ressalte-se também 

que, apesar de ele constar como segundo órgão que mais licitou utilizando o RDC (147 

certames), o mesmo ocupa a primeira posição quando a análise se volta para o montante de 

orçamento investido nestas licitações (R$ 7.105.964.439,65), ou seja, 25,58% do total 

utilizado em licitações com base no RDC. 

Já no Quadro 10 estão indicadas as cinco organizações que mais realizaram licitações 

com o RDC entre os anos de 2011 e 2016, destacando-se o Ministério da Educação e a 

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, que representam 37,36% e 33,66%, 

respectivamente, do total de certames realizados. O Ministério da Educação tem se valido de 

forma substancial da legislação do RDC, ocupando a primeira colocação entre as demais 

organizações, para contratar especialmente obras e reformas de prédios de instituições de 

ensino superior, quando a regra da contratação integrada pode ser aplicada como o motivo 

principal para utilização desta legislação. 
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Destaca-se o baixo valor unitário das licitações realizadas pela Fundação de Amparo e 

Desenvolvimento da Pesquisa que, apesar de ter registrado 711 licitações, a expressão do 

valor contratado sobre o total investido utilizando esta lei representou apenas 0,03%, ou seja, 

uma média de R$ 13.021,85 por procedimento licitatório. A identificação do valor médio 

deste órgão ganha especial destaque, pois os itens adquiridos dizem respeito a insumos 

essencialmente de consumo usual, para os quais as regras que diferenciam o uso do RDC não 

se adequam.  

Quando consultada sobre a possibilidade de concessão de entrevista, uma vez que é o 

órgão que apresentou o maior número de licitações realizadas, a Fundação de Amparo e 

Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP), localizada no Pará, informou que o módulo RDC 

eletrônico, do site Comprasnet, é utilizado somente porque apresenta a operacionalização 

similar aos prazos estabelecidos no Decreto nº 8.241/2014, que regula as contratações de 

fundação de apoio. A lei nº 12.462/2011, do RDC, não fundamenta as suas contratações. 

Assim, não coube maior pesquisa sobre as licitações e compreensão sobre o RDC, já que este 

órgão não utiliza o principal objeto deste estudo. 

Apenas para maior esclarecimento, cabe informar que a FADESP adotou tal medida 

por não dispor de um sistema eletrônico próprio que pudesse tornar público o acesso e as 

consultas de suas licitações. Por buscar transparência em suas contratações, optou por utilizar 

o módulo RDC Eletrônico do Comprasnet por não dispor de sistema digital próprio para as 

Fundações de Apoio. 

Quadro 10: Indicação detalhada das organizações que mais realizaram licitações com base no RDC 

entre os anos de 2011 e 2016 

Organizações 
Licitações 

/Ministério 

Representação 

% sobre o 

total de 

licitações 

realizadas 

 Valor total 

licitado/Ministério  

% sobre valor 

total  

Ministério da Educação 789 37,36% R$ 2.053.202.801,87  7,39% 

Fundação de Amparo e 

Desenvolvimento da 

Pesquisa 

711 33,66% R$ 9.258.538,03  0,03% 

Ministério dos 

Transportes, Portos e 

Aviação Civil 

358 16,95% R$ 14.825.973.198,24  53,36% 

Ministério da Saúde 52 2,46% R$ 390.328.538,43  1,40% 

Governo do Estado de 

Rondônia 
33 1,56% R$ 1.161.121.520,47  4,18% 

Fonte: Desenvolvido pela autora, com base nos dados do Comprasnet 
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Já no caso do terceiro Ministério que mais licitou utilizando o RDC (358 vezes, ou 

16,95% da quantidade total), o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil investiu o  

maior montante orçamentário verificado, perfazendo 53,36% do valor total, com custo médio 

por contrato de R$ 41.413.332,95, condizente com as características dos objetos licitados, que 

se referem a obras de investimento de capital (reforma de estradas, rodovias, portos, etc.), em 

que é esperada a utilização da contratação integrada e do orçamento sigiloso. 

Como pode ser analisado pelos dados apresentados, não foram registradas licitações 

voltadas diretamente para contratações relacionadas a objetos relacionados aos eventos 

esportivos sediados no Brasil. Porém, cabe destacar novamente, que existe a possibilidade de 

utilização do RDC no modo presencial de disputa (com a presença física das empresas nos 

órgãos licitantes) e esta forma não permite a consulta às informações sobre as licitações. 

Além de representar uma diminuição na transparência e no acompanhamento de 

licitações, especialmente após a identificação de potenciais fragilidades possíveis com a 

utilização das regras do RDC, a forma presencial de licitação não permite que seus resultados 

sejam conhecidos, avaliados e questionados pelo público em geral. Devido à própria 

legislação apontar que a sua utilização deveria ser tratada em caráter de exceção, caberia uma 

análise específica das justificativas para sua escolha, ainda que estas sejam conflitantes com o 

interesse da sociedade e apresentem certa incompatibilidade com o princípio constitucional da 

publicidade dos atos públicos. 

Porém, apesar de haver a possibilidade de diminuição da transparência com a 

utilização do RDC presencial, é também importante destacar o potencial benefício que 

resultou da utilização do RDC, uma vez que o tipo eletrônico configura-se como a única 

opção atual, entre as demais, que torna possível a publicidade de licitações envolvendo obras 

públicas. As opções anteriores à publicação do RDC para contratar obras eram restritas às 

modalidades de Tomada de Preços, Concorrência e Convite, que não têm ferramenta virtual 

de disponibilização no site de contratações do governo (Comprasnet). 

 

4.1 Compreensões dos grupos de interesse sobre o RDC 

 

Este tópico apresentará os trechos extraídos das entrevistas realizadas, divididos por 

categorias de análise, visando apresentar de maneira detalhada os principais resultados 

encontrados. 

Cabe destacar a heterogeneidade presente nos discursos, além do fato de que partes 

específicas de um texto serem frequentemente obscuras, o que demanda ao analista crítico do 

discurso destacar as formações discursivas mais relevantes para possibilitar a interpretação, 
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sendo esta uma “disciplina interpretativa e não diretamente descritiva” (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 56). 

Os intérpretes de discursos estão sempre em confronto com a decisão de como 

escolher a interpretação a ser dada, além de(os) qual(is) valor(es) deve(m) ser atribuído(s) a 

estas escolhas. O significado das palavras não está isolado à decisão unicamente individual, 

elas estão inseridas no contexto de significação e lexicalização, que podem ser questionados 

socialmente, uma vez que representam processos sociais e culturais mais amplos 

(FAIRCLOUGH, 2001) 

Conforme salientado por Orlandi (2015, p. 24), o analista do discurso não procura um 

sentido único para a sua interpretação, uma vez que “não existe uma chave para a 

interpretação”. O que a análise do discurso se propõe é utilizar método, compreender o 

significado dos gestos e não procurar por uma verdade oculta que possa estar presente no 

texto.  

Ressalta-se ainda que “os analistas não estão fora da prática social que estão 

interpretando, estão inseridos nela” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 246). Nesta perspectiva, 

Fairclough (2011) afirma que há formas alternativas de atribuir significados e que a 

interpretação particular está inserida na perspectiva teórica, cultural e ideológica do analista.  

Por fim, antes de iniciar a análise crítica dos discursos coletados, é importante também 

destacar que é possível que nem todas as dimensões analíticas apresentadas por Fairclough 

(2001) façam parte deste estudo, porque, como o próprio autor destaca, algumas são mais 

relevantes e úteis em cada situação de análise. As que foram destacadas são as que se 

tornaram evidentes nas formações discursivas apresentadas (FAIRCLOUGH, 2001). 

A principal forma encontrada para justificar as análises realizadas foi mostrar que a 

interpretação dada é compatível com as características do texto e que esta supera o sentido 

que outras visões poderiam dar (FAIRCLOUGH, 2001). 

 

4.1.1 As compreensões de aspectos gerais sobre as licitações públicas 

 

Esta categoria foi escolhida por apresentar uma visão geral dos entrevistados em 

relação aos aspectos relacionados às licitações públicas, de modo a explorar o conhecimento e 

profundidade com que eles abordaram o tema. É necessário se destacar que as análises das 

categorias consideraram os textos presentes no interdiscurso11 e do intradiscurso12, já que se 

                                                           

11 Interdiscurso é um “espaço discursivo, um conjunto de discursos de um mesmo campo discursivo ou de 

campos discursivos distintos”. Também pode ser compreendido como “um conjunto de unidades discursivas que 

pertencem a discursos anteriores do mesmo gênero” (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2016. p. 286). 
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busca a análise da prática social dos entrevistados, com a identificação da ideologia e 

hegemonia presentes em seus respectivos discursos.  

No quadro 11, estão indicados trechos dos discursos presentes nas entrevistas 

realizadas, selecionados por melhor representarem a ideia principal apresentada pelos 

entrevistados em relação à compreensão sobre os aspectos gerais das licitações públicas 

brasileiras. 

 

Quadro 11: Amostras relevantes para as análises sobre a compreensão de aspectos gerais das licitações 

públicas 

E1 E2 E3 

"Para quem não conhece a lei e precisa de 

entrar na lei de repente, não consegue, de 

uma forma fácil, compreender o que que a 

lei 8.666 estabelece, não é?! A matéria é 

bem, bem... traumática " 

"Bem, me parece que as licitações 

são mesmo necessárias. Elas 

instalam uma ampliação e uma 

publicidade necessária para as 

contratações públicas. Eu tenho para 

mim que.... às vezes temos algumas 

críticas às licitações públicas 

brasileiras, mas elas são necessárias" 

"Geralmente licitação é uma coisa 

um pouco difícil de entrar no órgão, 

tem sempre...alguma dificuldade, 

né?! Assim, não é bem fácil. Ela é 

bem politizada a licitação pública"  

 

E4 E5 E6 

"Antigamente, quando se participava das 

licitações presenciais acontecia 

muito...digamos... acordos entre as 

empresas. E o Pregão Eletrônico hoje deixou 

as coisas mais claras, principalmente para 

aquelas empresas que não têm interesse em 

fazer acordo. E sim, efetivamente, participar 

das licitações" 

"Eu acho assim que, pelo tempo que 

eu já tenho em licitações, é... eu vejo 

o avanço, né?! Realmente o avanço...  

Em termos de tecnologia, em termos 

de participação, eu analiso que, tanto 

o lado do agente público, quanto do 

fornecedor. Tem melhorado bastante 

a questão da transparência, né?! " 

"A agilização do setor público é 

essencial, às vezes um processo 

licitatório se coloca como um 

entrave alongando sobremaneira a 

implementação das políticas 

públicas. Mas, é preciso combinar 

segurança, transparência, o princípio 

da economicidade e da eficiência" 

 

O entrevistado E1 salienta a dificuldade em compreender o conteúdo da lei 8.666/93, 

associando que no Brasil esta lei é praticamente sinônimo de licitações públicas, uma vez que 

a pergunta estava direcionada à compreensão sobre aspectos gerais de licitações públicas. 

A palavra traumática, presente no final do texto e seguida de uma pausa, representa 

uma hipérbole, já que o significado denotativo está relacionado à ferida (HOUAISS, 2001), já 

que ele pretende validar o seu entendimento quando a ordem do discurso se posiciona após 

“não consegue, de uma forma fácil, compreender a lei”. 

O entrevistado E2 demonstra certa imprecisão ao expor sua opinião sobre este tema, 

uma vez que as expressões utilizadas por ele são “parece”, “às vezes”, “algumas”, ratifica-se 

este entendimento o fato de ele utilizar o plural para o verbo ter (“temos”), recorrendo ao 

                                                                                                                                                                                     

12 Para Brandão, (p. 59) as falas presentes nos discursos são um “recorte das representações de um tempo 

histórico e de um espaço social”. Neste sentido, o nível do intradiscurso está situado na relação que os sujeitos 

situam os seus discursos em relação a outros que eles mesmo proferiram, de acordo com o ajuste de suas falas.  
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senso comum de críticas às licitações ao associar a sua opinião a um contexto coletivo que 

não está presente na entrevista. Observa-se também no seu intradiscurso a compreensão sobre 

a necessidade de existência de licitações, justificando-se pelo fato de estas ampliarem a 

publicidade das contratações públicas, e relaciona os conceitos “publicidade” e “licitações 

públicas” ao indicar que as duas são “necessárias” em momentos diferentes do trecho.  

O entrevistado E3, tal como o E2, apresenta polidez13 de discurso ao iniciar com a 

expressão “geralmente” e por utilizar expressões genéricas que não demostram objetivamente 

qual é a dificuldade verificada ao participar de algumas licitações (“uma coisa um pouco 

difícil de entrar no órgão” e “assim, não é bem fácil”), apesar de dar indícios sobre a causa da 

dificuldade compreendida ao utilizar a expressão “ela é bem politizada, a licitação pública". 

Outra questão que se destaca no discurso deste entrevistado é a contradição e a ausência de 

coesão lexical14 quando se analisa a expressão “tem sempre...alguma dificuldade, né?!”, uma 

vez que as palavras “sempre” e “alguma” representam modalidades de compreensão com 

abrangências divergentes. Depreende-se também deste trecho textual o processo de 

convencimento ao utilizar a expressão “né?!”, ratificando a imprecisão da sua compreensão 

sobre a dificuldade relatada. 

O entrevistado E4 também apresenta polidez no seu discurso demostrada pela pausa 

verificada em “acontecia muito...digamos...”. Também percebe-se a polidez na verificação do 

locus de enunciação15 que o entrevistado se coloca ao atribuir a voz passiva para o verbo 

“quando se participava”, ou seja, ele buscou não se incluir no contexto de licitações 

presenciais que eram firmados acordos entre as empresas. Tal fato mostra uma polissemia16 

por substituir a palavra conluio, que seria mais adequada ao contexto licitatório empresarial a 

que se refere, por “acordos”, que denotativamente representa 

“ajuste entre partes; combinação, consenso, pacto” (HOUAISS, 2001). O entrevistado ressalta 

ainda a associação entre a forma eletrônica existente na atualidade e a clareza que esta trouxe 

para a participação das empresas nas licitações, enfatizando com o advérbio de intensidade 

(“efetivamente”). 

A polidez verificada especialmente nos entrevistados E3 e E4 tem explicação pela 

pragmática de se utilizar a linguagem moldada pelas intenções dos indivíduos, ou seja, os 
                                                           

13 A polidez pode ser compreendida como um “conjunto de estratégias da parte dos participantes do discurso 

para mitigar os atos de fala que são potencialmente ameaçadores para sua própria 'face' ou para a dos 

interlocutores" (FAIRCLOUGH, 2001. p. 203). 
14 Coesão lexical  é a “coesão por meio da repetição de palavras, da ligação de palavras e expressões em relações 

de sentido, tais como sinonímia (mesmo sentido), hiponímia (onde o sentido de um ‘inclui’ o sentido do outro)” 

ou que pertecem “ao mesmo domínio semântico e tendem a co-ocorrerem”  (FAIRCLOUGH, 2001. p. 220) 
15 Para Brandão (2006, p.59) as falas são produzidas a partir de um determinado lugar, sendo este o seu locus de 

enunciação.  
16 Polissemia pode ser descrito como o ”deslocamento, ruptura de processos de significação” (ORLANDI, 

2015.p.34). 
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discursos foram proferidos com ressalvas que resultaram das intenções que retratam o nível de 

exposição que cada entrevistado quis demonstrar sobre os temas abordados (FAIRCLOUGH, 

2001). 

Em relação à análise do discurso do entrevistado E5, percebe-se que a transitividade 

do tema17 está associada ao contexto social relacionado ao tempo que ele trabalha na área de 

licitações para justificar seu posicionamento em relação à sua percepção dos avanços 

tecnológicos, de participação e de transparência. Porém, cabe salientar que a expressão “tem 

melhorado bastante a questão da transparência, né?!”, utiliza a forma nominal de verbo no 

particípio indicando uma ação finalizada (o ato de melhorar a transparência), porém 

demonstrando certa incerteza e necessidade de aproximação/cumplicidade do ouvinte ao 

utilizar a expressão “né?!”.  

O entrevistado E6 apresenta uma formação discursiva voltada para a linguagem 

atribuída à gestão pública gerencial ao utilizar intradiscursivamente as expressões 

“agilização”, “economicidade” e “eficiência”. Caracteriza como essencial a existência de 

agilização no setor público e responsabiliza a existência dos processos licitatórios como 

obstáculo para a implementação de políticas públicas. Percebe-se que a prática discursiva, 

verificada por meio da coerência do texto, atribui adjetivos positivos ao tema ligado às 

questões gerenciais, em detrimento à atributos associados à licitação (“entrave”, “alongando 

sobremaneira”). Ideologicamente, o entrevistado não apresenta qual é o seu entendimento 

para a realização de políticas públicas que incluam “segurança”, “transparência”, 

“economicidade” e “eficiência” em detrimento da utilização de processos licitatórios. 

 

4.1.2 As compreensões das diferenças entre o RDC e a lei 8.666/93  

 

Esta categoria complementará o referencial teórico que abordou a identificação das 

principais diferenças entre a legislação majoritária (lei nº 8.666/93) e o RDC. Desta forma, o 

objetivo de análise desta categoria é acrescentar à teoria a compreensão dos entes sobre os 

aspectos divergentes entre as legislações. 

No quadro 12, estão indicados trechos dos discursos presentes nas entrevistas 

realizadas, selecionados por melhor representarem a ideia principal apresentada pelos 

entrevistados em relação à compreensão destas diferenças. 

 

 

                                                           

17 Por transitividade pode-se entender que “são fatores sociais, culturais, ideológicos, políticos ou teóricos que 

determinam o processo e o significado particular de discurso” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 223). 
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Quadro 12: Amostras relevantes para as análises sobre a compreensão das diferenças entre o RDC e a 

lei 8.666/93 

E1 E2 E3 

"Eu pensei que o Regime Diferenciado 

de Contratações traria um.... seria um 

regime, que nesta parte constituiria um 

corte com a lei de 93, não é?! E até hoje 

estou sem entender porque é que no 

Brasil tem dois regimes destes, não é?! E 

se este é diferenciado, também não é 

assim tão (ênfase) diferenciado, né?! Tão 

(ênfase) diferenciado.  Porque a matriz é 

a mesma, não é?!" 

"Se, porventura, houve um aumento de 

velocidade quando da contratação, por 

outro lado, houve um substancial 

incremento dos custos computados 

posteriormente pelos órgãos de controle. 

Com alguns casos, inclusive, de critério 

da nulidade da contratação, ou 

intervindo fortemente na contratação" 

"Eu vou te dizer o seguinte: 2011. 

Tempo de Copa, tempo em que o 

governo estava precisando gastar 

dinheiro. Ele tinha que inventar uma 

modalidade para poder agilizar, 

porque, na linguagem aqui do 

nordestino, a licitação ela é muito 

remosa. Sabe o que significa isso? 

Muito remosa? Devagar, lenta.  tem 

empréstimo, estas coisas. Sabe? 

Eu...mas, o RDC, com certeza, ele 

veio facilitar. Ele foi criado em 

2011, que foi para o governo arrumar 

um meio de fazer estes gastos aí, 

porque se fosse pela concorrência até 

hoje a gente não tinha construído 

nem estádio, nada na modalidade 

concorrência. Aí, o governo criou 

este Regime Diferenciado de 

Contratação para poder agilizar este 

trâmite." 

 
E4 E5 E6 

"Porque antes você tinha o convite, você 

passava, até você poder saber o 

resultado, pelo menos da classificação da 

proposta, você passava 30 dias, 20 dias 

para saber. Praticamente agora não. Com 

o Pregão Eletrônico, com o RDC, 

especificamente que é a sua área de 

pesquisa, então a gente vai participar do 

RDC, e dentro de 3 horas, mais ou 

menos, a gente já sabe qual é a 

classificação da empresa. Se a gente 

ficou em primeiro, segundo, terceiro... " 

"Mas, eu acho assim, que o RDC, o 

RDC é como se fosse uma melhora do 

Pregão. Ele é muito parecido com o 

Pregão. O RDC a gente pouco aplica a 

8.666, né?!, que já é uma lei bem 

defasada, uma das coisas. Como a gente 

vê que a 8.666 ele já está bem 

ultrapassada, né?!, o RDC ela traz essa 

melhora. A lei 8.666 além da gente ter os 

prazos, vamos supor: você abre uma 

habilitação, aí você tem que publicar esta 

habilitação. A gente tinha cinco dias 

para, né?! Esperando alguém entrar com 

recurso. Então, o processo ficava parado. 

Então, era bem mais demorado. Bem 

mais demorado. Esta parte operacional 

era bem mais demorada" 

"Se olhar pelo lado da Lava Jato, 

acho que não. Porque a ideia era 

acelerar e desburocratizar, mas sem 

perder o controle, a transparência e, 

enfim, a economicidade da 

contratação e tal...do que eu ouvi 

falar, acho que não atingiu os 

objetivos. Mas, eu não tenho um 

estudo sistemático e não me dediquei 

para fazer uma avaliação das 

consequências. Pode ter acelerado 

um pouco, mas deixou um passivo 

enorme para trás" 

 

O trecho em destaque do entrevistado E1 inicia apresentando marcadores de 

modalidade subjetiva e indeterminação uma vez que são utilizados verbos como “pensei”, 

“seria”, “estou sem entender”. O entrevistado também apresenta intertextualidade18 ao 

associar a ausência de diferenciação entre a lei nº 8.666/93 e o RDC, utilizando a expressão 

“diferenciado” que faz parte do nome do RDC (Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas). Observa-se ainda a força do enunciado19 presente no sarcasmo utilizado para 

destacar que não entende que o RDC apresente significativas mudanças em relação ao que é 

                                                           

18 Intertextualidade representa simultaneamente uma “propriedade constitutiva de qualquer texto e o conjunto de 

relações explícitas ou implícitas que um texto ou um grupo de textos determinado mantém com outros textos” 

(CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2016. p. 288). 
19 Força dos enunciados pode ser verificada pelos “tipos de atos de fala (promessas, pedidos, ameaças, etc.) pelos 

quais os textos são constituídos” (FAIRCLOUGH, 2001. p. 104). 
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observado na lei nº 8.666/93. A repetição da expressão “não é?!” quatro vezes seguidas após o 

final de cada oração denota que o entrevistado adotou um processo de necessidade de 

cumplicidade, especialmente devido à ordem deste discurso ter sido realizada no início da 

entrevista, o que auxiliaria a possibilidade de aceitação para o discurso que seria proferido em 

seguida. 

Em relação ao entrevistado E2, ele não compreende que seguramente ocorreu aumento 

de velocidade das contratações que utilizam o RDC, uma vez que expõe “se, porventura, 

houve um aumento de velocidade...”. Destaca-se também do seu discurso a análise dele sobre 

a atuação dos órgãos de controle, que fiscalizam os processos licitatórios após a conclusão de 

todas as fases e que podem ter percebido um significativo (“substancial”) aumento dos custos 

de contratação. Desta análise, especialmente por meio do intradiscurso presente em outras 

falas de destaque deste entrevistado, percebe-se a crítica à atuação dos órgãos de controle 

nestes casos, uma vez que eles atuam “intervindo fortemente na contratação”.  

Em relação ao entrevistado E3, ele inicia expondo que o seu entendimento sobre a 

publicação do RDC está associado à necessidade que o governo teve de “gastar dinheiro” em 

face à ocorrência da Copa, enfatizado pelas expressões “tinha que inventar”, “arrumar um 

meio de fazer estes gastos”, “criou este RDC”. Tais expressões corroboram para o 

entendimento de que o RDC não tenha sido discutido adequadamente antes de sua 

implementação, de modo a superar as críticas à lei 8.666/93.  

Apesar de ser possível identificar no discurso deste entrevistado a forma como ele 

entende que o RDC foi concebido, a sua opinião é que o RDC resultou em “facilitar o 

trâmite”. Entretanto, como se trata de uma expressão que não define objetivamente a que 

trâmite ele se refere e considerando que sua fala está no contexto de alegações de que o 

governo se utilizou desta legislação para custear os eventos esportivos, pode-se concluir que o 

RDC pode ter facilitado a execução dos gastos, porém em detrimento da possibilidade de 

melhoria da gestão pública que ele poderia ter trazido.  

Ainda em relação ao trecho de discurso de E3, destaca-se a utilização da expressão 

“remosa”, que é associada aos adjetivos “lentas”, “devagar”, sinônimo de moroso. Porém, ele 

continua a afirmar que licitação é (verbo no presente) muito “remosa”. Ou seja, em sua 

percepção o RDC não alterou a velocidade proposta de modo a superar a principal crítica 

associada à lei 8.666/93. 

No que concerne ao entrevistado E4, ele destaca a agilidade para o resultado em 

relação ao momento licitatório de classificação das propostas, quando se compara a lei 

8.666/93 (ele exemplifica por meio da modalidade convite) e o RDC. Destaca-se também a 

relação que ele estabeleceu entre o Pregão Eletrônico e o RDC, que se analisado por meio da 
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intertextualidade presente nas outras entrevistas, pode ser entendido devido à similaridade de 

condições previstas nestas duas legislações, apesar de terem escopo e abrangência 

divergentes. O entrevistado expõe coesão lexical ao exemplificar o benefício que o meio 

eletrônico de licitações resulta para as contratações públicas, já que não se espera mais com o 

RDC Eletrônico “30 dias, 20 dias para saber” o resultado da licitação. A definição desta 

classificação passou a ser divulgada “dentro de 3 horas, mais ou menos”, sendo possível 

conhecer em seguida a ordem que cada empresa ficou na disputa.  

O entrevistado E5 ratifica o discurso descrito pelo entrevistado E4, no que se refere à 

associar que o RDC é “como se fosse uma melhora do Pregão”, dada a existência de pontos 

incomuns entre as duas legislações (especialmente o fato de ser feito preferencialmente por 

modo eletrônico, a inversão de fases, fase recursal única, entre outros). O entrevistado 

também usa repetição de palavras para construir o seu raciocínio e certa insegurança ao 

utilizar o verbo achar (“eu acho assim”) e a repetição da expressão “né?”.  

Não excluindo a insegurança ora apresentada, o entrevistado escolhe apresentar seu 

argumento por meio de exemplos sobre o motivo de entender que o RDC se sobreponha à lei 

8.666/93: o fato de ocorrer possibilidade de recurso apenas após a publicação da habilitação 

da empresa. O trecho do discurso faz referência intertextualmente à exigência legal presente 

no RDC, que exige a abertura para o prazo de recurso apenas nesta fase licitatória (Artigo 52, 

do Decreto nº 7.581/2011). 

Em relação à formação discursiva apresentada em E5, a legislação anterior é definida 

como “defasada” e o RDC é elogiado por pouco aplicar a lei 8.666/93. Salienta-se neste ponto 

a divergência de entendimento sobre a presença de elementos da lei 8.666/93 no RDC, 

quando comparada ao discurso do entrevistado E1, que não vê o RDC como um “corte” em 

relação à lei 8.666/93. Entretanto, para o entrevistado E5 a legislação majoritária quase não é 

aplicada no RDC. 

No que se refere ao trecho destacado para E6 se percebe um discurso contraditório, já 

que apesar de afirmar que não realizou estudo que sistematize a avaliação das consequências 

resultantes da utilização do RDC, utiliza o adjetivo “enorme” para afirmar a existência de um 

“passivo deixado para trás” pelo RDC. Pela análise intratextual presente em outro momento 

do discurso deste entrevistado, é possível interpretar que o passivo a que ele se refere é a 

possibilidade de utilização da regra da contratação integrada. 

Cabe ainda destacar a transitividade verificada em seu discurso, com referência ao 

contexto cultural mais amplo do texto (no caso a Operação Lava Jato20, citada pelo 

                                                           

20 O entrevistado se referiu à Operação Lava Jato, que encontra-se em curso conduzida por uma força tarefa com 

representantes do Ministério Público Federal, Justiça Federal e Polícia Federal e que investiga práticas de 
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entrevistado), quando afirma que os objetivos propostos para o RDC não foram atingidos, 

pois a velocidade e desburocratização esperada para esta legislação podem ter incorrido em 

perda de controle, transparência e economicidade para as contratações. Não obstante à análise 

deste discurso quando comparada ao referencial teórico apresentado por este estudo também 

pode corroborar com este entendimento. Cabe resgatar a análise apresentada para os Quadros 

9 e 10, onde foi demostrado que o RDC Eletrônico não foi utilizado diretamente para objetos 

que se referiam aos eventos esportivos e por ter se caracterizado com intensa (54%) 

participação de empresas de pequeno porte e microempresas existentes no local da execução 

contratual.   

É oportuno também apresentar o dado extraído do relatório confeccionado sobre o 

perfil de licitações que utilizaram o RDC entre os anos de 2011 e 2016, quando se verificou 

que nenhuma das dez maiores empreiteiras do país21 ganharam licitações com a forma 

eletrônica de RDC e a participação delas nos 2.112 certames realizados pelo RDC Eletrônico, 

mostrou-se significativamente minoritária. A Construtora Galvão Engenharia S.A participou 

de apenas 1 certame, assim como a Construtora Construcap CCPS, a Construtora Norberto 

Odebrecht S.A de 3, a Construtora OAS S.A. de 4, a Construtora Queiroz Galvão S.A. de 5 e 

as demais que figuram entre as 10 maiores construtoras não participaram de nenhuma 

licitação que utilizou o RDC Eletrônico no período pesquisado. Salienta-se, porém, a 

possibilidade que elas tenham participado de RDC’s no tipo presencial, o que não é possível 

ser apresentado por esta pesquisa, conforme explicação anterior. 

Assim, é possível perceber que a associação imediata entre as regras que compõem o 

RDC, que trata especialmente sobre a contratação de obras, e o envolvimento de grandes 

empreiteiras que estão sendo investigadas não é respaldada pelos dados que foram obtidos por 

este estudo. Deve-se, entretanto, considerar a possibilidade de ter havido contratações que não 

se valeram da transparência permitida pelo RDC Eletrônico. 

 

4.1.3 As compreensões das vantagens advindas da utilização do RDC 

 

O objetivo de análise desta categoria é acrescentar à teoria a compreensão dos entes 

sobre a identificação das principais vantagens atribuídas ao RDC. No quadro 13, estão 

apresentados trechos dos discursos presentes nas entrevistas realizadas, selecionados por 

                                                                                                                                                                                     

corrupção envolvendo grandes empreiteiras do país organizadas em cartel e altos executivos de órgãos estatais, 

agentes públicos e políticos (Maiores informações: http://lavajato.mpf.mp.br).  
21 Conforme o ranking apresentado pela Revista “O Empreiteiro” (Edição nº 554, de 2016), as dez maiores 

empreiteiras do Brasil no ano de 2014, respectivamente, foram Norberto Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo 

Correa, Andrade Gutierrez, Galvão Engenharia, MRV, Construcap, Direcional, Carioca Christiani Nielsen e 

A.R.G.  



74 

melhor representarem a ideia principal apresentada pelos entrevistados em relação à 

compreensão destas vantagens. 

 

Quadro 13: Amostras relevantes para as análises sobre a compreensão das vantagens advindas da 

utilização do RDC 

E1 E2 E3 

"Não acho que tenha trazido.... 

(risos)...daquilo que eu li do 

RDC, eu não acho que tenha 

trazido um grande avanço 

jurídico. [...] Como eu falei, a 

meia bagunça que as leis 

brasileiras nesta matéria têm, eu 

digo isso à vontade (risos) é...eu 

acho que se mantém no RDC em 

lei. E é por isso que eu não acho 

que tenha assim um grande 

avanço. Não acho. Não acho" 

“Quanto à contratação integrada também 

é um grande achado. Eu tenho para mim 

que a contratação integrada pode vir a 

ser um grande avanço, né?” 

“Facilitou muito. Facilita para quem opera, 

facilita para as empresas que querem 

concorrer, uma empresa de fora, que não pode 

mandar a documentação ou que não pode 

acompanhar a sua documentação, em uma obra 

de mais complexidade. .... Mas, o RDC eu vou 

dizer um negócio: veio facilitar e veio 

melhorar para a Administração Pública e para 

o contribuinte” 

“O RDC consolidou a compreensão de 

que o preço tem que vir antes da 

habilitação e isso tem uma vantagem 

significativa dele. Vamos ao preço 

primeiro, com garantias de propostas, e 

depois vamos ver a habilitação só do 

primeiro colocado. E economiza, atenua, 

significativamente os custos de transação 

das contratações públicas” 

“O cara lá do Rio Grande do Sul diz: ‘Meu 

amigo, eu quero ver aqui, construíram um 

estádio lá em Pernambuco, quero ver aqui este 

dinheiro’. Ele tem condições de ver. Não 

somente no portal da transparência, pelo RDC 

Eletrônico, né? Mas, por exemplo, se fosse a 

modalidade concorrência, para ele tomar 

ciência, eu vou dizer que ele teria que viajar 

para cá ou contratar alguém aqui que fosse lá 

no órgão ver” 

“Na minha percepção, única e 

exclusivamente foi expor os problemas 

da lei 8.666, expor eventuais soluções 

normativas para os problemas da 8.666 e 

levar o debate a respeito das 

contratações públicas para o centro do 

palco, do cenário. E cogitar que, 

efetivamente, existem alternativas 

legislativas para o modelo da 8.666” 

“Se fosse na modalidade concorrência o 

trâmite ia ser muito (ênfase), vou voltar a 

repetir a palavra, remoso, muito devagar. 

Então, o RDC Eletrônico já tem tudo isso na 

agulha, sabe? Tem tudo isso pronto, já 

convoca eletronicamente, já...eles podem fazer 

isso através da concorrência, mas é bem mais 

devagar, bem mais devagar.  O RDC, ao 

contrário, acho que ele veio para fortalecer” 

 

E4 E5 E6 

“Com relação àquela situação de 

análise das planilhas, através das 

composições unitárias de cada 

valor. Seria isso em relação aos 

outros tipos de licitações, certo? 

Mas, a priori, especificamente o 

que a gente vai ver, não existe 

algo a mais de benefício fora 

isso. Certo?” 

“Eu acho que a principal para mim é a 

transparência. Assim, a transparência 

realmente ela...para a gente foi muito 

bom. Muito bom mesmo porque a gente 

tinha muitos problemas”  

“Mas, evidente, já havia um consenso que a 

8.666 precisava ser modernizada, apurada, mas 

o RDC eu tive uma divergência pontual... por 

exemplo, havia a inversão de fases de pré 

classificação dos licitantes, a inversão de fases 

para desburocratizar, acelerar, que isso eu acho 

positivo” 

"O RDC, como ele não dá o 

valor de referência, e você tem 

que, além de não ter o valor de 

referência, é obrigado a fazer a 

composição unitária para poder 

saber o valor daquele 

determinado serviço, ele obriga 

as empresas a fazer a cotação de 

preços." 

“Então a gente faz obra agora e a 

participação é regional...pessoal assim de 

Recife, da Paraíba. Então, deu uma 

abrangência maior também nesta questão 

das empresas. Então, RDC tem 

esta...para mim, tem a vantagem da 

transparência, a maior vantagem. A 

segunda, a negociação, certo?  E também 

a questão do tempo. Do tempo. Da 

agilidade, né, no manuseio do processo 

licitatório” 

"A expectativa era agilização. Eu acho que 

realmente tem alguns avanços como, por 

exemplo, a inversão de etapas no processo 

licitatório. Você, ao invés de analisar a 

documentação de “n” licitantes, você 

privilegia em um primeiro momento a 

proposta econômica e financeira e só analisa a 

do ganhador, né? " 
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O entrevistado E1, apesar de utilizar o verbo achar (“não acho”) o que sugere um tom 

de incerteza, ao ser perguntado sobre as vantagens atribuídas ao RDC responde afirmando não 

ter percebido “avanços”, o que pode ser analisado como sendo o progresso (em relação à lei 

8.666/93) a principal vantagem verificada por ele para o RDC. O substantivo “avanço” 

segundo o dicionário Houassis (2001) refere-se à 

“abertura de uma nova perspectiva para a solução de um problema” que, na análise 

intratextual do texto, seria o direcionamento para o desaparecimento da “bagunça” que o 

entrevistado julga conter nas leis brasileiras. Percebe-se também a ausência de polidez, uma 

vez que o próprio entrevistado utiliza esta expressão de maneira “à vontade”. 

Com opinião oposta ao entrevistado E1, o E2 percebe que o RDC trouxe avanço 

(ressalta-se que a utilização novamente desta palavra partiu espontaneamente dos 

entrevistados e não fazia parte da pergunta sobre as vantagens do RDC), especialmente no que 

concerne à utilização da contratação integrada, que, conforme o referencial teórico utilizado 

neste estudo, trata-se justamente de um dos maiores pontos de crítica ao RDC. 

Mas, esta não é a compreensão do entrevistado E2, ele entende que esta regra “pode 

vir a ser um grande avanço, né?!”, deslocando o possível benefício para um momento futuro 

(“pode vir”) e não detalha objetivamente o que demandaria ser realizado no momento 

presente para que esta vantagem fosse obtida. Neste trecho percebe-se o processo de 

convencimento que foi verificado em diversos momentos (e por diferentes entrevistados). 

Na segunda formação discursiva selecionada para E2 foi salientada a vantagem obtida 

ao realizar a habilitação da empresa apenas após a disputa de preços entre os participantes ter 

ocorrido, associando ao fato de o órgão somente analisar a documentação daquela que 

apresentou o menor preço. Esta alteração de ordem de análise na documentação, denominada 

tecnicamente inversão de fases diminui e otimiza o tempo desta fase do processo licitatório 

(ressaltando-se que na lei 8.666/93 é necessário habilitar e conferir a documentação de todas 

as empresas interessadas, alongando a conclusão deste momento). Não há no referencial 

teórico nenhuma crítica a esta regra, sendo esta percebida como vantagem pelos entrevistados 

E2, E5 e E6.  

No terceiro trecho destacado para E2 percebe-se a ocorrência de contradição em seu 

discurso uma vez que ele restringe a sua percepção de análise sobre as vantagens advindas 

com o RDC como “única e exclusivamente expor os problemas da lei 8.666”. Esta posição 

não se consolida pela análise intradiscursiva, pois em diversos momentos o entrevistado 

elogia o RDC, conforme verificado nos dois trechos destacados nesta categoria e nas demais 

já analisadas. A prática discursiva percebida é que ele age de forma comedida ao não afirmar 

objetivamente as vantagens percebidas por ele para a lei do RDC, já que afirma que 
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eventualmente pode ter ocorrido proposição de soluções para os problemas apontados para a 

lei nº 8.666/93 (“expor eventuais soluções normativas”). 

O entrevistado E3, apesar de compreender o RDC por meio do locus de enunciação 

empresarial, exemplifica a sua argumentação sobre a facilidade que esta legislação ofereceu 

para diversos entes (“facilita para quem opera”, “facilita para as empresas”, “melhorar para a 

Administração Pública e para o contribuinte”). O entrevistado associa a facilidade que o RDC 

trouxe especialmente no aspecto da transparência resultante da forma eletrônica e, apesar de 

não estar diretamente citado, a análise intratextual e intertextual permitem compreender que o 

meio que “as empresas de fora podem acompanhar a sua documentação” somente pode ser 

alcançado pelo acesso eletrônico aos processos licitatórios. 

Ratifica este entendimento o fato de ele citar que o RDC Eletrônico permite que o 

“cara lá do Rio Grande do Sul”, extremo ao Nordeste brasileiro, que é o local de sua fala, 

pode acompanhar licitações e aplicação do orçamento público, fato que a modalidade 

concorrência (pertencente à lei nº 8.666/93) não permite por ser obrigatoriamente presencial. 

O entrevistado E3 ainda compara a vantagem que atribui ao RDC por permitir a 

convocação das empresas pelo meio eletrônico, especialmente quando comparada à lei 

8.666/93. Ele utiliza a expressão “O RDC, ao contrário, acho que ele veio para fortalecer”. 

Porém, ressalte-se que pela análise da formação discursiva analisada, apesar de ele não 

complementar o raciocínio objetivamente com a indicação sobre quem é fortalecido pelo 

RDC, é possível perceber por coesão a existência de uma elipse e que o fortalecimento está 

direcionado para as empresas (que são “convocadas eletronicamente”). 

Em relação ao entrevistado E4, a vantagem destacada por ele em relação do RDC é a 

obrigatoriedade de apresentar a planilha detalhada com o valor atribuído a cada item a ser 

executado pela empresa, para a composição de preços, quando comparada a forma de 

apresentação dos preços praticados em outras modalidades de licitações. O seu entendimento 

de vantagem está associado especialmente ao fato de “obrigar as empresas a fazer a cotação 

de preços”, que por análise interdiscursiva presente em outra formação discursiva da 

entrevista permite que “muitas empresas deixem de brincar ao participar de licitação” e exige 

que “façam pesquisa mercadológica condizente com a realidade do mercado”.  

Porém, este entrevistado, apesar de pertencer ao mesmo grupo do entrevistado E3 

(empresa), não compreende que a legislação resultou em maiores benefícios, já que entende 

que “não existe algo a mais de benefício fora isso”. Ressaltando, entretanto, alguma 

insegurança ao afirmar que a vantagem da nova legislação estaria restrita a apresentação da 

planilha de formação de preços ao utilizar as expressões “a priori” e “certo?”. 
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O entrevistado E5 resgata o entendimento anterior de vantagem associada à 

transparência que resultou do RDC Eletrônico (“a principal para mim é a transparência”), 

salientando que a utilização da lei 8.666/93, que não dispõe da opção de contratação 

eletrônica para as modalidades definidas para obras, trazia problemas por ser realizada de 

modo presencial. Em outros trechos discursivos de sua fala, esclarece que as dificuldades se 

concentravam na percepção de conluios realizados entre as empresas que compareciam ao 

órgão para participar de licitações. 

Outro destaque para o discurso de E5 é a ampliação de participação de empresas de 

outras regiões, não restringindo apenas ao Estado que está localizado o órgão que ele está 

vinculado (“a gente faz obra agora e a participação é regional”), resultando em “uma 

abrangência maior também nesta questão das empresas”.  

Para E5, as vantagens resultantes da aplicação do RDC estão presentes na 

“transparência”, “negociação” e “agilidade” em relação ao “manuseio do processo licitatório”. 

O entrevistado E6 novamente se utiliza de linguagem verificada no modelo gerencial 

da Administração Pública ao afirmar que “evidentemente, já havia um consenso que a 8.666 

precisava ser modernizada, apurada”. O adjetivo “modernizada” está diretamente relacionado 

ao discurso hegemônico e colonialista de que a gestão pública necessita se valer de modelos 

que foram implementados para “desburocratizar, agilizar”.  

Em relação ao adjetivo “apurada”, o significado denotativo a ser aplicado define que 

seja “tornar melhor; aperfeiçoar, esmerar, aprimorar” (HOUAISS, 2001). Novamente, o seu 

entendimento está relacionado à mudança que entende ser necessária à Administração 

Pública. 

Porém, a prática social verificada neste discurso, especialmente quando realizada a 

análise interdiscursiva dos demais entes entrevistados, é possível constatar que a 

implementação de regras licitatórias que não considerem a compreensão da sociedade, 

especialmente daqueles envolvidos na utilização de procedimentos licitatórios, não incorre 

nos resultados de melhoria retoricamente esperados, conforme detalhado pela próxima 

categoria analítica deste estudo. 

Destaca-se ainda do discurso de E6 a ratificação do entendimento da vantagem 

resultante da inversão de fases do processo licitatório22 (“Eu acho que realmente tem alguns 

avanços como, por exemplo, a inversão de etapas no processo licitatório”). 

 

                                                           

22 Conforme sinalizado no Quadro 3, inversão de fases no processo licitatório ocorre quando primeiro seleciona-

se a proposta mais vantajosa e somente após esta etapa serão examinadas as documentações dos fornecedores 

(BRASIL, 2011a). 
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4.1.4 As compreensões das fragilidades advindas da utilização do RDC 

 

O objetivo de análise desta categoria é acrescentar à teoria a compreensão dos entes 

sobre a identificação das principais fragilidades atribuídas ao RDC. No quadro 14, estão 

apresentados trechos dos discursos presentes nas entrevistas realizadas, selecionados por 

melhor representarem a ideia principal apresentada pelos entrevistados em relação à 

compreensão destas fragilidades. 

 

Quadro 14: Amostras relevantes para as análises sobre a compreensão das fragilidades advindas da utilização 

do RDC 

E1 E2 E3 

“Eu acho que é um erro difícil de 

compreender porque é um erro. Mas, é 

um erro. Mas, isso é um micro assunto, 

os critérios de julgamento das 

propostas quando você usa a 

combinação da técnica e do preço” 

“Eu tenho a impressão, se você me permite, se 

eu poderia chamar os pontos de resistência as 

fragilidades, né? Primeiro: a compreensão 

equivocada do que vem a ser orçamento 

sigiloso. Né? Uma compreensão talvez um 

pouco ortodoxa demais do princípio da 

publicidade” 

“Ela é baseada na lei como todos os 

outros. Eu acho que fragilidades, ela 

não trouxe não. Ela foi criada para 

facilitar...porque o governo tinha que 

ter uma lei que não 

fosse...que...que...que deixasse a 

concorrência ser o método para um 

bem mais prático, né? Para agilizar a 

quantidade de obras que ele tinha para 

fazer, né? E acredito que ele tenha 

feito isso com a intenção de agilizar 

isso aí, a ideia dos legisladores, 

enfim... para legislar mais rápido. 

Para acontecer mais rápido estas 

licitações. Inclusive da infraestrutura. 

Mas, fragilidades eu ainda não vi” 

“A má compreensão do orçamento sigiloso, do 

orçamento provisoriamente sigiloso, a má 

compreensão daquela que talvez seja a grande 

forma da contratação integrada, a má 

compreensão da negociação contratual, pré-

adjudicatória” 

“Estas mesmas vantagens que eu trouxe para 

você. Exatamente a mesma coisa. Mas, não foi o 

RDC que trouxe. Elas já estavam lá na 

Administração Pública. O problema me parece, 

portanto, não está na lei. Está no aplicador da 

lei...no aplicador e no controlador” 

 

E4 E5 E6 

 

“Esta questão da contratação integrada 

e você não manter os prazos para 

elaborar o projeto e posteriormente a 

execução. O ente público, o agente 

público quer que você faça as duas 

etapas de forma paralela. Seria o 

malefício que ela trouxe” 
“Eu acho que é mais as empresas 

que...assim...que participam e muitas vezes não 

estão estruturadas para participar, para ganhar as 

licitações de grande volume, né, de quantidade, 

de valores. É...isso é uma das coisas...que muitas 

não estão preparadas, muitas nem existem. 

Muitas vezes a gente vai fazer fiscalização nas 

empresas que nem existem” 

“Meu ponto principal é a inexistência 

de projeto, isso dá margem e eu acho 

que vamos ter muita dor de cabeça 

com os instrumentos de controle 

interno. E, eu acho que a própria 

realidade está revelando isso. Eu acho 

que muitos passivos ficaram abertos e 

muito vai... vão ocorrer muitos casos 

de problemas com o Tribunal de 

Contas, problema de cunho do próprio 

Judiciário” 
 

“Só está tendo esta certa dificuldade 

destas empresas que insistem em 

praticamente querer trabalhar de graça 

e prejudica não só as outras empresas 

que realmente querem trabalhar 

correto, como também vai prejudicar o 

órgão porque ela não vai conseguir 

executar o serviço ou o serviço que ela 

vai fazer vai ser de má qualidade. 

Então, perde como um todo a 

população inteira” 

“Acho que muitos contenciosos vão 

ocorrer. A notícia que alguns agentes 

de mercado me falam é que, ao 

contrário, não agilizou e ainda... quer 

dizer, realmente, eu acho que a 

existência de projeto é essencial 

porque a pessoa age desta forma: você 

contrata uma coisa que você não sabe 

especificar exatamente que casa você 

quer construir” 
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O entrevistado E1 descreve como a principal fragilidade presente no RDC a ausência 

de critérios claramente definidos para o julgamento das propostas, cujo tema foi objeto de 

estudo específico dele, e compara em outros momentos da entrevista a divergência que tal 

aplicação tem da legislação europeia, que auxiliou a redigir. Tal assunto se mostra relevante 

uma vez que a ausência de critérios objetivos para o julgamento das propostas permite 

aumento da subjetividade dos agentes públicos, fragilizando a contratação. Também chama 

atenção já que as regras que são inovadoras do RDC (contratação integrada e orçamento 

sigiloso) foram baseadas na legislação europeia e norte americana, porém a norma que 

permite a melhoria do julgamento não foi objeto de importação ou discussão. 

Em relação ao trecho destacado para o entrevistado E2, o início da primeira formação 

discursiva já chama a atenção, pois ele solicita a alteração de nomenclatura fragilidade, 

presente na pergunta realizada, para “pontos de resistência” (“se você me permite, se eu 

poderia chamar os pontos de resistência as fragilidades, né?”). A análise intradiscursiva 

permite avaliar que o problema percebido por ele não está na legislação em si, mas nos 

agentes que aplicam e auditam a utilização dela. Devido às causas externas à lei, ele percebe 

que os aplicadores e os controladores se mostraram “resistentes” e “ortodoxos” a ela e não há 

existência de fragilidades no texto da lei. 

Ratifica-se este entendimento a segunda formação discursiva destacada, onde ele 

aponta que houve “má compreensão” (do orçamento sigiloso, da contratação integrada, da 

negociação contratação pré-adjudicatória), ou seja, estas regras, por elas mesmas, não são 

percebidas como podendo resultar em algum(ns) risco(s) para a Administração Pública. A 

referência de inconveniência do entrevistado para o RDC está nos aplicadores e auditores, não 

nas falhas potenciais que estão alheias ao setor público, inclusive isentando, 

hegemonicamente, qualquer irregularidade que possa ser praticada pelas empresas que 

participam de licitações. 

Ampliando o entendimento possível para esta análise textual, em relação à coerência 

por ele apresentada e percebendo sua prática social, depreende-se ainda do discurso de E2, 

que, ideologicamente, o obstáculo à melhoria das contratações públicas está concentrado na 

Administração Pública. Desta forma, ele salienta explicitamente que “o problema me parece, 

portanto, não está na lei. Está no aplicador da lei... no aplicador e no controlador”. A partir do 

contexto de sua fala, o aplicador da lei pode ser representado pelos agentes públicos que 

utilizam as regras licitatórias na prática e o controlador, os membros dos tribunais de contas e 

órgãos fiscalizadores (também pertencentes à esfera governamental). 

Em relação ao entrevistado E3, como por meio da análise intradiscursiva ele usa a 

repetição de palavras para convencer o ouvinte que a legislação do RDC veio “facilitar”, 
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quando questionado sobre as potenciais fragilidades da lei, ele afirma que “ela não trouxe 

não” e “fragilidades eu ainda não vi”. Logo depois, ele enfatiza novamente que “ela foi criada 

para facilitar”. Porém, destaca-se da formação discursiva apresentada um silenciamento, 

seguido de polidez que foi percebida pela repetição da palavra “que”, de modo a ajustar o 

discurso à conveniência do que seria proferido (“porque o governo tinha que ter uma lei que 

não fosse...que...que...que deixasse a concorrência ser o método para um bem mais prático, 

né?”). 

O entrevistado E4 apresenta uma opinião até então não relatada pelos demais 

entrevistados, que também não faz parte do referencial teórico explorado. Segundo ele, os 

gestores públicos compreendem que a contratação integrada deve unificar a etapa de execução 

das atividades, ou seja, esperam que o projeto da obra seja confeccionado concomitantemente 

com o início da execução dela. A execução em paralelo destas etapas potencializa a 

possibilidade de realização de projeto não autorizado pelo órgão contratante e/ou execução de 

obra que não respeite o projeto adequado para a instituição pública. 

No segundo trecho destacado para E4, percebe-se pela análise intradiscursiva que ele 

resgata o entendimento que também relatou quando tratava sobre as vantagens da lei, 

ressaltado que encontra “certa dificuldade destas empresas que insistem em praticamente 

querer trabalhar de graça e prejudica não só as outras empresas que realmente quer trabalhar 

correto”. Percebe-se a ironia presente em sua fala, dado que as empresas que apresentam 

propostas muito abaixo do valor de mercado não o fazem porque desejam “trabalhar de 

graça”.  

A justificativa plausível para a ocorrência deste cenário perpassa a análise intertextual 

com o referencial teórico anteriormente apresentado, em relação ao costume verificado por 

alguns licitantes que, após ofertarem o menor preço, solicitam aditivos contratuais que 

elevavam o valor final do objeto (REISDORFER, 2011). O RDC proíbe expressamente tal 

prática, porém concede exceção se for verificada a ocorrência de casos fortuitos ou se a 

solicitação de aditivo originar do órgão contratante (BRASIL, 2011a).  

Na entrevista concedida por E5 tem-se uma compreensão sobre fragilidades que 

correspondem ao contexto empresarial, não aplicável somente quando da utilização do RDC. 

O destaque de seu discurso sinaliza que as empresas “muitas vezes não estão estruturadas para 

participar, para ganhar licitações de grande volume” e que, em alguns casos, “muitas nem 

existem”. A análise da prática discursiva conduz para a análise da prática social, pois, a 

formação discursiva apresentada contrapõe com a ideologia que as fragilidades na área de 

licitações públicas estão restritas ao âmbito interno da Administração Pública. 
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O entrevistado E6 compreende que a principal fragilidade do RDC é a possibilidade de 

utilização da regra de contratação integrada, que permite à empresa contratada a realização do 

projeto básico, executivo e a obra. Ele demonstra força do enunciado quando afirma que 

inexiste projeto básico. Na verdade, aplicando a intertextualidade ao seu discurso com o 

estabelecido na lei, a análise textual adequada seria a ausência de projeto básico 

confeccionado pela Administração Pública, uma vez que este é confeccionado pela empresa 

contratada. 

Salienta ainda desta formação discursiva a inclusão que ele se dá, como representante 

do ente governo, quando afirma que “vamos ter muita dor de cabeça”, constando o “nós” em 

forma de elipse. Os problemas futuros que ele salienta (“muitos contenciosos vão ocorrer”) ao 

se utilizar a contratação integrada estão voltados para os possíveis questionamentos emitidos 

pelos órgãos de controle interno e Tribunal de Contas.  

Apesar de o entrevistado E6 não revelar de forma objetiva quais objeções estão 

passíveis de ocorrer, a análise intertextual permite que se estabeleça um paralelo com as 

críticas apontadas pelo referencial teórico para a contratação integrada. Porém, salienta-se que 

seu discurso não está voltado para os potenciais prejuízos à Administração Pública, ao 

interesse público, e sim ao governo (“vamos ter dor de cabeça”). 

Realizando a análise intradiscursiva é possível perceber novamente a alusão, desta vez 

indireta, que o entrevistado faz à Operação Lava Jato, uma vez que afirma “a própria 

realidade está revelando isso” e “problema de cunho do próprio Judiciário”, tendo este tópico 

sido discutido na categoria anterior. 

Do segundo trecho destacado para o entrevistado E6, faz-se necessário destacar que 

ele, representante do ente governo, afirme que “agentes de mercado me falam é que, ao 

contrário, não agilizou e ainda...”, provocando um silenciamento em seguida sem descrever o 

que “ainda” pode ter ocorrido, já que o RDC “não agilizou”. Tal trecho merece destaque em 

especial porque: o entrevistado faz menção em dois momentos da entrevista que alguns 

agentes de mercado não lhe deram boas notícias em relação à utilização do RDC no que se 

refere à agilidade. Porém, em nenhum momento expõe qualquer relacionamento e influência 

de opinião expressa por agentes públicos ou membros da sociedade. Destaca-se, neste sentido, 

a influência de maior poder do mercado sobre o governo, do que as demais esferas envolvidas 

com licitações públicas. Ou seja, não somente na fase de discussão e elaboração da legislação 

não houve participação ampla para adequação à realidade brasileira de licitações, como na 

fase posterior, já com a utilização da legislação, não se percebe esta atuação. 
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4.1.5 As compreensões de aspectos relacionados à colonialidade do conhecimento e do 

poder 

 

O objetivo de análise desta categoria é acrescentar à teoria a compreensão dos entes 

sobre os aspectos relacionados à colonialidade do conhecimento e do poder. No quadro 15, 

estão apresentados trechos dos discursos presentes nas entrevistas realizadas, selecionados por 

melhor representarem a ideia principal apresentada pelos entrevistados em relação à 

compreensão destes aspectos. 

 

Quadro 15: Amostras relevantes para as análises sobre a compreensão de aspectos relacionados 

à colonialidade do conhecimento e do poder 

E1 E2 E3 

“De um modo geral, também não 

acho que haja tanta influência 

não. Nunca encontrei na lei 

brasileira algo que eu pudesse 

dizer claramente que ‘estou 

reconhecendo aqui a legislação 

europeia’. Não creio” 

“Essa negociação pré-adjudicatória 

existe em alguns estados europeus, né? E 

funciona de uma forma adequada e 

poderia funcionar bem” 

“Os países...enfim...todo mundo cresceu e 

vem atualizando as suas legislações. O 

Brasil na modalidade de compra, não. 

Embora, seja esta lei, o RDC com certeza ele 

veio facilitar, mas não entra tanto em 

conflito com a lei 8.666, não. Ela não entra 

em conflito, ela veio facilitar” 

 

E4 E5 E6 

N/D N/D 

“Na primeira foi da Copa e Olimpíada, que 

preocupado com a repercussão internacional, 

com o atraso das obras e tal.... que o Brasil 

ficaria exposto, então se criou uma 

facilitação de contratação e hoje ela é 

avaliada e mostra as fragilidades que foram 

deixadas, né?” 

“Então, é... a opção por medida provisória, 

que foi uma estratégia de usar o apelo da 

Copa para intimidar que há um risco da 

imagem do Brasil ficar arranhada por não 

cumprimento de cronograma de obras e fez 

passar o rolo compressor porque, na época, o 

governo tinha uma maioria sólida e passou” 

 

O entrevistado E1, quando perguntado se percebia influência da legislação europeia 

nas regras que compõem o RDC, informa que “não acho que haja tanta influência não. Nunca 

encontrei na lei brasileira algo que eu pudesse dizer claramente que ‘estou reconhecendo aqui 

a legislação europeia’. Não creio”. Esta formação discursiva inicia com o entendimento de 

que a colonialidade do poder e do conhecimento não são claramente percebidas, apesar de se 

fazerem presentes, conforme detalhado no referencial teórico.  

Na fala destacada de E1 resgata-se o entendimento de Porto-Gonçalves (2000, p.3) que 

afirma que “a melhor dominação é aquela que, naturalizada, não aparece como tal”. Ou seja, a 

colonialidade é tão enraizada e evidente que sequer é percebida pelos indivíduos e estes 
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acabam por reproduzi-la de forma continuada. A colonialidade é reproduzida pela dominação 

em quatro dimensões: poder, ser, natureza e saber. Conforme Mignolo (2010), estas 

dimensões formam a matriz colonial. 

Do trecho em destaque depreende-se também a indicação de presença de aspectos 

colonialistas, pois pela análise intradiscursiva deste entrevistado, ele se mostrou crítico ao 

RDC durante o seu discurso em diversos momentos, não compreendendo na legislação 

aspectos vantajosos (ver quadro 13). Assim, quando ele discursa que não vê na legislação 

brasileira aspectos da legislação europeia, sugere que a última não esteja no patamar de crítica 

que relatou para a primeira. 

Em relação ao entrevistado E2, também é possível perceber a argumentação 

colonialista por meio de análise textual em relação ao tempo dos verbos apresentados. 

Quando o entrevistado se refere à utilização da negociação pré-adjudicatória em países 

europeus afirma que lá a regra “funciona de uma forma adequada”, já quando remete sua 

argumentação à implementação da mesma regra no contexto brasileiro reporta o 

funcionamento adequado para um momento futuro (“poderia funcionar bem”), dado que, 

intradiscursivamente, a sua avaliação sobre a gestão pública não teria a mesma maturidade 

verificada no contexto europeu. 

Em relação ao entrevistado E3, apesar de ao longo de todo o discurso proferido na 

entrevista, ele compreender que a legislação do RDC apresentou vantagens específicas 

quando comparado à lei 8.666/93, repetindo reiteradas vezes que a legislação nova “veio 

facilitar”, apresenta uma contradição ao relatar que “os países...enfim...todo mundo cresceu e 

vem atualizando as suas legislações. O Brasil na modalidade de compra, não”. 

Ora, se o RDC trouxe novas regras ao cenário brasileiro de contratações públicas 

(ainda que muitas delas questionáveis, como objetiva a análise deste estudo) e, por lógica, 

atualizou a legislação voltada para o escopo de sua abrangência, dado que é uma lei diferente 

da majoritária (lei 8.666/93), o que poderia levar o entrevistado a afirmar que, diferente dos 

demais países, o Brasil não atualizou a sua legislação? Parte desta resposta encontra abrigo na 

compreensão ideológica colonialista, já que ele reconhece a realidade dos outros países como 

superiores à brasileira, mesma que esta não corresponda aos fatos aqui encontrados.  

Nos discursos proferidos pelos entrevistados E4 e E5 não houve nenhuma formação 

discursiva que sugerisse a presença de aspectos colonialistas nas suas respectivas 

compreensões sobre o RDC. 

Já em relação ao entrevistado E6, é possível depreender o aspecto colonialista no 

discurso do representante do ente governo já que “se criou uma facilitação de contratação” (o 

RDC), pois o governo estava “preocupado com a repercussão internacional, com o atraso das 
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obras e tal...” e porque havia “um risco da imagem do Brasil ficar arranhada por não 

cumprimento de cronograma de obras”. Estas formações discursivas tornaram notória que a 

motivação para a alteração de legislação realizada para as obras dos eventos esportivos não 

permeou a necessidade de atualização das regras licitatórias, que fossem adequadas ao 

contexto brasileiro e consequentemente ao interesse público. A colonialidade do poder se fez 

presente quando o discurso apresenta a hegemonia em relação à motivação estar atrelada ao 

desejo de imagem para a repercussão internacional, superando a adequação à demanda 

desejada pelo contexto brasileiro.  

Destaca-se ainda do trecho apresentado acima o distanciamento que o entrevistado se 

colocou em relação ao grupo do governo que demonstrava a preocupação por ele retratada, já 

que usa a voz passiva na expressão “então se criou uma facilitação”. A análise textual e da 

prática social permite compreender que este afastamento se deve à sua crítica às facilidades 

resultantes do RDC e a necessidade de minimizar a chance de interpretação que ele fez parte 

do grupo que “facilitou” as contratações públicas por meio do RDC. Cabendo ainda salientar 

que a sua crítica, ao longo da análise intradiscursiva se limita à contratação integrada, já que 

ele entende haver a necessidade de “modernização” (facilitação?) da Administração Pública. 

 

4.1.6 As compreensões de aspectos relacionados à administração pública gerencial 

 

O objetivo de análise desta categoria é acrescentar à teoria a compreensão dos entes 

sobre os aspectos relacionados à administração pública gerencial. No quadro 16, estão 

apresentados trechos dos discursos presentes nas entrevistas realizadas, selecionados por 

melhor representarem a ideia principal apresentada pelos entrevistados em relação à 

compreensão destes aspectos. 

 

Quadro 16: Amostras relevantes para as análises sobre a compreensão de aspectos relacionados à 

administração pública gerencial 

E1 E2 E3 

 "E o poder do mercado, quando 

funciona normalmente, funciona no 

sentido de otimizar as propostas, para a 

entidade que quer comprar. Portanto, 

se ela ganha e vai poder oferecer 17, 

claro que vai oficializar 17. Não tem 

nenhuma razão para ela oferecer 20, a 

menos que saiba que é o único que está 

"A nossa lei 8.666 demostrou por um lado que ela serviu 

ao momento de formalização das contratações públicas 

brasileiras. Ela serviu, por outro lado, de uma forma 

subvertícia à institucionalizar o interesse de 

determinados grupos de interesse no Brasil. 

Especialmente em termos das pequenas e médias 

empreiteiras, porque que não tinham a oportunidade em 

fazer contratações públicas de vulto" 

N/D 
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a concorrer pela licitação, não é?! 

Nunca a gente aqui teve este problema, 

não é?!" 

"E não planeja. Me parece que o problema está 

efetivamente não do lado de fora, mas no lado de dentro 

da Administração. Não que ela precise ter um corpo 

técnico especializado que faça isso. Mas, que ela precise 

pelo menos contratar um corpo técnico especializado de 

uma forma antecipada, para que possa no tempo e na 

hora certa fazer um certame. Então, a questão é esta" 

"Não é obrigatório colocar o preço 

base. Mas, quando eu não coloco o 

preço base, o que que eu estou dizendo 

ao mercado? Eu estou disposto a 

comprar por qualquer preço. E aí, você 

vai falar: Ah! Você vai comprar por 

qualquer preço, significa que os preços 

vão encarecer, vão subir, vão... 

Caramba! Mas, você não acredita no 

poder do mercado? O mercado 

funciona para os preços não subirem. 

O mercado funciona  para os preços 

descerem, não é?!" 

“’Ah! Tem que ter publicidade’. ‘Viola o princípio da 

publicidade’. Mas, quem fala isso não se apercebe de 

que o orçamento público gera ofertas de preços 

superestimadas. Mais: não gera eficiência. Se ele sabe 

que o orçamento é de R$ 1 bilhão, ele não vai se 

esforçar para oferecer R$ 800 mil. Ele vai se esforçar 

para oferecer R$ 999 milhões" 

“Aí, você fica 10 anos com um custo de energia, um 

custo de transação absurdo, né? E isso se presta 

sobretudo a questão do atestado, para a minha 

percepção, a estabelecer barreiras de entrada. Barreiras 

de entrada e concentração de poder econômico” 

 

E4 E5 E6 

"Então, é esta situação mais da 

capacitação para o profissional, dos 

agentes públicos, e a questão de alterar 

esta questão da lei de licitações. Não 

só para o RDC, como convite, pregão 

eletrônico, tudo isso... para poder 

retirar o máximo possível da 

subjetividade dela, destes artigos" 

"Eu acho que a demora da análise econômico financeira 

é justamente porque as pessoas que estão envolvidas, 

elas estão envolvidas em sala de aula. Então, elas não 

têm muito tempo para dar este parecer, né" 

"Eu não tenho 

detalhamento desta 

questão a posteriori, 

mas setores ligados aí a 

projetos de obras 

públicas me disseram 

que o efeito não foi o 

esperado, não. Mas, eu 

não tenho um balanço 

sistematizado de quais 

efeitos concretos isso 

proporcionou. Uma 

coisa que a gente está 

vendo é que deixa 

válvulas muito 

perigosas de escape, 

que nós estamos vendo 

aí em todo o acervo da 

Copa, da Olimpíada, 

sendo objeto de 

questionamento de 

sobrepreço, de 

corrupção, etc." 

"Esta questão do tempo da análise econômico financeira. 

E a análise da parte técnica, que também tem que ter, 

que é uma que demora bastante, aí, assim, é uma coisa 

absolutamente administrativa e eu não sei informar 

porque demora tanto" 

 

O trecho discursivo destacado para o entrevistado E1 inicia enfatizando o “poder do 

mercado”, sendo descrito a partir daí um perfil de empresa que, ao manter relacionamento 

com o setor público, de maneira quase óbvia se esforça em otimizar a proposta no menor 

preço que pudesse oferecer (“otimizar as propostas, para a entidade que quer comprar. 

Portanto, se ela ganha e vai poder oferecer 17, claro que vai oficializar 17”). 

O significado da palavra mercado, neste contexto significa 

“concepção das relações comerciais baseada essencialmente no equilíbrio de compra e venda, 

segundo a lei da oferta e da procura” (HOUASSIS, 2001). Neste sentido, cabe resgatar o 

entendimento definido por Fadul e Silva (2008), que a implementação das estratégias 
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neoliberais contribui por alterar as relações de poder entre sociedade, organizações e Estado, 

assim se pode estabelecer um paralelo por meio da intertextualidade com o trecho “Não tem 

nenhuma razão para ela oferecer 20, a menos que saiba que o único que está a concorrer pela 

licitação, não é?!”. Além disso, percebe-se também que o entrevistado E1 reafirma 

ideologicamente que a economia deveria ser entregue às leis do mercado, uma característica 

típica do pensamento neoliberal (IBARRA-COLADO et al, 2010). 

Ou seja, em condições de disputa que a empresa saiba que ela é a única a concorrer na 

licitação, o “esforço” em ofertar as melhores propostas não seria colocado em prática, 

priorizando o interesse privado ao coletivo que representa a otimização dos gastos públicos, 

mesmo que já garantido o lucro correspondente ao estabelecido para a proposta oferecida para 

a contratação. 

A segunda formação discursiva destacada para E1 ratifica o entendimento que ele 

expressa sobre o poder do mercado: “Caramba! Mas, você não acredita no poder do mercado? 

O mercado funciona para os preços não subirem. O mercado funciona para os preços 

descerem, não é?!" e apresenta a contradição com o trecho anterior, dado que se mercado 

funcionasse exclusivamente para os preços descerem, este cenário não seria alterado quando 

ocorresse ausência de disputa entre os licitantes. 

Ainda em relação a este entrevistado, cabe ressaltar a ocorrência em diversos 

momentos do processo de convencimento ao utilizar a expressão “não é?!”, especialmente 

acentuada nas formações discursivas destacadas nesta categoria.  

O entrevistado E2 compreende que a lei 8.666 incorreu por “institucionalizar o 

interesse de determinados grupos de interesse, especialmente de pequenas e médias 

empreiteiras”, pois estas “não tinham a oportunidade de participar de contratações públicas de 

vulto”. Se fosse realizada uma análise imediatista desta formação discursiva, excluindo o 

contexto de distorções possíveis em licitações, poderia ser entendido como uma vantagem a 

ampliação de participação de empresas que até então não vislumbravam condições de disputa 

para contratar com o poder público, mas ao realizar a análise interdiscursiva especialmente da 

palavra “institucionalizar o interesse”, destaca-se, em mais um momento, que o benefício da 

legislação voltou-se à perspectiva do interesse privado. 

Em relação ao segundo trecho discursivo destacado para E2, “me parece que o 

problema está efetivamente não do lado de fora, mas no lado de dentro da Administração. Não 

que ela precise ter um corpo técnico especializado que faça isso. Mas, que ela precise pelo 

menos contratar um corpo técnico especializado de uma forma antecipada”. Neste discurso se 

verifica de forma quase literal a indicação da ideologia da gestão pública gerencial, que exclui 
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a ocorrência de problemas do “lado de fora” (mercado privado) e potencializa as dificuldades 

verificadas em âmbito da gestão pública.  

Ainda em relação ao segundo trecho, o entrevistado ratifica o pensamento neoliberal 

ao compreender que a solução para a insuficiência da Administração Pública é encontrada no 

mercado privado (“mas, que ela precise pelo menos contratar um corpo técnico especializado 

de uma forma antecipada”), propondo a terceirização do serviço público, tal como salientado 

por Paes de Paula (2005), como sendo uma das características do modelo gerencial de 

Administração Pública. 

No terceiro trecho discursivo destacado, o entrevistado E2 afirma que “quem fala isso 

(que o orçamento sigiloso viola a publicidade) não se apercebe de que o orçamento público 

gera ofertas de preços superestimadas. Mais: não gera eficiência”. Novamente, o entrevistado 

salienta a ausência percebida de capacidade da Administração Pública em realizar orçamentos 

compatíveis com os objetos a serem contratados, além da ineficiência por ela gerada. A 

utilização da palavra “eficiência” evidencia a utilização de conceitos utilizados pelas 

empresas privadas e permite novamente a utilização da intertextualidade com a definição do 

modelo gerencial da Administração Pública. 

Em relação à quarta formação discursiva do entrevistado E2 encontra-se uma 

hipérbole em relação ao tempo destacado por ele que a Administração Pública utiliza para 

avaliar atestados de capacidade técnica exigido para as empresas que participam das licitações 

(“Aí, você fica 10 anos com um custo de energia, um custo de transação absurdo, né?). A 

utilização desta figura de linguagem reforça o seu discurso hegemônico de sua prática social 

ao compreender uma lentidão exagerada dos gestores públicos, além do discurso em defesa do 

interesse das empresas, que, em tese, estariam enfrentando “barreiras de entrada”, resultado 

da “ineficiência” da Administração Pública (“E isso se presta sobretudo a questão do atestado, 

para a minha percepção, a estabelecer barreiras de entrada. Barreiras de entrada e 

concentração de poder econômico”). 

O entrevistado E3 não apresentou nenhuma formação discursiva que pudesse ser 

relacionada aos aspectos voltados para o modelo gerencial da Administração Pública. 

Em relação ao entrevistado E4, o trecho em destaque expõe que a sua compreensão em 

relação à ausência de capacitação dos agentes públicos envolvidos em licitações, além do fato 

destes aplicarem a legislação de forma subjetiva (“Então, é esta situação mais da capacitação 

para o profissional, dos agentes públicos...para poder retirar o máximo possível da 

subjetividade dela, destes artigos”). Sem dispensar as considerações realizadas por este estudo 

em relação à preocupação que a subjetividade dos atos pode resultar para o interesse público, 

a análise intradiscursiva do trecho do entrevistado E4 deve considerar a existência de discurso 
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hegemônico em sua prática social. Intertextualmente, esta formação discursiva vai ao 

encontro do que Harvey (2007) afirma pertencer ao pensamento neoliberal, uma vez que 

contribui para a “destruição” das estruturas e poderes institucionais (HARVEY, 2007). A 

desqualificação da capacidade técnica dos agentes públicos pode, discursivamente, colaborar 

para a prática desta destruição. 

Em relação à formação discursiva destacada para E5, a análise intradiscursiva pode ser 

iniciada a partir do trecho “E a análise da parte técnica, que também tem que ter, que é uma 

que demora bastante, aí, assim, é uma coisa absolutamente administrativa e eu não sei 

informar porque demora tanto”. O entrevistado relata que o órgão que está vinculado realiza 

análise econômico financeira da empresa que apresenta a melhor proposta e esta atividade é 

realizada por professores vinculados à Universidade. Ele intradiscursivamente afirma que se 

faz necessária esta etapa, pois muitas empresas não estão preparadas para participar de 

contratações públicas e outras não existem (ver Quadro 14).  

No trecho apresentado nesta categoria voltou a afirmar a importância desta ação 

(“também tem que ter”), mas afirma que a análise “demora bastante” e que não sabe 

“informar porque demora tanto”.  O destaque destes trechos discursivos foi salientado por 

apresentar uma contradição intradiscursiva com a frase “Eu acho que a demora da análise 

econômico financeira é justamente porque as pessoas que estão envolvidas, elas estão 

envolvidas em sala de aula”. 

Apesar de o entrevistado ter apresentado o motivo para a demora percebida para a 

finalização da análise econômico financeira (o fato de ser realizada por professores que 

exercerem atividade administrativa concomitantemente com a docência), ele, em seguida, 

declara que não sabe “informar o motivo”. 

A análise da prática social percebida neste caso está associada ao discurso hegemônico 

voltado para o entendimento que os processos licitatórios são lentos e que não haveria 

explicações para isto. A questão aqui tratada é que mesmo quando os motivos são conhecidos 

pelos agentes públicos, a ideologia do pensamento neoliberal e gerencial faz associar que eles 

estão atrelados ao excesso de burocracia, ausência de eficiência e falta de qualificação dos 

agentes públicos. 

Já em relação ao entrevistado E6, a formação discursiva em destaque é, novamente, a 

estreita relação do representante do ente governo com “os setores ligados aí a projetos de 

obras públicas”, que intradiscursivamente, foram identificados como “agentes de mercado” 

(Quadro 14).  Aqui, é possível verificar que os conceitos associados ao neoliberalismo podem 

ser verificados pela naturalização do discurso hegemônico nos valores básicos da sociedade 
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liberal moderna (LANDER, 2005), dado que as únicas fontes de informações relatadas pelo 

entrevistado sobre a análise do RDC se originam da iniciativa privada. 

Não se pretende com esta análise isentar a ocorrência de deficiências da 

Administração Pública, especialmente no que concerne ao acompanhamento das suas 

atividades de gestão e incentivo à participação social (como também é salientado por esta 

pesquisa), mas a análise da prática social desta categoria permite ponderar que a atribuição 

irrestrita das responsabilidades à área pública, incorre em uma prática hegemônica de 

dispensar a participação que o mercado privado tem nas fragilidades que se observa nas 

contratações públicas. 

Tal fato pode ser exemplificado pelas formações discursivas depreendidas na próxima 

categoria analisada, que trata sobre o comportamento de empresas em licitações que não 

contribuem para a efetivação das melhores condições nas licitações. 

 

4.1.7 As compreensões sobre o comportamento de empresas em licitações 

 

O objetivo de análise desta categoria é acrescentar à teoria a compreensão dos entes 

sobre os aspectos relacionados ao comportamento de empresas em licitações. No quadro 17, 

estão apresentados trechos dos discursos presentes nas entrevistas realizadas, selecionados por 

melhor representarem a ideia principal apresentada pelos entrevistados em relação à 

compreensão destes aspectos. 

Destaca-se ainda que esta foi uma categoria emergente, dado que não houve no roteiro 

das entrevistas nenhuma pergunta voltada à compreensão sobre o comportamento de empresas 

em licitações, além do fato de ser necessário considerar que não cabe a aplicação de 

generalização em relação a estes comportamentos (tal como nas críticas realizadas ao da 

Administração Pública), como também não cabe eximir as condutas inapropriadas oriundas 

do setor privado.  
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Quadro 17: Amostras relevantes para as análises sobre a compreensão do comportamento de empresas 

em licitações 

E1 E2 E3 

"E não é que os processos são, 

sempre, por natureza, complexos, 

burocráticos, sempre (ênfase)! Só há 

uma forma de você agilizar...tem um 

custo...mas, agiliza. É você dispensar 

a licitação. Tem um custo! E este 

custo chama concorrência, não é?! 

(risos) Claro! Chama-se mercado, 

não é?! Mas, aí agiliza, né?!" 

"Não quero dizer com isso que aqui não teve 

sobrepreço, ou superfaturamento, mas se 

porventura o orçamento estiver adequado, e a 

pessoa, e esta licitação que eu vi no TCU, que 

anuncia os preços do primeiro colocado, do 

segundo colocado, do terceiro colocado, eram 

todos muito próximos. O que importa dizer que 

o mercado, por si só, a não ser que haja um 

grande cartel de pessoas que se odeiam, um 

grande cartel de todas as empreiteiras brasileiras, 

que não é de se descartar, mas me parece que 

seja o caso em que efetivamente os preços 

apresentados na licitação são equivalentes" 

"Vamos falar no contexto 

brasileiro no intuito de facilitar a 

vida de quem licita, facilitar a vida 

das pessoas que trabalham no setor 

de licitações, tanto na parte de lei... 

sabe, no contexto brasileiro, a 

facilidade para o fornecedor, a 

diminuição da fraude, embora em 

todo canto há uma fraude, mas 

agora a diminuição muito 

significativa da fraude. Foi melhor 

para o contribuinte porque não tem 

um RDC, que eu participei, que ele 

não caia" 

 

E4 E5 E6 

"Então, muitas empresas, o que eu 

digo muito, é que elas brincam, às 

vezes, de participar de licitação. Por 

que? O que que elas fazem? Elas 

pegam o preço do órgão, os valores 

unitários e o preço total, e elas 

simplesmente não fazem aquela 

pesquisa mercadológica para saber 

se o preço está condizente com a 

realidade ou não. Se está muito alta, 

ou está muito baixa, para poder 

saber, digamos assim, onde é que 

tem gordura em determinado item 

para baixar. Então, eles só chegam 

assim, às vezes até mesmo para o 

estagiário, chega e diz: ‘Olha, refaça 

esta planilha aqui no papel timbrado 

da empresa e diminua 10%, 15% do 

valor total’. Então ela não quer saber 

se você, se o órgão está com o preço 

mais alto do que o mercado, mais 

baixo do que o mercado, ou o valor 

de mercado. Então, ela simplesmente 

chega e diz: 'Ah! Corta do valor total 

10%, 15% do valor do órgão e 

pronto'" 

"Outra coisa, a questão da disputa de preços, 

né... a questão dos valores para a 

Universidade...a economicidade...a questão do 

valor, parte econômica, a parte da agilidade, a 

transparência, né, porque a gente aqui fazia 

licitações presenciais e tinha muito problema. 

Problema do tipo é... a gente tem três 

pessoas...pronto...eu vou atender três pessoas 

aqui que querem participar da tomada de preços. 

Aí, quando está chegando a hora de participar, 

quando a gente via, sumia. As pessoas sumiam. 

Então, é questão de conluio, questão de, né, 

declaração de fraude, estas coisas...E a gente vê 

a transparência. A Universidade ela tem todo 

interesse em trabalhar com a questão da 

transparência. Uma das coisas que a gente 

prioriza muito aqui é a questão da transparência" 

"E os mecanismos que são usados 

dão margem para distorções e a 

gente está vendo aí, por exemplo, 

nas arenas que foram construídas 

para a Copa. Sobrepreço e 

presença de corrupção. E aditivos, 

sobrepreços sendo formados a 

partir dos aditivos, mostram uma 

certa improvisação pela 

inexistência de um projeto 

executivo claramente precificado" 

 

A formação discursiva em destaque para o entrevistado E1 está relacionada ao fato de 

o órgão optar por dispensar a licitação de modo a buscar agilizar os processos que “são 

sempre burocráticos”. O destaque da compreensão aqui está em o entrevistado conhecer e 

expor que o comportamento do mercado, em casos de dispensa, está relacionado a aumentar o 

custo da contratação devido à ausência de concorrência. Salienta-se, novamente, a presença de 

sobreposição de interesses individuais (empresariais) em detrimento ao coletivo, mesmo 

quando o mercado privado também esteja inserido neste benefício em comum que é o órgão 

público contratar com o preço adequado ao objeto, sem sobrepreço, e que garanta a 

lucratividade que seria praticada em ambiente competitivo. 
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Em relação ao entrevistado E2, o destaque se concentra na identificação dele sobre a 

possibilidade de haver sobrepreço ou superfaturamento das licitações (“Não quero dizer com 

isso que aqui não teve sobrepreço, ou superfaturamento”). Ele ratifica, logo em seguida, com 

a afirmação sobre não poder afastar a possibilidade de existência de um grande cartel (“a não 

ser que haja um grande cartel de pessoas que se odeiam, um grande cartel de todas as 

empreiteiras brasileiras, que não é de se descartar”).  

Porém, cabe destacar a coerência dos textos em sua prática discursiva destacada nas 

outras categorias analisadas em relação ao entrevistado E2, dado que logo em seguida ele 

afirma entender que “parece que seja o caso em que efetivamente os preços apresentados na 

licitação são equivalentes”. O contexto do trecho destacado ocorreu quando ele relatou que 

analisou uma licitação utilizando o RDC e, apesar de saber sobre a possibilidade de cartel e 

sobrepreço, ele entendeu que não houve a ocorrência destas práticas. Porém, a análise da 

ideologia que se destaca é que, por ele representar o ente sociedade, não teria condições 

técnicas de aferir o valor que de fato seria correspondente ao objeto contratado. A 

interpretação possível, então, para esta formação discursiva está na ressalva que ele tem em 

apontar comportamentos indevidos para as empresas, entendimento que é acolhido por sua 

prática social verificada pelo seu discurso ideológico. 

Em relação ao entrevistado E3, o significado do verbo facilitar, repetido de forma 

enfática por ele, atribui que o RDC facilita a “diminuição da fraude”. A utilização da palavra 

“diminui” já sugere que não houve eliminação, que permanece no contexto brasileiro de 

licitações. Porém, é possível perceber uma contradição na sequência de sua formação 

discursiva uma vez que ele afirma que “embora em todo canto há uma fraude”. O verbo 

definido para o seu texto é o haver, não incluindo neste contexto palavras que suscitem 

dúvidas em relação a esta situação. Ele não utilizou “possa haver”, “é possível que haja”. Não 

houve polidez por parte do entrevistado, ele utilizou uma frase categórica ao afirmar a 

existência de “uma fraude”.  

Não se objetiva, novamente, a partir do entendimento dele, generalizar a compreensão 

sobre a ausência de lisura em licitações públicas, mas o objetivo desta análise da prática social 

é incluir a figura do ente empresa nos contextos relatados como fragilidades ligadas às 

contratações. Ainda utilizando a amostra destacada que foi analisada acima, a ação de fraudar, 

no contexto licitatório, demanda no mínimo a presença de dois atores: o fraudado e o 

fraudador. Assim, não é possível isolar a presença dos fornecedores desta realidade. 

Em relação ao entrevistado E4, pertencente ao ente empresa, afirma que “muitas 

empresas, o que eu digo muito, é que elas brincam, às vezes, de participar de licitação” e “elas 

simplesmente não fazem aquela pesquisa mercadológica para saber se o preço está condizente 
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com a realidade ou não”. O discurso apresentado por ele identifica a existência de 

comportamento inadequado por parte de algumas empresas que não apresentam propostas 

compatíveis com o objeto contratado, tendo neste cenário obrigatoriamente prejuízo para o 

órgão público e, em sequência para a sociedade, pois se o preço final estiver muito abaixo do 

mercado, a empresa solicitará aditivo contratual. Em caso de discordância do órgão quanto ao 

aumento solicitado, poderá incorrer em atraso ou paralisação da execução do objeto. E, por 

fim, se o preço estiver acima do mercado, e mesmo assim for a empresa vencedora com o 

menor preço ofertado, a ocorrência de sobrepreço resultará em prejuízo imediato ao interesse 

público. 

Destaca-se ainda da formação discursiva de E4 que a prática de não realizar 

adequadamente a pesquisa mercadológica para formação do preço a ser ofertado, a empresa 

deixa de saber “onde é que tem gordura em determinado item para baixar” o valor a ser 

contratado.  Aqui, registra-se a necessidade de analisar a intertextualidade deste trecho com o 

relatado pelo entrevistado E1, que afirmou, conforme apresentado no quadro 16, que “o 

mercado funciona para os preços descerem, não é?!". A partir do discurso de E4, 

representante do ente empresa, esta lógica entendida por E1 não se confirma necessariamente. 

O entrevistado E5 relata a dificuldade verificada por agentes públicos em licitações do 

tipo presencial (“a gente aqui fazia licitações presenciais e tinha muito problema”). A 

modalidade discursiva, que representa a interseção da realidade com a representação das 

relações sociais, permitiu que ele exemplificasse como se dá a ocorrência de fraudes e 

conluios nos casos de licitações presenciais: “problema do tipo é...a gente tem três 

pessoas...pronto...eu vou atender três pessoas aqui que querem participar da tomada de preços. 

Aí, quando está chegando a hora de participar, quando a gente via, sumia. As pessoas 

sumiam. Então, é questão de conluio, questão de, né, declaração de fraude, estas coisas...”. 

 O entrevistado E6 relata algumas palavras que, apesar de terem significado denotativo 

diferentes entre elas, são apresentadas como fazendo parte do lado obscuro e possível de 

ocorrer em licitações: distorções, sobrepreço, corrupção, aditivos (para obter sobrepreço). 

Segundo a compreensão dele, a “inexistência de projeto executivo claramente precificado”, 

resultante da utilização da regra da contratação integrada no RDC, pode permitir as 

ocorrências por ele relatadas. 

 

4.1.8 As compreensões dos aspectos que não se alteraram após a publicação do RDC 

 

O objetivo de análise desta categoria é acrescentar à teoria a compreensão dos entes 

sobre os aspectos que, segundo os entrevistados, não se alteraram após a publicação do RDC. 
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No quadro 18, estão apresentados trechos dos discursos presentes nas entrevistas realizadas, 

selecionados por melhor representarem a ideia principal apresentada pelos entrevistados em 

relação à compreensão destes aspectos. 

Destaca-se ainda que esta foi uma categoria emergente, dado que não houve no roteiro 

das entrevistas realizadas nenhuma pergunta voltada à compreensão sobre a possibilidade de 

ocorrência de fatos que, mesmo após o RDC, não se alteraram. 

 

Quadro 18: Amostras relevantes para as análises sobre a compreensão dos aspectos que não se alteraram 

após a publicação do RDC 

E1 E2 E3 

"O gargalo dos procedimentos na 

burocracia não está nas formalidades da 

lei. Está no tempo que a Administração 

Pública tem e precisa para tomar a sua 

decisão. Dito de outra forma: o processo 

decisório dentro da Administração Pública 

é por natureza lento e isso não tem a ver só 

com o cumprimento dos trâmites das 

formalidades da lei. Isso tem a ver com o 

tempo que ela demora para tomar uma 

decisão. E, portanto, eu não acho que seja 

um problema das legislações. Esta é a 

ideia. Isto é um mito" 

"Mas, elas padecem de alguns males. 

Especialmente ao que diz respeito à 

fase de planejamento da licitação. O 

que importa dizer que as licitações já 

foram um dia muito bem planejadas, 

o administrador público já sabia 

configurar adequadamente a sua 

necessidade, né? E como ela seria 

satisfeita. Porém, é fato que, não sei 

quais são os motivos, mas fato é que 

a Administração Pública, de algumas 

décadas para cá, se despiu dos 

qualificativos necessários para 

promover licitações de uma forma 

mais aperfeiçoada, por assim dizer. 

De uma forma mais consistente, 

melhor dizendo" 

"Toda lei, toda lei ela tem sua 

subjetividade. Toda lei tem sua brecha. 

O cara chegou ali, matou outra pessoa, 

como também na lei de licitação. Matou 

outra pessoa: ‘Mas, peraí, não foi ele que 

puxou o tiro, não. A gente não sabe de 

onde ele veio. Por que ele veio? Como 

aquela arma apareceu? ’ Tudo tem uma 

subjetividade. O RDC não fica de fora, 

né? Mas, principalmente o eletrônico. 

Mas, por questão de fraude...assim, acho 

que está a mesma coisa, sabe? A lei do 

RDC ela pede a mesma documentação 

da concorrência, né? Ela solicita aquela 

mesma documentação fiscal, contábil, 

trabalhista, tudo. Técnica ela pede a 

mesma, não é? Mas, subjetividade ela 

sempre deixa uma coisinha ou outra. 

Não tenho como te pontuar qual seja a 

subjetividade" 

"Embora também no presencial, mas no 

presencial, eu já vi acontecer mais em 

Estados. Até porque assim, nos Estados 

e Municípios, a Administração toda é 

local e junta, eles gostam de ver quem 

são as pessoas, sabe? Por isso eles não 

implantam porque eles preferem a 

modalidade para ver quem são as 

pessoas, quem está lá e tal... é tipo uma 

regra deles. A verba do governo federal 

na mão do Prefeito é um perigo. É um 

perigo. É um perigo porque a 

fiscalização não é grande" 

   
E4 E5 E6 

"Mas, a lei não é específica. Ah! Se 

aconteceu isso, faça aquilo. Não! A lei ela 

chega e diz: ‘se aconteceu isso, existem 

estas diversas situações, tá certo?, que 

podem ser feitas pelo órgão’. Ou seja, aí 

entra muito subjetividade. Muita (ênfase) 

subjetividade mesmo. A etapa que é mais 

suscetível à subjetividade é a questão da 

análise de documentação das empresas. 

Questão técnica mesma da análise preços, 

valores, isso não se tem tanto" 

"Empresas que...por esta abertura, 

este campo livre, né?!, de acessar 

internet, entrar em Pregões, entrar 

em RDC, entrar nas licitações, a 

gente também vê que entraram 

muitas empresas que não têm 

condição, né?! Picaretas como a 

gente diz aqui... (risos) picaretas! 

Assim, eu vejo a parte negativa neste 

sentido" 

"Eu, quando era secretário de 

planejamento, havia uma negociação 

com o Banco Mundial de um projeto de 

estradas, de acessos rodoviários a 

diversas cidades que não tinham ligação 

asfáltica com a malha principal, e o 

manager do banco, que era um francês, 

um engenheiro francês, me disse uma 

coisa que me marcou muito. Aqui no 

Brasil... lá na França a gente fica 5 anos 

no projeto e 1 ano nas obras. Aqui vocês 
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"Na realidade, a princípio, independente de 

ser RDC ou ser presencial, de ser 

eletrônico ou presencial, a matriz sempre 

vai ser a lei 8.666 para todos. Entendeu? 

Então, às vezes, dependendo do órgão, que 

eu não quero nem citar aqui 

especificamente o órgão, tanto faz ser 

corpo, presença, presencial, ou convite, ou 

concorrência, ou ser por RDC. Sempre vai 

haver uma certa subjetividade em cima da 

lei. Isso independente de ser eletrônico ou 

presencial, é uma coisa bem clara que eu já 

notei em alguns órgãos" 

"O problema da gente aqui é porque 

a gente consegue tudo, a parte ágil 

aqui operacional, mas quando chega 

na hora da análise técnica, que são os 

engenheiros, né?!, que vão fazer a 

análise deles, é muito (ênfase) 

demorado. É muito demorado! 

Então, assim, eu não sei nem em 

quanto tempo está rodando. Mas, 

assim, tem licitação que está parada 

aqui há seis meses, para ser 

concluída. Para ser finalizada" 

gastam 1 ano no projeto e 5 nas outras. 

É...quer dizer, não há cultura de projeto 

no Brasil" 

 

O entrevistado E1 identifica no trecho discursivo destacado que o principal “gargalo 

dos procedimentos na burocracia não está nas formalidades da lei. Está no tempo que a 

Administração Pública tem e precisa para tomar a sua decisão”. A perspectiva apresentada 

pelo entrevistado torna-se interessante especialmente quando, intertextualmente, se resgatam 

os motivos alegados pelo governo, à época da publicação do RDC, que a alteração legal era 

fundamental para o cumprimento dos compromissos assumidos para os eventos esportivos. 

Segundo a compreensão de E1, “o processo decisório dentro da Administração Pública 

é por natureza lento e isso não tem a ver só com o cumprimento dos trâmites das formalidades 

da lei. Isso tem a ver com o tempo que ela demora para tomar uma decisão. E, portanto, eu 

não acho que seja um problema das legislações”.  

Complementando a compreensão de E1, tem-se o trecho discursivo apresentado por 

E5, que também aponta para o tempo utilizado para a tomada de decisão por parte dos 

gestores públicos: “O problema da gente aqui é porque a gente consegue tudo, a parte ágil 

aqui operacional, mas quando chega na hora da análise técnica, que são os engenheiros, né?!, 

que vão fazer a análise deles, é muito (ênfase) demorado. É muito demorado! Então, assim, eu 

não sei nem em quanto tempo está rodando. Mas, assim, tem licitação que está parada aqui há 

seis meses, para ser concluída. Para ser finalizada". 

Ainda realizando análise intertextual, a legislação do RDC (BRASIL, 2011a) prevê a 

definição de prazos mínimos para algumas operações licitatórias (apresentação de propostas, 

pedidos de esclarecimentos, impugnações, recursos, decisão sobre recursos), porém não 

define expressamente os prazos para os gestores públicos finalizarem a etapa que lhes são 

correspondentes. 

Aqui, cabe apontar a existência da lei nº 9.784/1999, que regula os processos 

administrativos no âmbito da Administração Pública Federal, em que o artigo 49 expressa: 

Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o 

prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período 

expressamente motivada (BRASIL, 1999). 
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Assim, cabe uma reflexão sobre o tempo em que a Administração Pública entende ser 

adequado para a conclusão de seus processos licitatórios, uma vez que existem pelos dois 

momentos específicos de decisão (adjudicação e homologação) e estas etapas são autorizadas 

por lei a utilizarem até 30 dias para a execução de cada, podendo haver prorrogação por igual 

período. 

A formação discursiva apresentada pelo entrevistado E1 tem especial contribuição 

pelo fato de alocar parte da atenção sobre a conclusão dos processos para as ações decisórias 

que permeiam as etapas licitatórias e não somente na constituição das regras que definem as 

leis sobre as contratações públicas.  

O trecho discursivo destacado para E2 faz menção ao processo de planejamento da 

Administração Pública. Ele compreende que nesta fase se concentram alguns dos males das 

licitações públicas brasileiras (“elas padecem de alguns males. Especialmente ao que diz 

respeito à fase de planejamento da licitação”). Ainda em relação à compreensão dos 

entrevistados sobre o processo de planejamento da Administração Pública tem-se a formação 

discursiva apresentada por E6, que disse: “Eu, quando era secretário de planejamento, havia 

uma negociação com o Banco Mundial de um projeto de estradas, de acessos rodoviários a 

diversas cidades que não tinham ligação asfáltica com a malha principal, e o manager do 

banco, que era um francês, um engenheiro francês, me disse uma coisa que me marcou muito. 

Aqui no Brasil... lá na França a gente fica 5 anos no projeto e 1 ano nas obras. Aqui vocês 

gastam 1 ano no projeto e 5 nas outras. É...quer dizer, não há cultura de projeto no Brasil". 

Para o entrevistado E2, em algum momento anterior ao atual, a etapa de planejamento 

era mais “aperfeiçoada” e “consistente” (“O que importa dizer que as licitações já foram um 

dia muito bem planejadas”). Apesar de não indicar com precisão a qual momento faz 

referência sobre o planejamento ter sido melhor realizado, a transitividade do tema permite 

associar que esta eficiência repousa sobre o início da implementação da Administração 

Pública Gerencial, da qual inclusive o entrevistado fez parte. 

Porém, cabe resgatar, intertextualmente, que a própria legislação majoritária de 

licitações foi adotada neste período (já que sua publicação ocorreu em 1993 e por não ter 

havido alteração legal no início do modelo gerencial) e é considerada burocrática pelo excesso 

de formalismo, ratificando, assim, que a tentativa de adoção de modelo de gestão 

administrativa gerencial não resultou na extinção dos modelos anteriores (FADUL e SILVA, 

2008). 

O modelo gerencial que “um dia planejou muito bem” as licitações é o mesmo que 

permanece atualmente, fato que apresenta uma contradição com a sequência discursiva do 

entrevistado (“é fato que, não sei quais são os motivos, mas fato é que a Administração 
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Pública, de algumas décadas para cá, se despiu dos qualificativos necessários para promover 

licitações de uma forma mais aperfeiçoada, por assim dizer. De uma forma mais consistente, 

melhor dizendo”). A coerência com a contradição analisada pode ser percebida no trecho “não 

sei quais são os motivos”, dado que não é possível apontar os motivos para uma suposta 

alteração de comportamento da Administração Pública em relação ao planejamento, dentro de 

um mesmo modelo de gestão, que permanece. 

As formações discursivas destacadas para os entrevistados E3 e E4 tratam sobre o 

tema subjetividade das decisões associadas aos processos licitatórios. Segundo a compreensão 

de E3 “toda lei ela tem sua subjetividade. Toda lei tem sua brecha”. Este trecho discursivo 

aponta para a questão que trata sobre a possibilidade de os agentes públicos não se valerem de 

critérios objetivos para a condução dos processos licitatórios. A legislação do RDC, como nas 

outras que tratam sobre o tema, não estabelece parâmetros para algumas questões que são 

especialmente definitivas para a objetividade da decisão (E4: “Mas, a lei não é específica. Ah! 

Se aconteceu isso, faça aquilo. Não! A lei ela chega e diz: ‘se aconteceu isso, existem estas 

diversas situações, tá certo?, que podem ser feitas pelo órgão’. Ou seja, aí entra muito 

subjetividade. Muita (ênfase) subjetividade mesmo. A etapa que é mais suscetível à 

subjetividade é a questão da análise de documentação das empresas. Questão técnica mesma 

da análise preços, valores, isso não se tem tanto"). 

Como exemplo deste aspecto, pode-se resgatar, intertextualmente, a compreensão do 

entrevistado E1 apresentada no Quadro 14, onde ele aponta a fragilidade existente pela 

ausência de critérios específicos para o julgamento das propostas. A possibilidade de 

ocorrência de decisões subjetivas não é exclusiva da legislação do RDC, pois as leis que 

tratam sobre o tema de licitações, em geral, não apontam os procedimentos a serem tomados 

nos inúmeros tipos de circunstâncias que podem ocorrer durante a condução de um certame 

(E3: “acho que está a mesma coisa, sabe? A lei do RDC ela pede a mesma documentação da 

concorrência, né? Ela solicita aquela mesma documentação fiscal, contábil, trabalhista, tudo. 

Técnica ela pede a mesma, não é? Mas, subjetividade ela sempre deixa uma coisinha ou outra. 

Não tenho como te pontuar qual seja a subjetividade”).  

Porém, a reflexão que cabe neste aspecto é que o excesso de procedimentos poderia 

resultar em aumento de burocracia processual e consequentemente alongamento da conclusão 

dos processos. Fazem-se necessárias discussões aprofundadas que estudem as condições mais 

apropriadas para o detalhamento dos procedimentos a serem adotados em procedimentos 

licitatórios, zelando para que não incorra em excesso de autonomia dos agentes públicos e, 

consequentemente, em subjetividade, assim como para não contribuir com práticas 

burocráticas que dificultem o alcance do interesse público que trata a contratação. 
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Ainda analisando o discurso do entrevistado E3, destaca-se a possibilidade de aumento 

de práticas antiéticas quando da ocorrência de licitações presenciais. Não somente destacado 

por E3, mas durante as análises realizadas nas outras categorias, foi possível perceber a 

menção que os entrevistados fizeram sobre a ocorrência maior de acordos (conluios) quando 

as disputas ocorrem de maneira presencial. Esta prática danosa pode ocorrer tanto entre as 

empresas, como também entre estas e os agentes públicos.  (“Mas no presencial, eu já vi 

acontecer mais em Estados. Até porque assim, nos Estados e Municípios, a Administração 

toda é local e junta, eles gostam de ver quem são as pessoas, sabe? Por isso eles não 

implantam porque eles preferem a modalidade para ver quem são as pessoas, quem está lá e 

tal... é tipo uma regra deles”). 

O entrevistado E4 não compreende que as práticas ilegais sejam mais intensamente 

realizadas quando as licitações ocorrem no tipo presencial, para ele “Na realidade, a princípio, 

independente de ser RDC ou ser presencial, de ser eletrônico ou presencial, a matriz sempre 

vai ser a lei 8.666 para todos. Entendeu? Então, às vezes, dependendo do órgão, que eu não 

quero nem citar aqui especificamente o órgão, tanto faz ser corpo, presença, presencial, ou 

convite, ou concorrência, ou ser por RDC. Sempre vai haver uma certa subjetividade em cima 

da lei. Isso independente de ser eletrônico ou presencial, é uma coisa bem clara que eu já notei 

em alguns órgãos". 

Destaque ainda foi dado pelo entrevistado E3 sobre a pouca adesão de Estados e 

Municípios para a tipo eletrônico de licitações e a possibilidade de nestas licitações a 

transparência dos procedimentos licitatórios incorrer em maiores prejuízos, inclusive, no que 

se refere à fiscalização (“Até porque assim, nos Estados e Municípios, a Administração toda é 

local e junta. A verba do governo federal na mão do Prefeito é um perigo. É um perigo. É um 

perigo porque a fiscalização não é grande”). 

O entrevistado E5, em contraposição aos benefícios até então verificados para as 

licitações do tipo eletrônico e ratificadas por alguns entrevistados, salienta que devido ao 

aumento da competitividade conseguido pela ampliação do mercado a partir da forma 

eletrônica de licitar, também acabou por resultar em crescimento de participação de empresas 

que não têm condições de fornecer o objeto a ser contratado (“Empresas que...por esta 

abertura, este campo livre, né?!, de acessar internet, entrar em Pregões, entrar em RDC, entrar 

nas licitações, a gente também vê que entraram muitas empresas que não têm condição, né?! 

Picaretas como a gente diz aqui... (risos) picaretas! Assim, eu vejo a parte negativa neste 

sentido"). 

A análise crítica do discurso dos entrevistados, apresentadas ao longo desta categoria, 

especialmente no que se refere à prática social, permite perceber a hegemonia presente nas 
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falas, especialmente pela manutenção do discurso associado ao senso comum em relação ao 

alongado tempo utilizado pelos gestores públicos para a tomada de decisão, falta de 

planejamento e subjetividade das decisões da Administração Pública. 

A atribuição deste senso comum verificado nas compreensões dos entrevistados destoa 

do estudo realizado por Cavalcante e Carvalho (2017) no que se refere à profissionalização do 

serviço público, especialmente em nível federal, que apresenta um amplo conjunto de avanços 

relacionados à força de trabalho, especialmente voltados à recomposição e diversificação, 

valorização pecuniária, aumento de qualificação, entre outros (CAVALCANTE e 

CARVALHO, 2017).  

Como salientado por Cavalcante e Carvalho (2017), apesar dos avanços apontados, 

não é possível negar a permanência de dilemas e desafios a serem enfrentados. Porém, é 

importante que seja destacado, especialmente em estudos de natureza crítica, que a replicação 

do discurso acrítico e hegemônicos não contribui com a mudança social, além de salientar que 

a mentalidade das pessoas que vivem na colônia é um reflexo do fato de nela viverem 

(RAMOS, 1965). 

A possibilidade de alterar esta realidade é o desenvolvimento de consciência crítica 

essencialmente dos fatores internos, caminhando em direção de uma atitude crítica-

assimilativa e utilize o modelo dominante apenas como subsídio para produzir novas ideias 

(RAMOS, 1965). 

Neste sentido, esta pesquisa expõe, na próxima categoria, os discursos que surgiram de 

maneira emergente nas entrevistas realizadas e que exemplificam a ocorrência de aspectos 

relacionados ao comportamento decolonial associado às licitações públicas. 

  

4.1.9 As compreensões decoloniais das licitações públicas 

 

O objetivo de análise desta categoria é acrescentar à teoria aspectos relacionados ao 

comportamento decolonial nas contratações públicas. No quadro 19, estão apresentados 

trechos dos discursos presentes nas entrevistas realizadas, selecionados por melhor 

representarem a ideia principal apresentada pelos entrevistados em relação a estes aspectos. 

Destaca-se ainda que esta foi uma categoria emergente, dado que não houve no roteiro 

das entrevistas realizadas nenhuma pergunta voltada à compreensão sobre a ocorrência de 

comportamento decolonial na Administração Pública.  
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Quadro 19: Amostras relevantes para as análises sobre a compreensão decolonial das licitações públicas 

E5 

“E quando a gente fez o primeiro RDC, a gente fez ele com valor é...sigiloso...os valores estimados eram sigilosos. E os 

RDC’s que nós fizemos, todos eles, foram praticamente fracassados. Porque tinha que.... a cada vez que as planilhas 

chegavam, elas chegavam com problema de valores. E aí, a gente foi se aperfeiçoando, aperfeiçoando. E passamos a 

publicar os valores também, estimados, e aí foi quando a gente viu que RDC para gente era o melhor. Então, a gente sentiu 

gosto de fazer RDC e a gente raramente faz tomada de preço e concorrência aqui, agora” 

“Realmente ficou assim, a gente viu que dificultou porque o orçamento sigiloso, quando a gente trata de um valor só, eu 

acho que nem é tão difícil, mas quando a gente tem que pegar este valor e detalhar ele naquelas planilhas imensas que têm 

de obras, então para que todos os valores estejam corretos, era muito difícil isso acontecer. Então, a gente estava fazendo o 

que? A cada hora a planilha vinha...vinha com um valor...os valores não podem estar acima da estimativa em nenhum dos 

itens, né...em nenhum dos itens...então, o que que acontecia? Quando chegava aqui a planilha, ela chegava, vamos supor: 

com dez, vinte itens lá com valores maiores. Aí, você mandava ajeitar, mas não diz o que é. Não diz o que era. A nossa 

ideia era essa no início, viu?! E aí a gente fazia o que? Mandava de novo. Então, ia seis vezes. E o RDC que era coisa para 

ter agilidade, ele passou a ser bem (ênfase) demorado. Bem demorado. E aí a gente viu que frustrava, começou a frustrar, 

né?! A licitação. E aí a gente passou a fazer o que? A gente passou a fazer RDC com o preço estimado transparente” 

"A Universidade também tem notado, pelas práticas, a gente já tem se deparado com muitas empresas que têm dado 

trabalho e aí a gente está priorizando esta questão da análise econômico financeira. Então, isso demora bastante. Está 

demorando bastante aqui" 

 

As formações discursivas em destaque originaram-se do entrevistado E5, representante 

do ente agente público, que descreveu como se deu a implementação da regra do orçamento 

sigiloso, descrevendo que a utilização não resultou no objetivo esperado, que era a agilidade 

na conclusão dos processos licitatórios (“E o RDC que era coisa para ter agilidade, ele passou 

a ser bem [ênfase] demorado. Bem demorado”). 

O trecho tornou-se interessante por trazer uma perspectiva não verificada no 

referencial teórico em relação ao orçamento sigiloso e, quando realizada a intertextualidade 

com os motivos alegados para a publicação da lei, verificou-se que a utilização desta prática 

poderia resultar no atingimento do objetivo oposto à intenção da lei, já que verificou-se que 

prolongaria a análise das planilhas de formação de preços dos licitantes (“a gente viu que 

dificultou porque o orçamento sigiloso, quando a gente trata de um valor só, eu acho que nem 

é tão difícil, mas quando a gente tem que pegar este valor e detalhar ele naquelas planilhas 

imensas que têm de obras, então para que todos os valores estejam corretos, era muito difícil 

isso acontecer. Então, a gente estava fazendo o que? A cada hora a planilha vinha...vinha com 

um valor...os valores não podem estar acima da estimativa em nenhum dos itens, né...em 

nenhum dos itens...então, o que que acontecia? Quando chegava aqui a planilha, ela chegava, 

vamos supor: com dez, vinte itens lá com valores maiores. Aí, você mandava ajeitar, mas não 

diz o que é. Não diz o que era. A nossa ideia era essa no início, viu?! E aí a gente fazia o que? 

Mandava de novo. Então, ia seis vezes”). 
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Percebe-se o entendimento decolonial do órgão, pois, apesar de utilizarem, 

majoritariamente, o RDC para contratação de obras, ele adaptou de acordo com o contexto 

demandado pelo local, utilizando apenas as regras que foram entendidas como adequadas23. 

Assim, deixaram de utilizar o orçamento sigiloso e passaram a publicar o valor estimado para 

a contratação (“E passamos a publicar os valores também, estimados, e aí foi quando a gente 

viu que RDC para gente era o melhor. Então, a gente sentiu gosto de fazer RDC e a gente 

raramente faz tomada de preço e concorrência aqui, agora”). 

Aqui também se percebe o hiato resultante entre as intenções presentes no texto da 

legislação e o resultado que ela incorreu durante a execução de licitações com RDC. Um fator 

que, potencialmente, pode contribuir para esta realidade é isolar a discussão com a sociedade 

e com agentes públicos que operacionalizam a estratégia que está por trás da legislação (“E aí 

a gente viu que frustrava, começou a frustrar, né?! A licitação. E aí a gente passou a fazer o 

que? A gente passou a fazer RDC com o preço estimado transparente”). 

Também julgou-se importante a análise da prática social verificada com a avaliação 

econômica financeiro que o órgão implementou visando não contratar empresas que não 

apresentassem condições contábeis de realizar o objeto demandado pelo setor público (“A 

Universidade também tem notado, pelas práticas, a gente já tem se deparado com muitas 

empresas que têm dado trabalho e aí a gente está priorizando esta questão da análise 

econômico financeira”).  

Neste aspecto, é importante salientar a medida de proteção que o órgão decidiu adotar 

para que o objetivo principal da licitação (a entrega da obra contratada) fosse atingido. Esta 

inclusão de ação nos trâmites licitatórios pode ser interpretada por alguns como uma medida 

burocrática que alonga o tempo de conclusão dos processos (“Então, isso demora bastante. 

Está demorando bastante aqui”). Mas, diante do contexto verificado na sua utilização, a 

compreensão resultante deste estudo permite inferir que a decisão é um exemplo de prática 

decolonial voltada para o interesse público. 

Cabe ainda destacar a coesão existente na ausência de discurso dos demais 

entrevistados em relação à identificação de benefícios na adaptação e adequação da legislação 

do RDC ao contexto dos órgãos, que é justificada por dois motivos: não lidam diretamente 

com a prática licitatória sob o prisma dos órgãos e porque estão dominados pelo discurso 

hegemônico e ideológico, associado ao senso comum, já que entendem a Administração 

                                                           

23 Cabe ponderar que deixar de se valer da utilização do orçamento sigiloso e da contratação integrada está 

previsto na lei do RDC, uma vez que ela faculta ao agente público definir pela sua utilização ou não (§3, Artigo 

6º e 8º, da Lei nº 12.462/2011). 
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Pública como originária exclusiva dos problemas licitatórios e incapaz de buscar soluções 

adequadas. 

O principal objetivo desta categoria foi apresentar exemplos, a partir da utilização do 

RDC, que esta perspectiva majoritária de compreensão não se adequa à realidade absoluta da 

Administração Pública. 

 

4.1.10 As compreensões gerais dos entes em relação ao RDC 

 

A análise desta categoria está relacionada ao objetivo geral deste estudo, considerando 

o encadeamento realizado com as demais categorias analisadas, em busca da compreensão dos 

entes sobre as características do RDC. No quadro 20, estão apresentados trechos dos discursos 

presentes nas entrevistas realizadas, selecionados por melhor representarem a ideia principal 

apresentada por eles. 

Como dito por Orlandi (2015), falamos a mesma língua, mas falamos de forma 

diferente. Assim, busca-se por meio da análise desta categoria exprimir, de maneira 

consolidada, as diferentes compreensões sobre as características relacionadas ao RDC. 

 

Quadro 20: Amostras relevantes para as análises sobre a compreensão geral dos entes em relação ao 

RDC 

E1 E2 E3 

“Eu acho que ele é um 

pretexto...acho que ele foi um 

pretexto para fazer obras, 

aparentemente, mais rápidas.  Como 

disse, não sei se isso permitiu que 

as obras ficassem mais rápidas. Não 

creio que ele ajudado do ponto de 

vista jurídico, porque não é bom, 

como disse agora há pouco, ter dois 

grandes diplomas para tratar das 

licitações num mesmo país, não é?! 

Eu acho que isso custa um custo de 

contexto que vocês têm que 

melhorar rapidamente, não é?! É o 

que eu acho” 

“O RDC foi uma tentativa de alterar parte da 

lógica tradicional da lei 8.666, mas uma 

tentativa que, talvez, não correspondesse à 

maturidade da Administração Pública. Aquela 

imaturidade que eu falei no que diz respeito a 

planejamento de licitações, à compreensão do 

processo licitatório e ao controle efetivo do 

processo licitatório. Né? O RDC é um passo 

avante, né? É um passo consistente, tem 

algumas vantagens significativas, mas ele, 

talvez, necessitasse de uma visão um pouco 

mais consistente por parte dos órgãos e 

entidades da Administração Pública” 

“O governo demora muito a 

liberar projeto, não se atualiza, 

joga o negócio para frente, o cara 

pega, enfim...mas, isso também 

está mudando, isso está 

mudando...tecnologia, estas coisas 

de Pregão, esta coisa toda hora dá 

uma atualizada, sabe? 

Antigamente você mandava um 

questionamento para o Edital do 

órgão, o órgão passava tempo 

para resolver. Hoje o cara resolve 

na mesma hora, tira dúvida, 

atualiza preço” 

“Para o bem e para o mal, o RDC jogou a bola 

para frente. Venceu a inércia inicial. Tá? 

Empurrou um pouco a discussão, passou a ser 

renovada e a se implementar” 

“Então, assim, como contribuinte, 

com certeza, facilitou muito para 

todo mundo. Como fornecedor 

também, nem se fala. Porque 

antes, concorrência para eu 

participar era muito complicado. 

Hoje o RDC Eletrônico ele 

tem...eu participo, enfim, de onde 

eu estiver. Não precisa da... por 

exemplo, o pequeno. O pequeno 

ele pode participar da licitação e, 

se ele ganhar, ele pode ir lá fazer” 
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E4 E5 E6 

“De fato, assim, a questão do RDC, 

como eu acho até que eu mencionei 

antes, está bem melhor de se 

trabalhar do que os outros tipos de 

regime de contratação" 

“Eu acho que é um regime de contratação que eu 

acho que veio para ficar, né... é uma coisa que 

realmente veio e, realmente, ele veio para 

agilizar, para dar agilidade, para dar uma forma 

mais transparente nas licitações. Eu acho que a 

8.666 vai acabar, né. Vai se acabando. E que 

RDC, acho que ele tem ainda bastante coisa para 

aprimorar, né, para aprimorar...mas, em linha 

geral, eu acho que ele foi um avanço. Realmente 

um avanço, em termo de formas de licitações, 

né. Em forma de licitar, contratar com o poder 

público” 

“Uma tentativa de superação de 

uma legislação que revelou o seu 

esgotamento, que a 8.666, é... mas, 

introduzida pelo processo errado, 

através... sem a discussão 

aprofundada e deixando muitas 

válvulas de escape para má 

contratação, para malversação de 

recursos públicos, corrupção, 

direcionamento. E acho que tem 

que ser revista a legislação” 

"Com relação ao RDC, primeiro é 

como eu te falei agora pouco, a gente 

vai eliminar aquelas empresas que 

querem brincar de dar lance, de 

participar das licitações. Com 

relação à estrutura da sociedade, do 

querer da sociedade, é porque as 

coisas ficam mais claras e 

transparentes, mas isso voltado para 

a questão técnica” 

 

O entrevistado E1 compreende, de maneira geral, o RDC como sendo uma medida que 

não contribuiu, uma vez que permitiu o aumento do custo de contexto, dada a existência de 

mais de uma lei (“Como disse, não sei se isso permitiu que as obras ficassem mais rápidas. 

Não creio que ele tenha ajudado do ponto de vista jurídico, porque não é bom, como disse 

agora há pouco, ter dois grandes diplomas para tratar das licitações num mesmo país, não é?! 

Eu acho que isso custa um custo de contexto que vocês têm que melhorar rapidamente, não 

é?! É o que eu acho”). 

O entendimento para a expressão “custo de contexto”, considerando a necessidade de 

tradução, está associado ao que entende-se no Brasil como custos de transação, ou seja, os 

custos que estão associados à estrutura de governança para realizar o contrato 

(WILLIAMSON, 1985). Neste sentido para o entrevistado, o RDC resulta em aumentar os 

custos da empresa interessada especialmente por demandar conhecimento pulverizado em 

diferentes fontes de leis.  

Da formação discursiva apresentada por ele destaca-se ainda o trecho “pretexto para 

fazer obras, aparentemente, mais rápidas”, uma vez que ela permite, por meio da análise 

textual, dar coesão ao discurso, em geral, proferido pelo entrevistado em relação à sua 

compreensão do RDC. Ao longo da entrevista, E1, intertextualmente, apontou em diferentes 

momentos, que não entende que a legislação tenha sido capaz de agilizar as contratações 

(“aparentemente mais rápidas”) e ainda incorreu em “prejuízo” por incorporar o que 

denominou como “aumento de custo de contexto”. 

A prática social verificada no discurso deste entrevistado foi voltada para o 

entendimento que o comportamento das empresas quando mantém relação com o Estado por 

meio de licitações é permeado por atitudes éticas e voltadas ao interesse público. Apesar de 

ratificar a necessidade de isolar a polarização desta discussão, é necessário se destacar que 
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esta ideologia é voltada para um contexto inexistente na realidade, fruto de uma hegemonia de 

pensamento replicado pelo modelo de gestão gerencial adotado. 

A compreensão dos aspectos gerais do RDC para o entrevistado E2 vai, parcialmente, 

em direção ao discurso do entrevistado E1, no sentido de sua prática social estar voltada a 

perceber que o centro dos problemas e dificuldades percebidas na legislação deve ser 

atribuída à Administração Pública, uma vez que ela não corresponde à necessidade de 

“planejamento de licitações, à compreensão do processo licitatório e ao controle efetivo do 

processo licitatório”. 

Sua ideologia está voltada para a percepção do discurso dominante sobre a forma de 

gerir a coisa pública, que incorre em enfraquecimento desta e busca transferir de forma 

irrestrita para a gestão privada, replicando a lógica de dominação colonialista adotada no 

modelo neoliberal, apoiada pelo modelo gerencial.  

O entrevistado E2 discorda do E1 quando entende que o RDC “é um passo 

consistente, tem algumas vantagens significativas”, pois “para o bem e para o mal, o RDC 

jogou a bola para frente. Venceu a inércia inicial. Tá? Empurrou um pouco a discussão, 

passou a ser renovada e a se implementar”. A metáfora relatada por ele diz respeito à 

renovação das discussões atreladas às contratações públicas, que avançou os discursos até 

então restritos à lei 8.666/93. A necessidade de “práticas modernas de gestão”, percebida pela 

hegemonia presente neste discurso, desconsidera os resultados que possam advir da lei, ainda 

que seja “para o mal” do interesse público a que se propôs. 

O entrevistado E3 inicia o trecho discursivo destacado com a prática verificada 

também em E1 e E2, quando ressalta as fragilidades que compreende da administração 

pública: “O governo demora muito a liberar projeto, não se atualiza, joga o negócio para 

frente, o cara pega, enfim...”. É possível perceber a evasão adotada ao final do trecho, uma 

vez que ele não conclui a argumentação ora apresentada. 

Apesar de construir este texto com utilização do verbo no tempo presente (demora, 

atualiza, joga, pega), ele apresenta uma contradição em seguida ao destacar: “mas, isso 

também está mudando, isso está mudando...”. 

Entende que o avanço tecnológico adotado nas contratações contribuiu para o aumento 

de velocidade na operacionalização das atividades relacionadas às licitações, tais como 

resposta aos questionamentos dos fornecedores e atualização de preço (“tecnologia, estas 

coisas de Pregão, esta coisa toda hora dá uma atualizada, sabe? Antigamente você mandava 

um questionamento para o Edital do órgão, o órgão passava tempo para resolver. Hoje o cara 

resolve na mesma hora, tira dúvida, atualiza preço”). 
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Aqui, cabe realizar um resgate intertextual com o referencial teórico apresentado sobre 

orçamento sigiloso que apresentava com uma fragilidade de sua utilização a possibilidade de 

haver combinação de preços por parte das empresas. Estas poderiam se beneficiar ofertando, 

coletivamente, preços acima do preço de mercado (e estimado pelo órgão) para que, com o 

método de tentativa e erro, entenderem o orçamento estipulado para a contratação e forçarem 

que este seja reavaliado para cima (REZENDE, 2011). 

No segundo trecho discursivo destacado para E3, novamente é percebida a ênfase dada 

ao verbo facilitar, tendo inclusive a compreensão de uma espécie de escala de facilidades 

resultantes do RDC, já que, na compreensão dele, “o RDC facilitou muito para todo mundo”. 

Percebe que “como contribuinte, com certeza” (facilitou), mas “como fornecedor também, 

nem se fala”. O contexto de sua fala está voltado para o aumento de participações que o RDC 

Eletrônico permitiu para pequenas empresas, inclusive diminuindo seus custos de 

participação, já que pode oferecer sua proposta “de onde estiver”.  

Esta prática discursiva apresentou-se divergente da compreensão relatada por E1 sobre 

o possível aumento de custos (de transação) que estaria incorrido para as empresas, após a 

publicação do RDC, pois para E3, representante do ente fornecedor, a modalidade eletrônica 

resultou justamente na consequência oposta: redução dos custos de participação. 

Em relação à primeira formação discursiva destacada para E4, verificou-se coesão 

intertextual com a compreensão de E3, já que para ele o RDC “está bem melhor de se 

trabalhar”, quando comparado com “outros tipos de regime de contratação”. Apesar de 

utilizarem textos diferentes, E3 salientou, enfaticamente que esta legislação “facilitou o 

trabalho” e E4 que ela “está melhor de se trabalhar”. Neste sentido, percebeu-se a hegemonia 

de suas práticas sociais ao destacarem os benefícios resultantes da adoção desta legislação. 

Porém, cabe destacar o caráter genérico desta compreensão, dado que a facilidade e a 

melhoria estão voltadas aos interesses empresariais (“para trabalhar”), mas não contemplam o 

espectro dos outros entes que são interessados nos resultados das contratações públicas 

(agentes públicos, sociedade e governo). 

Em relação à segunda formação discursiva destacada para E4, tem-se uma ratificação 

de sua compreensão que o RDC dificulta a participação de empresas que não fornecem 

propostas compatíveis com os preços do objeto a ser contratado (“a gente vai eliminar aquelas 

empresas que querem brincar de dar lance, de participar das licitações”), uma vez que impõe a 

apresentação de propostas detalhadas em relação a composição dos custos. 

Este texto permite realizar a intertextualidade apresentada no referencial teórico sobre 

o costume verificado em alguns licitantes que, após ofertarem o menor preço, solicitavam 

aditivos contratuais que elevavam o valor final do objeto (REISDORFER, 2011).  Ao se 
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utilizar a análise intertextual é possível entender o significado das palavras utilizadas por E4 

ao mencionar que as empresas “brincam de dar lances” e de “participar das licitações”. Fato 

seria a necessidade de existência de motivo(s) para as empresas apresentarem este 

comportamento esperando benefícios para si, uma vez que ao ofertarem preços muito abaixo 

em relação às demais e ganhar a licitação, utilizavam a prática de solicitação de aditivos. Este 

contexto está atrelado à lei nº 8.666/93, dado que o RDC só permite acréscimo se solicitados 

pelo órgão ou por casos fortuitos e de força maior (BRASIL, 2011a) 

O entrevistado E4 compreende que esta transparência nas propostas resulta na 

principal vantagem associada ao RDC (“beneficiou muito e deixou bem mais transparente a 

questão da análise”), sendo necessário salientar que as demais formações discursivas 

destacadas para este entrevistado demonstram compreensão majoritariamente crítica à 

legislação. 

O trecho discursivo do entrevistado E5 se destaca inicialmente pela demonstração de 

insegurança em relação à sua compreensão sobre a legislação (“eu acho que é um regime de 

contratação que eu acho que veio para ficar, né... é uma coisa que realmente veio e, realmente, 

ele veio para agilizar, para dar agilidade, para dar uma forma mais transparente nas licitações. 

Eu acho que a 8.666 vai acabar, né. Vai se acabando”).  

Destaca-se ainda a contradição existente no texto “eu acho que veio para ficar”, por 

considerar a imprecisão definida pelo verbo achar, uma vez que logo em seguida utiliza o 

advérbio de afirmação “realmente”, seguida da duplicação das palavras utilizadas (“ele veio 

para agilizar, para dar agilidade”/ “Eu acho que a 8.666 vai acabar, né. Vai se acabando”). 

A análise textual permite perceber a prática discursiva relacionada à coerência do 

texto, pois em seu discurso é verificada a ideologia em sua prática social sobre o RDC ser 

uma legislação que resulta em agilidade nos processos licitatórios.  

O que é de se destacar é a hegemonia presente neste discurso, que potencialmente 

desconsidera a discussão sobre suas potenciais fragilidades em prol de uma busca por 

agilidade para finalização das licitações. Cabe, entretanto, ponderar que foi possível verificar 

como um dos resultados desta pesquisa que a legislação auxilia na diminuição do tempo 

operacional de algumas fases licitatórias, quando utilizado seu modo eletrônico. Porém, a 

defesa do pensamento decolonial é que esta agilidade não esteja atrelada a prejuízos para a 

sociedade, resultantes de contratações com valores incompatíveis para o objeto, contratação 

imprecisa de projetos de obras, possibilidade de práticas subjetivas dos agentes públicos, entre 

outras verificadas ao longo do referencial teórico. 

Salienta-se ainda na análise crítica do discurso de E5 que existe um apontamento 

genérico sobre a necessidade de aprimoramento do RDC (“E que RDC, acho que ela tem 
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ainda bastante coisa para aprimorar, né, para aprimorar...”), porém, seguido da ratificação que 

ele foi “um avanço” que, intratextualmente, está associado a agilidade operacional permitida 

pela legislação (“mas, em linha geral, eu acho que ela foi um avanço. Realmente um avanço, 

em termo de formas de licitações, né”).  

A formação discursiva destacada como sendo a compreensão geral do entrevistado E6 

evidencia a polidez de seu texto ao revelar as interrupções seguidas no seu discurso (“Uma 

tentativa de superação de uma legislação que revelou o seu esgotamento, que a 8.666, é... 

mas, introduzida pelo processo errado, através...). Acrescenta-se ainda a intertextualidade 

verificada no referencial teórico ao ratificar a celeridade com que o tema do RDC foi tratado 

na fase prévia à aprovação da lei (“sem a discussão aprofundada”). 

Verifica-se também que a prática discursiva deste entrevistado coaduna-se com a 

análise feita sobre as potenciais fragilidades da legislação, especialmente sobre o orçamento 

sigiloso e contratação integrada, já que intertextualmente ele salienta que “deixando muitas 

válvulas de escape para má contratação, para malversação de recursos públicos, corrupção, 

direcionamento”. 

Como destaque final do trecho discursivo de E6, pertencente ao ente governo, tem-se 

o texto “e acho que tem que ser revista a legislação”, deixando marcada a sua compreensão 

ideológica que o RDC apresenta pontos de fragilidades que necessitam ser superados, 

segundo seu entendimento, por meio de revisão da lei. 

A prática social, realizada por meio do discurso sobre a necessidade de revisão, veio 

ao encontro da análise realizada por esta pesquisa sobre a necessidade de adoção de prática 

decolonial, reduzida sociologicamente ao interesse público e adequado ao contexto da gestão 

pública brasileira, destacando os principais benefícios decorrentes da lei e alterando aqueles 

questionáveis.  

As análises sequenciais realizadas nas categorias permitiram uma identificação 

progressiva sobre a compreensão dos entes entrevistados sobre diferentes características do 

RDC (aspectos gerais das licitações, diferenças entre o RDC e a lei 8.666/93, vantagens e 

fragilidades advindas da utilização desta lei, aspectos colonialistas, administração pública 

gerencial, comportamento das empresas, aspectos que não se alteraram após a lei, 

compreensão decolonial e aspectos gerais). 

Foi possível depreender, por meio da triangulação dos dados presentes na pesquisa, 

que o discurso de críticas à lei 8.666, de lentidão das obras públicas e relacionados à 

burocratização do serviço público, estão ideologicamente presentes no senso comum dos 

entrevistados e que, por serem sedutores retoricamente, fortalece a estratégia de apoio às 

regras existentes no RDC. Como consequência desta prática, tem-se o apoio à adoção do 
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modo gerencial para a Administração Pública e, consequentemente, a continuidade da 

colonialidade do poder e do conhecimento. 

Assim, o papel desempenhado por esta imposição de modelo ideológico, replicado por 

meio do discurso e textos linguísticos contribui para a “reprodução das relações de poder 

existentes” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 20). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As contratações públicas são uma das formas de o poder público se fazer presente para 

o alcance do interesse da sociedade e, segundo Bresser-Pereira (2017), governar é realizar 

compromissos que atinjam a maioria, perpassando a definição de leis e políticas públicas, 

voltadas para as decisões de caráter estratégico, assim como para o interesse público e 

nacional. 

Porém, esta forma de governança salientada pelo autor não foi percebida pela 

legislação que instituiu o RDC, dado que a estratégia utilizada para a sua implementação 

resultou em potenciar fragilidades percebidas pela adoção de algumas de suas regras 

(especialmente contratação integrada e orçamento sigiloso). 

A teoria/metodologia utilizada por meio da análise crítica do discurso, assim como a 

discussão sobre a colonialidade/decolonialidade, se propuseram a externalizar a presença de 

hegemonias ideológicas, absorvidas por um processo de naturalização da sociedade capitalista 

(SILVA e GONÇALVES, 2017). Neste sentido, a pesquisa assumiu uma posição crítica com 

caráter descritivo-interpretativo, visando auxiliar a “reflexão, o questionamento e a 

renovação” em relação ao conhecimento tradicional (DAVEL e ALCADIPANI, 2003 p. 74), 

além da problematização do tema, permitindo a sua continuidade em estudos futuros.  

A compreensão dos entrevistados, em alguns momentos, rompeu os limites do RDC e 

alcançou a abrangência da Administração Pública brasileira. As análises críticas destes 

discursos possibilitariam a continuidade dos estudos, considerando o caráter denso e amplo 

dos temas aqui tratados.  

A retórica utilizada para a defesa e celeridade da discussão do conteúdo da lei do 

RDC, relacionada à necessidade premente de realização das obras voltadas aos eventos 

esportivos, não se materializou na utilização deste dispositivo legal, em sua forma eletrônica, 

uma vez que o relatório confeccionado neste estudo não identificou nenhuma licitação voltada 

diretamente para objetos relacionados aos eventos. Deve ser salientada ainda a predominância 

de sua utilização pelo Ministério da Educação, que em nada é relacionado com a 

argumentação inicial. 

A implementação do novo dispositivo legal da forma como se deu, sem tratativa 

específica no Congresso Nacional e com ausência de participação da sociedade, incorre no 

fortalecimento do colonialismo interno e no enfraquecimento da melhoria da gestão pública, 

além de possibilitar a redução do benefício específico a que se propôs (no caso do RDC, ao 

aumento da velocidade dos processos licitatórios e maior eficiência na contratação). 
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O objetivo principal do estudo foi analisar a compreensão em relação às características 

do RDC por meio dos grupos de interesse envolvidos e o seu resultado foi apresentado a partir 

das análises de diferentes categorias, definidas de acordo com o referencial teórico e por 

aquelas classificadas como emergentes.  

Assim, pode-se concluir desta pesquisa, triangulando a análise crítica dos discursos 

(prática social ideológica analisada), historiografia realizada e análise documental, que: (1) o 

conteúdo da lei dá continuidade à adoção do modelo gerencial de Administração Pública; (2) 

o RDC representou um aumento da transparência nas licitações voltadas para obras, quando 

utilizado de forma eletrônica; (3) a utilização do orçamento sigiloso pode incorrer em 

aumento de tempo dos processos licitatórios, contrariando o principal objetivo da lei; (4) 

verificou-se pontos de similaridade entre o Pregão Eletrônico e o RDC Eletrônico, o que 

resultou em otimização do tempo; (5) a adoção da regras do orçamento sigiloso e contratação 

integrada potencializam as fragilidades das licitações; (6) a atribuição irrestrita das 

fragilidades das licitações à Administração Pública incorre em continuidade da prática 

hegemônica de isentar a participação do ente privado deste cenário; (7) verificou-se a adoção 

de práticas decoloniais utilizadas como melhoria do processo de gestão. 

Percebeu-se a continuidade do modelo gerencial de Administração Pública, pois o 

RDC permite a transferência para o mercado privado de atividades que seriam em essência 

atribuição do Estado, tal como o projeto básico, que é um documento fundamental para 

definição dos critérios e detalhamentos do que se objetiva contratar. Por meio da contratação 

integrada, a empresa contratada passa a ser responsável por esta elaboração, pois a 

argumentação utilizada é que a Administração Pública é “ineficiente” em produzir os 

preceitos que ela própria deseja contratar. 

Em relação ao aumento de transparência verificado pela utilização do RDC eletrônico, 

foi verificado que as demais modalidades licitatórias para contratações de obras não possuem 

plataforma eletrônica que disponibilize à sociedade, de forma imediata, as informações 

relacionadas às licitações. Neste sentido, o RDC eletrônico caracteriza-se como um 

importante avanço para a Administração Pública, tanto no que se refere à transparência para 

acompanhamento da sociedade, como por permitir o aumento da participação das empresas 

interessadas na disputa. 

Concluiu-se também que a adoção da regra do orçamento sigiloso pode contrariar o 

objetivo principal que fundamentou a implementação da legislação: maior velocidade para a 

finalização dos processos licitatórios. Tal motivo se deve porque a planilha de composição de 

custos a ser ofertada pelas empresas não pode ultrapassar o valor estimado pelo órgão em 

nenhum dos itens apresentados. Porém, como as empresas não detêm a informação sobre o 
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preço máximo que o órgão está disposto a pagar, estas planilhas são devolvidas aos 

fornecedores até que nenhum dos itens apresentem-se superiores aos preços estimados. Esta 

regra, portanto, alonga a finalização da fase de análise da documentação das empresas 

dificultando a definição do fornecedor que ofertou o menor preço. 

Outro ponto de destaque verificado neste estudo, salientado de maneira frequente 

pelos entrevistados, é a semelhança entre as regras presentes no Pregão Eletrônico e o RDC 

Eletrônico, especialmente no que se refere à disponibilização de plataforma eletrônica para 

disputa pelas empresas (por meio do site Comprasnet) e devido à inversão de fases para 

habilitação da empresa. 

Ao longo de todo o trabalho foram apresentados os argumentos que contribuem para 

que a adoção do orçamento sigiloso e da contratação integrada sejam percebidos como 

facilitadores para aumentar as fragilidades nas licitações por RDC. Entre todos os elencados, 

podemos destacar a possibilidade de favorecimento de determinado(s) fornecedor(es), em 

detrimento dos demais; a realização de orçamentos estimados não condizentes com a 

realidade do mercado; a indefinição do objeto a ser licitado e do valor orçado pela instituição; 

a insegurança e a vulnerabilidade dos parâmetros de comparação das propostas enviadas pelos 

fornecedores;  possibilidades de julgamento subjetivo das propostas; e, por fim, possíveis 

distorções da finalidade pública. 

Em relação à ideologia verificada nos discursos analisados criticamente, foi possível 

destacar a presença do conteúdo hegemônico de associação das fragilidades existentes nas 

licitações públicas como sendo de responsabilidade exclusiva dos agentes que atuam na 

Administração Pública, isentando o ente privado deste cenário. Porém, a justificativa para a 

hegemonia deste discurso pode encontrar sustentação na ideologia do modelo gerencial, que 

enxerga na área pública a ineficiência que pode ser superada pelo “parceiro privado”.  

Porém, esta pesquisa ponderou múltiplas possibilidades de causas de fragilidades 

iniciadas pelos fornecedores interessados na licitação. Não se busca aqui uma “caracterização 

de culpados” para as contratações públicas que apresentam distorções, porém o que se deseja 

é a reflexão sobre elementos multifatoriais para estas práticas, assim como influenciar na 

mudança social do discurso ideológico massificado pelos entrevistados. 

Verificou-se também a adoção de práticas decoloniais utilizadas como melhoria para o 

processo de gestão, destacando a importância que este achado possui no contexto de 

dominação do discurso colonialista de importação e utilização acrítica de regras licitatórias. 

Como exemplo destes casos, tem-se a utilização da análise econômico financeira verificada 

no órgão entrevistado, assim como a não adoção do orçamento sigiloso e da contratação 

integrada. Tais medidas incorreram na minimização das fragilidades do RDC, sem deixar de 
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utilizar as vantagens a ele associadas (tipo eletrônico, inversão de fases e fase recursal única). 

Como resultado deste cenário, a instituição percebeu que as licitações se tornaram mais ágeis, 

transparentes e econômicas, podendo ser objeto de análise específica a real necessidade de 

utilização destas regras nos processos licitatórios dos demais órgãos. 

Neste sentido, verificou-se a adoção de uma decisão, que pode ser considerada 

decolonial, ou como definido por Mignolo (2010) uma desobediência epistêmica, apresentada 

pelo agente público entrevistado que optou por deixar de usar o orçamento sigiloso, pois 

verificou que a sua utilização resultava no retardamento da conclusão dos processos. Percebe-

se neste caso, a utilização de medida que contribuiu para a velocidade de finalização das 

contratações públicas, superando a utilização de regras licitatórias importadas acriticamente 

sem a prévia discussão.  

Cabe ratificar, entretanto, que deixar de se valer da utilização do orçamento sigiloso e 

da contratação integrada está previsto na lei do RDC, uma vez que ela faculta ao agente 

público definir pela sua utilização ou não. Os agentes públicos só podem executar ações que 

estejam previstas em lei (princípio constitucional da legalidade) e a não observância da 

legislação estaria sujeita a sanções legais, cabendo penalidades em âmbito civil, penal e 

administrativamente (Artigo nº 121, da Lei nº 8.112/90).  

Neste contexto, percebeu-se também que a discussão de âmbito administrativo e 

gerencial superou a legal, uma vez que a existência de prazos legais para as fases licitatórias 

não prevê a definição de limite temporal específico para os gestores públicos 

operacionalizarem as ações que lhe cabem nas licitações como tomadores de decisão. Esta 

realidade merece que seja alocada atenção para as ações decisórias que permeiam as etapas 

licitatórias e não somente na constituição das regras que definem as leis sobre as contratações 

públicas. 

Ainda abordando questões que ultrapassam o conteúdo expresso da lei do RDC, por 

meio da compreensão dos entes entrevistados, destacou-se a possibilidade de permanência de 

práticas de conluio, corrupção, ofertas de preços acima do valor de mercado e subjetividade 

dos agentes públicos no cenário de adoção desta lei e que a abordagem sobre o combate a 

estas questões deve ser objeto de estudo específico. 

Como avanço percebido pela adoção da legislação do RDC tem-se a otimização dos 

prazos (especialmente com a inversão das fases e com a fase recursal única), mas é necessário 

que seja enfatizado a importância que as medidas administrativas pertinentes ao processo 

licitatório possuem, uma vez que estas atuam de maneira decisiva para o tempo de conclusão 

das licitações. 
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A utilização de argumentação hegemônica colonialista, importada acriticamente, não 

contribui para a mudança social que supere as fragilidades das legislações relacionadas às 

contratações públicas, assim como não auxilia a construção de soluções internas (reduzidas 

sociologicamente de maneira decolonial), de modo a fortalecer as potencialidades e minorar 

as vulnerabilidades.  

A análise crítica do discurso, especialmente da linguagem como prática social, 

permitiu associar que a compreensão dos entrevistados, apesar de não mencionar 

objetivamente a colonialidade presente nos discursos, contribui para a permanência da 

subalternidade do conhecimento e do poder. 

O discurso ideológico direcionando para as fragilidades predominantemente da gestão 

pública é fruto da conjunção entre os modelos patrimonial, burocrático e gerencial e contribui 

para a manutenção do poder ao buscar eximir a participação que o ente privado tem nas 

disfunções verificadas. 

Este estudo vislumbra colaborar, por uma perspectiva decolonial, com a apresentação 

das compreensões dos entes envolvidos com o RDC, de modo a diminuir a lacuna deixada 

pela ausência de participação da sociedade quando da aprovação desta lei. Esta omissão por 

parte dos legisladores pode ter contribuído para a redução da abrangência de contribuições 

que a renovação legal trouxe para a gestão pública brasileira.  

Assim, tornou-se notório ao longo desta pesquisa que se faz necessário para o 

aprimoramento da gestão pública, especialmente no que se refere às licitações, que os entes 

envolvidos sejam representados e considerados para as alterações legais futuras, de modo a 

minimizar as chances de tornar inócuo o aprimoramento desejado. 

Assim, verificou-se ao longo do trabalho que a estratégia inicial do governo brasileiro 

de propor uma solução licitatória, estimulado à época pela iminência dos grandes eventos 

esportivos, que buscasse velocidade de conclusão dos processos, não ficou diretamente 

atrelado às regras licitatórias presentes no RDC e continua a depender da velocidade de tempo 

dedicado pelos gestores públicos para tomarem suas decisões.  

Neste sentido, não se pode desconsiderar o papel exercido pelo Estado como 

instrumento principal da ação coletiva, nem tampouco desconsiderar a necessidade de 

profissionalização dos gestores públicos, para que estes sintam-se realizados a atender ao 

interesse público, assim como reconhecerem a valorização do seu trabalho (BRESSER-

PEREIRA, 2017). 

Cabe ainda a reflexão que as críticas à Administração Pública, verificadas nas 

entrevistas, foram realizadas em um contexto de adoção do modelo de gestão importado 

acriticamente, o gerencial. Porém, este não foi capaz de alterar as compreensões dos entes, 
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mesmo tendo o discurso voltado para a adoção de práticas empresariais e tendo nestas últimas 

o apoio ideológico sustentado pelo poder que exercem. Parte da justificativa pode ser 

resultado da adoção do modelo de gestão pública que não represente as características 

adequadas à realidade brasileira.  

Neste sentido, após os resultados aqui apresentados, reforça-se o entendimento que o 

tema de licitações públicas pertence a uma camada fronteiriça da macroárea de estratégica 

institucional, uma vez que suas discussões extrapolam os aspectos relacionados ao seu 

conteúdo legal. 

Como é de se esperar em um trabalho com exploração delimitada aos seus objetivos e 

ao tempo definido para a pesquisa, verificaram-se algumas limitações que este estudo não 

conseguiu superar. Dentre elas, destaca-se a discussão e proposição de práticas decoloniais 

mais adequadas para serem utilizadas nas contratações públicas; a proposição de melhores 

práticas para o combate à corrupção, conluio de empresas e ofertas de preços acima dos 

valores de mercado; estudos sobre a adoção de medidas que diminuam a subjetividade dos 

agentes públicos, resguardando o estímulo às práticas decoloniais; modelos de gestão pública 

adequados à realidade brasileira; e, por fim, estudos organizacionais na área licitatória que 

estejam voltados à prática gerencial e não somente às regras presentes nas legislações.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO: REPRESENTANTES DO GOVERNO 

 

 

                                                                
 

    

 

 
 

  

 

 
       

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA A SER APLICADO AOS MEMBROS DO PODER 

PÚBLICO 

Data: Hora: 
 

Local: 
 

 
    

MOTIVO DA PERGUNTA 

PERGUNTAS DE ABERTURA: 

Estimular um ambiente de 

receptividade e conhecimento do 

perfil social do entrevistado 

Nome completo do entrevistado: 

Idade: 

Estado civil: 

Filhos: 

Ocupação / Cargo atual? 

Escolaridade/Formação? 

  

       
 

Como o(a) senhor(a) analisa as licitações públicas 

brasileiras?  

Conhecer o nível de conhecimento 

genérico sobre o tema de licitações 

públicas e o contexto de críticas da 

legislação majoritária (Lei nº 

8.666/93) 

Conte-me um pouco a respeito do seu interesse e 

conhecimento sobre o Regime Diferenciado de 

Contratações 

Conhecer o nível de conhecimento 

genérico sobre a legislação estudada 

(RDC) 

  

       
 

  

       
 

A – Fase de elaboração e defesa da publicação 

1.  Os artigos do RDC foram incluídos pela Lei de 

Conversão à MP, mas em que momento a discussão sobre 

o texto/tema começou a ocorrer? Quem iniciou esta 

discussão? 

Conhecer o momento que foi 

elaborado o texto que resultou no 

RDC para permitir analisar o tempo 

dedicado a este tema, antes de ser 

incluído na Medida Provisória. 

Conhecer também, se posível, a 

pessoa que esboçou o texto da 

legislação para tentativa de entrevista 

futura 

2.  Antes da publicação do RDC, foram apresentadas 4 

tentativas de inclusão em Medidas Provisórias. Na sua 

opinião, qual eram as justificativas para a insistência na 

publicação sem inclusão do tema em Comissões que 

discutiam as MP's? 

Conhecer o posicionamento do 

entrevistado sobre a agilidade e 

insistência que o tema foi tratado sem 

discussão em Comissões do 

Legislativo 

3.  A utilização de Projeto de Lei de Conversão nas MP's 

foi uma estratégia adotada claramente? 

Conhecer os motivos que levaram os 

participantes da bancada do governo 

da época a não discutir o tema de 

forma ampla (por meio de comissões) 

e que permitissem a atuação da 

sociedade 
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4.  Considerando as tentativas anteriores de publicação do 

RDC (MP's 489, 503, 521 e 527/10), fale-me como o(a) 

senhor(a) atribui a concordância de publicação dele na Lei 

nº 12.462/2011? 

Saber os motivos que levaram ao 

"esgotamento" de barreiras por parte 

da oposição e convencimento da 

bancada do governo sobre a 

necessidade de aprovação da 

legislação 

5.  A quais fatores o(a) senhor(a) associa para que o RDC 

somente fosse incluído como pauta por meio de Projeto de 

Lei de Conversão (e não por lei ordinária oriunda da 

Câmara ou ainda por Medida Provisória específica sobre 

este tema)? 

Conhecer os motivos para a repetição 

de inclusão do tema por meio de PLV, 

que tem tramitação curta no 

Legislativo 

  

       
 

B – Características específicas do RDC 

  

       
 

6.  As características das licitações utilizando contratação 

integrada e orçamento sigiloso eram de seu conhecimento 

antes do RDC? Fale-me como os entende. 

Conhecer o posicionamento e 

conhecimento do entrevistado sobre 

as características que, potencialmente, 

mais podem fragilizar a utilização do 

RDC 

7.  Fale-me se o(a) senhor(a) considera que as regras 

licitatórias presentes no RDC foram discutidas de maneira 

suficiente e adequada ao contexto brasileiro. 

Conhecer o nível de percepção sobre 

a colonialidade envolvida no RDC e 

saber se existiu adaptação das regras 

europeias ao contexto brasileiro 

8.  Quais principais avanços foram esperados com a 

publicação do RDC? 

Ratificar o posicionamento geral do 

entrevistado sobre a legislação do 

RDC e conhecer as possíveis defesas 

de qualidades atribuídas a ele 

9.  O(a) senhor(a) entende que houve aumento da 

subjetividade dos agentes públicos nas licitações com 

RDC? 

Conhecer o nível de conhecimento e o 

posicionamento acerca do aumento de 

subjetividade dos agentes públicos, o 

que, conforme a teoria estudada, está 

verificado nas características do RDC 

  

C – Impactos para a Administração Pública após a publicação do RDC  

  

       
 

10. Fale-me sobre os principais benefícios que o(a) 

senhor(a) enxerga que o RDC trouxe para as licitações 

públicas brasileiras. 

Conhecer a apresentação das 

potenciais vantagens atribuídas pelo 

entrevistado para as contratações 

públicas que utilizam o RDC 

11. Fale-me sobre as principais fragilidades que o(a) 

senhor(a) enxerga que o RDC trouxe para as licitações 

públicas brasileiras. 

Conhecer a apresentação dos 

potenciais prejuízos atribuídos pelo 

entrevistado para as contratações 

públicas que utilizam o RDC 

12. Na sua opinião, as ações esperadas pelo RDC 

atingiram os objetivos a que se propuseram? 

Saber o conhecimento do entrevistado 

sobre os objetivos para os quais o 

RDC se propôs e posteriormente 

comparar na teoria e nos dados 

levantados na pesquisa, se a sua 

opinião foi  confirmada 
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13. O(a) senhor(a) considera que a legislação trouxe mais 

benefícios ou prejuízos para a Administração Pública no 

que se refere ao atingimento do interesse estratégico para a 

sociedade? 

Conhecer a compreensão, de maneira 

geral, do entrevistado sobre o RDC, 

assim como se a sua argumentação 

está voltada para a defesa dos 

interesses da sociedade 

14. O (a) senhor(a) compreende o RDC como uma 

legislação que superará as deficiências apontadas para a 

Lei nº 8.666/93? Reconhece o RDC como suficientemente 

adequado ao contexto brasileiro de licitações?  

Ratificar seu posicionamento sobre o 

RDC e saber se o entrevistado tem 

conhecimento sobre as deficiências 

apontadas para a Lei nº 8.666/93 e se, 

em sua opinião, o RDC foi capaz de 

superá-las 

15. De maneira geral, como o(a) senhor(a) compreende o 

RDC? 
Conhecer a compreensão, de maneira 

geral, do entrevistado sobre o RDC 

        
 

Há algo que gostaria de acrescentar?  
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APÊNDICE B – ROTEIRO: REPRESENTANTES DAS EMPRESAS 

 

                                                                
 

    

 

 
 

  

 

 
       

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA A SER APLICADO AOS FORNECEDORES QUE 

PARTICIPARAM DE LICITAÇÕES POR MEIO DO RDC 

Data: Hora: 
 

Local: 
 

 
     

MOTIVO DA PERGUNTA 

PERGUNTAS DE ABERTURA: 

Estimular um ambiente de 

receptividade e conhecimento do 

perfil social do entrevistado 

Nome completo do entrevistado: 

Idade: 

Estado civil: 

Filhos: 

Ocupação / Cargo atual? 

Escolaridade/Formação? 

  

       
 

Como o(a) senhor(a) analisa as licitações públicas 

brasileiras?  

Conhecer o nível de conhecimento 

genérico sobre o tema de licitações 

públicas e o contexto de críticas da 

legislação majoritária (Lei nº 

8.666/93) 

Conte-me um pouco a respeito do seu interesse e 

conhecimento sobre o Regime Diferenciado de 

Contratações 

Conhecer o nível de conhecimento 

genérico sobre a legislação estudada 

(RDC) 

  

       
 

  

       
 

A - Entendimento sobre o impacto do RDC para as empresas 

1.  A quanto tempo a sua empresa participa de licitações 

públicas? 

Conhecer o tempo que a empresa está 

no mercado de licitações públicas para 

avaliar seu entendimento de regras 

licitatórias de maneira geral que 

subsidiarão seu conhecimento para as 

perguntas seguintes 

2. Houve capacitação específica para participação das 

licitações regidas pelo RDC? 

Avaliar o nível de conhecimento 

especializado sobre as regras do RDC 

e saber se a isto resulta na grande 

participação da empresa em licitações 

com RDC 

3. Qual (is) a(s) principal(is) diferença(s) que o senhor(a) 

percebeu nas licitações que utilizaram o RDC em 

comparação com as outras modalidades de licitação? 

Entende que alguma regra contribua especificamente para 

a sua participação? 

Conhecer as características do RDC 

que impactaram as empresas, quando 

comparado com as outras modalidades 
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4. O(a) senhor(a) considera que existe alguma regra do 

RDC que pode aumentar a subjetividade do agente 

público? Se sim, poderia haver prejuízo para sua empresa? 

Qual(is)? 

Avaliar o conhecimento do 

entrevistado sobre as regras que, 

potencialmente, aumentam a 

subjetividade das licitações públicas e 

se ele entende o prejuízo que estas 

ações podem resultar em sua empresa, 

uma vez que diminiu o caráter 

objetivo do agente público para definir 

a empresa vencedora 

 
       

 

B – Características específicas do RDC 

  

       
 

5.  As características das licitações utilizando contratação 

integrada e orçamento sigiloso eram de seu conhecimento 

antes do RDC? Como os entende? 

Conhecer o posicionamento e 

conhecimento do entrevistado sobre as 

características que, potencialmente, 

mais podem fragilizar a utilização do 

RDC 

6.  Fale-me um pouco se o(a) senhor(a) considera que as 

regras licitatórias presentes no RDC são adequadas ao 

contexto brasileiro? 

Conhecer o nível de percepção sobre a 

colonialidade envolvida no RDC e 

saber se existiu adaptação das regras 

europeias ao contexto brasileiro 

  

C – Impactos para a Administração Pública após a publicação do RDC  

  

       
 

7. Fale-me sobre os principais benefícios que o(a) 

senhor(a) enxerga que o RDC trouxe para as licitações 

públicas brasileiras. 

Conhecer a apresentação das 

potenciais vantagens atribuídas pelo 

entrevistado para as contratações 

públicas que utilizam o RDC 

8.  Fale-me sobre as principais fragilidades que o(a) 

senhor(a) enxerga que o RDC trouxe para as licitações 

públicas brasileiras. 

Conhecer a apresentação dos 

potenciais prejuízos atribuídos pelo 

entrevistado para as contratações 

públicas que utilizam o RDC 

9.  Na sua opinião, as ações esperadas pelo RDC atingiram 

os objetivos a que se propuseram? 

Saber o conhecimento do entrevistado 

sobre os objetivos para os quais o 

RDC se propôs e posteriormente 

comparar na teoria e nos dados 

levantados na pesquisa, se a sua 

opinião foi  confirmada 

10. Na sua opinião, o(a) senhor(a) considera que a 

legislação trouxe mais benefícios ou prejuízos para a 

Administração Pública no que se refere ao atingimento do 

interesse estratégico para a sociedade? 

Conhecer a compreensão, de maneira 

geral, do entrevistado sobre o RDC, 

assim como se a sua argumentação 

está voltada para a defesa dos 

interesses da sociedade 

11. O (a) senhor(a) compreende o RDC como uma 

legislação que supera as deficiências apontadas para a Lei 

nº 8.666/93?  

Ratificar seu posicionamento sobre o 

RDC e saber se o entrevistado tem 

conhecimento sobre as deficiências 

apontadas para a Lei nº 8.666/93 e se, 

em sua opinião, o RDC foi capaz de 

superá-las 

12. De maneira geral, como o(a) senhor(a)  compreende o 

RDC? 
Conhecer a compreensão, de maneira 

geral, do entrevistado sobre o RDC 

        
 

Há algo que gostaria de acrescentar? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO: REPRESENTANTES DOS AGENTES PÚBLICOS 

 

                                                                
 

    

 

 
 

  

 

 
       

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA A SER APLICADO AOS GESTORES PÚBLICOS 

Data: Hora: 
 

Local: 
 

 
    

MOTIVO DA PERGUNTA 

PERGUNTAS DE ABERTURA: 

Estimular um ambiente de 

receptividade e conhecimento do perfil 

social do entrevistado 

Nome completo do entrevistado: 

Idade: 

Estado civil: 

Filhos: 

Ocupação / Cargo atual? 

Escolaridade/Formação? 

  

       
 

Como o(a) senhor(a) analisa as licitações públicas 

brasileiras?  

Conhecer o nível de conhecimento 

genérico sobre o tema de licitações 

públicas e o contexto de críticas da 

legislação majoritária (Lei nº 8.666/93) 

Conte-me um pouco a respeito do seu interesse e 

conhecimento sobre o Regime Diferenciado de 

Contratações 

Conhecer o nível de conhecimento 

genérico sobre a legislação estudada 

(RDC) 

  

       
 

A - Entendimento sobre o impacto do RDC para os órgãos Públicos 

1. Há quanto tempo a instituição existe? 
Conhecer o tempo que a instituição 

utiliza leis que tratam sobre licitações, 

logo, sua experiência na área 

2. Houve capacitação específica para participação das 

licitações regidas pelo RDC? 

Saber o nível de conhecimento do 

entrevistado sobre as regras específicas 

do RDC 

3. Houve algum incentivo institucional específico para 

a utilização do RDC? Se sim, a que o(a) senhor(a) 

justifica este incentivo? 

Saber se a adoção do RDC nas 

licitações foi uma política institucional, 

uma vez que houve grande orçamento 

envolvido e saber o motivo que o 

Ministério está incentivando o uso do 

RDC (caso a primeira pergunta seja 

positiva) 

4. Verificou algum aumento de repasse de orçamento 

entre os anos de 2011 e 2016 quando comparado ao 

dos anos anteriores? 

Ratificar a percepção do entrevistado 

sobre o incentivo institucional para 

utilização do RDC 

5. Qual (is) a(s) principal(is) diferença(s) que o 

senhor(a) percebeu nas licitações que utilizaram o 

RDC em comparação com as outras modalidades de 

licitação? 

Entender os motivos apresentados pelo 

entrevistado para adoção do RDC em 

detrimento dos demais 
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6.  Quanto tempo as licitações eram finalizadas, em 

média, pela Lei nº 8.666/93? 

Permitir comparação objetiva para a 

possível argumentação sobre a 

agilidade de conclusão dos processos 

com utilização do RDC 

7. Percebeu redução do tempo de conclusão dos 

processos licitatórios que utilizaram RDC? Se sim, a 

que o(a) senhor(a) associa a este fato? 

Entender se os órgãos perceberam que 

os processos licitatórios que utilizam 

RDC finalizam de forma mais célere, 

conforme argumentado para na fase de 

elaboração da lei 

8.  Por que o RDC foi escolhido em detrimento da Lei 

nº 8.666/93 nas licitações verificadas nesta pesquisa? 

Saber os motivos alegados pelo 

entrevistado para utilização do RDC 

em detrimento das demais modalidades 

9. Os tempos de conclusão das licitações são 

monitorados com algum indicador para as diversas 

modalidades? 

Saber se a percepção sobre tempo de 

conclusão dos processos é objetiva ou 

subjetiva 

10. Foi verificada maior agilidade na conclusão das 

licitações com a utilização do RDC? 

Verificar se foi confirmada a alegação 

sobre agilidade das contratações por 

meio do RDC 

11. Em alguma fase do processo licitatório, a 

composição societária das empresas participantes são 

analisadas? Ou somente a que ofertou o menor preço?   

Saber se empresas com a composição 

societária igual (ou com semelhança) 

participam da mesma licitação, fato 

que sugeriria prática de cartel e 

cobertura de propostas 

 
       

 
B – Características específicas do RDC 

  

       
 

12. As características das licitações utilizando 

contratação integrada e orçamento sigiloso eram de seu 

conhecimento antes do RDC? Como os entende? 

Conhecer o posicionamento e 

conhecimento do entrevistado sobre as 

características que, potencialmente, 

mais podem fragilizar a utilização do 

RDC 

13. O(a) senhor(a) considera que as regras licitatórias 

presentes no RDC são adequadas ao contexto 

brasileiro? 

Conhecer o nível de percepção sobre a 

colonialidade envolvida no RDC e 

saber se existiu adaptação das regras 

europeias ao contexto brasileiro 

14. Este órgão já teve licitação fracassada pelo 

presidente? Esta característica se refere a que? 

Conhecer o que significa a licitação 

fracassada que foi encontrada na 

construção do relatório do RDC 

Eletrônico entre os anos de 2011 e 

2016 

  

C – Impactos para a Administração Pública após a publicação do RDC  

  

       
 

15. Quais principais benefícios o(a) senhor(a) enxerga 

que o RDC trouxe para as licitações públicas 

brasileiras? 

Conhecer a apresentação das potenciais 

vantagens atribuídas pelo entrevistado 

para as contratações públicas que 

utilizam o RDC 

16. Quais principais fragilidades o(a) senhor(a) 

enxerga que o RDC trouxe para as licitações públicas 

brasileiras? 

Conhecer a apresentação dos 

potenciais prejuízos atribuídos pelo 

entrevistado para as contratações 

públicas que utilizam o RDC 
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17. Na sua opinião, as ações esperadas pelo RDC 

atingiram os objetivos a que se propuseram? 

Saber o conhecimento do entrevistado 

sobre os objetivos para os quais o RDC 

se propôs e posteriormente comparar 

na teoria e nos dados levantados na 

pesquisa, se a sua opinião foi 

confirmada 

18. O(a) senhor(a) considera que a legislação trouxe 

mais benefícios ou prejuízos para a Administração 

Pública no que se refere ao atingimento do interesse 

estratégico para a sociedade? 

Conhecer a compreensão, de maneira 

geral, do entrevistado sobre o RDC, 

assim como se a sua argumentação está 

voltada para a defesa dos interesses da 

sociedade 

19. O (a) senhor(a) compreende o RDC como uma 

legislação que supera as deficiências apontadas para a 

Lei nº 8.666/93?  

Ratificar seu posicionamento sobre o 

RDC e saber se o entrevistado tem 

conhecimento sobre as deficiências 

apontadas para a Lei nº 8.666/93 e se, 

em sua opinião, o RDC foi capaz de 

superá-las 

20. De maneira geral, como o(a) senhor(a)  

compreende o RDC? 
Conhecer a compreensão, de maneira 

geral, do entrevistado sobre o RDC 

        
 

Há algo que gostaria de acrescentar?  
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APÊNDICE D – ROTEIRO: REPRESENTANTES SOCIEDADE 

 

                                                                
 

    

 

 
 

 

 

 

 
       

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA A SER APLICADO AOS REPRESENTANTES 

DA SOCIEDADE 

Data: Hora: 
 

Local: 
 

 
  

MOTIVO DA PERGUNTA 

PERGUNTAS DE ABERTURA: 

Estimular um ambiente de receptividade e 

conhecimento do perfil social do entrevistado 

Nome completo do entrevistado: 

Idade: 

Estado civil: 

Filhos: 

Ocupação / Cargo atual? 

Escolaridade/Formação? 

  

       
 

Como o(a) senhor(a) analisa as licitações 

públicas brasileiras?  

Conhecer o nível de conhecimento genérico 

sobre o tema de licitações públicas e o contexto 

de críticas da legislação majoritária (Lei nº 

8.666/93) 

Conte-me um pouco a respeito do seu 

interesse e conhecimento sobre o Regime 

Diferenciado de Contratações 

Conhecer o nível de conhecimento genérico 

sobre a legislação estudada (RDC) 

  

       
 

A - Entendimento sobre o impacto do RDC para a sociedade 

1.  Como o(a) senhor(a) conheceu o RDC?  
Conhecer o nível de conhecimento específico 

do entrevistado sobre as características do RDC 

2.  Quais avanços o(a) senhor(a) espera para 

a sociedade após a utilização do RDC nas 

licitações públicas brasileiras? 

Conhecer a percepção do entrevista sobre o que 

o RDC pode resultar para as contratações 

públicas 

3.   O(a) senhor(a) tem (teve) alguma 

participação ou atuação na fase de elaboração 

e discussão na Medida Provisória que 

resultou na legislação do RDC? Em caso 

negativo, conhece alguém ou alguma 

instituição que tenha tido? 

Saber se o entrevistado teve alguma 

participação na fase de elaboração ou conhece 

alguém que teve participado deste momento 

4.  Na sua opinião, as ações esperadas pelo 

RDC atingiram os objetivos a que se 

propuseram? 

Saber o conhecimento do entrevistado sobre os 

objetivos para os quais o RDC se propôs e 

posteriormente comparar na teoria e nos dados 

levantados na pesquisa, se a sua opinião foi 

confirmada 

 
       

 
B – Características específicas do RDC 
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5.  As características das licitações utilizando 

contratação integrada e orçamento sigiloso 

eram de seu conhecimento antes do RDC? 

Como os entende? 

Conhecer o posicionamento e conhecimento do 

entrevistado sobre as características que, 

potencialmente, mais podem fragilizar a 

utilização do RDC 

6.  O(a) senhor(a) considera que as regras 

licitatórias presentes no RDC foram 

discutidas de maneira suficiente e adequada 

ao contexto brasileiro? 

Conhecer o nível de percepção sobre a 

colonialidade envolvida no RDC e saber se 

existiu adaptação das regras europeias ao 

contexto brasileiro 

  

C – Impactos para a Administração Pública após a publicação do RDC  

  

       
 

7. Quais principais benefícios o(a) senhor(a) 

enxerga que o RDC trouxe para as licitações 

públicas brasileiras? 

Conhecer a apresentação das potenciais 

vantagens atribuídas pelo entrevistado para as 

contratações públicas que utilizam o RDC 

8.  Quais principais fragilidades o(a) 

senhor(a) enxerga que o RDC trouxe para as 

licitações públicas brasileiras? 

Conhecer a apresentação dos potenciais 

prejuízos atribuídos pelo entrevistado para as 

contratações públicas que utilizam o RDC 

9.  O(a) senhor(a) considera que a legislação 

trouxe mais benefícios ou prejuízos para a 

Administração Pública no que se refere ao 

atingimento do interesse estratégico para a 

sociedade? 

Conhecer a compreensão, de maneira geral, do 

entrevistado sobre o RDC, assim como se a sua 

argumentação está voltada para a defesa dos 

interesses da sociedade 

10. O (a) senhor(a) compreende o RDC como 

uma legislação que supera as deficiências 

apontadas para a Lei nº 8.666/93?  

Ratificar seu posicionamento sobre o RDC e 

saber se o entrevistado tem conhecimento sobre 

as deficiências apontadas para a Lei nº 

8.666/93 e se, em sua opinião, o RDC foi capaz 

de superá-las 

11. De maneira geral, como o(a) senhor(a) 

compreende o RDC? 
Conhecer a compreensão, de maneira geral, do 

entrevistado sobre o RDC 

        
 

Há algo que gostaria de acrescentar? 
 

 

 

 


