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RESUMO 

 

LEITE, Rafael Silva. O Regime Diferenciado de Contratações Públicas. 2015. (44) f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação em Gestão Pública e Controle Externo) –

Escola de Contas e Gestão, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Niterói, 2015. 

 

Este trabalho pretende analisar algumas das inovações introduzidas em nosso ordenamento 

jurídico com a criação do novo Regime Diferenciado de Contratações Públicas (Lei 

12.462/2011), apresentando as principais modificações em relação à Lei Geral de 

Licitações (Lei 8.666/93), constantemente criticada por conter mecanismos que acabam 

tornando menos eficientes a contratações realizadas pela administração pública. O trabalho 

será desenvolvido pela análise das leis citadas, jurisprudências do Tribunal de Contas da 

União e estudos de renomados juristas, através da técnica de revisão bibliográfica.  

Palavras-chave: Licitações. Contratos. RDC. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Lei Geral de licitações – Lei nº 8.666/93- é considerada por muitos uma lei 

engessada, que fornece pouca flexibilidade ao gestor para gerenciar processos licitatórios, 

o que se reflete na morosidade com que boa parte das contratações pelo setor público são 

realizadas. De fato, sua rigidez pode ser verificada a partir das seguintes regras nela 

existentes:  

 
 Análise das propostas de preço dos participantes da licitação 

somente após análise da habilitação de todos os licitantes; 

 Imutabilidade das propostas de preço, sem possibilidade de 

alteração das propostas iniciais; 

 Necessidade da presença de todos os participantes no local 

definido para apresentação dos envelopes contendo as propostas; 

 Ausência de parâmetros referenciais de preço para 

contratação de obras públicas. 

 

Ademais, o texto da Lei pouco mudou ao longo do tempo, como se pode notar, por 

exemplo, pela não incorporação de ferramentas de tecnologia da informação ou mesmo 

pela ausência de correção dos limites de valores para as modalidades de licitação. 

Ao longo do tempo, diversas normas procuraram corrigir essas distorções, como a 

Lei que instituiu a modalidade pregão (Lei 10.520/2001) ou as Leis de Diretrizes 

Orçamentárias (federais) que consignavam regras quanto à elaboração de propostas de 

preço para obras e serviços de engenharia. 

Até que, ante a necessidade de se agilizarem as licitações necessárias à realização da 

Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016, o Congresso Nacional editou a Lei nº 

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

Posteriormente, o RDC teve sua utilização ampliada para outros tipos de contratações.  

A novidade buscou ampliar a eficiência e competitividade nas contratações públicas 

por meio de diversos mecanismos, introduzindo uma série de inovações em relação à Lei 

8.666/1993, dentre as quais destacam-se: 
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 criação de novo critério de julgamento pelo maior desconto;  

 Consideração de custos indiretos relacionados com as 

despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e 

impacto ambiental para a definição do menor dispêndio para 

a administração pública 

 possibilidade de utilização da forma eletrônica ou presencial, 

em modos de disputa aberto, fechado ou por combinação de 

ambos;  

 possibilidade de utilização de remuneração variável;  

 adoção de parâmetros para orçamentação de obras baseados 

em sistemas referenciais de preços;  

 fase recursal única e abertura das propostas de preços antes 

da realização da fase de habilitação, à semelhança do que já 

ocorre no Pregão;  

 reformulação do instituto da pré-qualificação;  

 criação de um novo regime de execução contratual de obras 

e serviços de engenharia, a contratação integrada,  no qual a 

contratação se dá com base em um anteprojeto de 

engenharia, ficando o contratado responsável pela 

elaboração dos projetos básico e executivo, bem como pela 

execução da obra.  

 Possibilidade de atribuir caráter sigiloso aos orçamentos das   

licitações 

  

O presente trabalho, portanto, buscará abordar algumas dessas alterações 

promovidas pelo RDC, apresentando, ao final, uma conclusão quanto ao impacto desse 

novo regime para a melhoria das contratações realizadas pelo setor público. 

Por fim, vale registrar Acórdão do TCU acerca da visão daquela Corte de Contas 

sobre o RDC (Acórdão nº 3.011/2011. Plenário. Rel. Min. Valmir Campelo. DOU, 08 nov. 

2012): 

 

Quero deixar claro que entendo ser o RDC um avanço histórico em matéria 

licitatória. Contratos por desempenho, inversão de fases, fase recursal única, 

disputa aberta, pré-qualificação permanente, sustentabilidade [...] Incluiu-se 
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um arsenal de mecanismos para melhor dotar os gestores de instrumentos 

para contratações que mais atendam o interesse público. Delinearam-se 

outros meios para objetivar o que vem a ser a melhor proposta. Nessa miríade 

de possibilidades, entretanto, com incremento na discricionariedade os 

gestores, o contraponto é um maior dever motivador. Com mais caminhos, 

aumenta-se a necessidade de transparência quanto à escolha da trilha mais 

adequada a ser seguida. [...].  
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1. ASPECTOS GERAIS 

 

1.1. Aplicação do RDC 

  

O Regime Diferenciado de Contratações Públicas é aplicável exclusivamente às 

licitações e contratos necessários à realização
1
 (Lei nº 12.462, Art. 1º):  

 

I. dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, constantes da 

Carteira de Projetos Olímpicos a ser definida pela Autoridade 

Pública Olímpica (APO);  

IV. das ações integrantes do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) (incluído pela Lei nº 12.688, de 2012);  

V. das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema 

Único de Saúde – SUS (incluído pela Lei nº 12.745, de 

2012).  

VI. das obras e serviços de engenharia para construção, 

ampliação e reforma de estabelecimentos penais e unidades 

de atendimento socioeducativo. (incluído pela Medida 

Provisória nº 630, de 2013).  

 

O § 3º, Art. 1º, Lei nº 12.462 também faculta o uso do RDC às licitações e 

contratos necessários à realização de obras e serviços de engenharia no âmbito dos 

sistemas públicos de ensino (incluído pela Lei nº 12.722, de 2012). 

Deve-se observar que existem ainda outras hipóteses de utilização do RDC que não 

constam expressamente do texto da lei 12.462/2011, pois estão contidas em outros 

diplomas legais (ver Leis nº 12.340/2010 e 12.815, 12.833, 12.873/2013). 

  

1.2. RDC x Lei 8.666/93  

 

A utilização do regime diferenciado é opcional e, quando adotada, deverá constar 

expressamente do instrumento convocatório, resultando no afastamento das normas 

                                                           
1
 Tendo em vista os objetivos desta obra, citaremos apenas as hipóteses de aplicação mais relevantes no 

âmbito da União, estados, Distrito Federal e municípios, abstendo-nos, inclusive, de mencionar as hipóteses 

de aplicação já exauridas. 
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contidas na Lei 8.666/1993, exceto nos casos expressamente previstos na própria Lei 

12.462/2011.  

Dessa forma, a Lei 8.666/1993 não terá aplicação subsidiária ao novo regime, 

devendo a jurisprudência existente sobre a Lei 8666/93 ser aplicada aos dispositivos do 

RDC conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Aplicação da jurisprudência sobre a Lei 8.666/93 ao RDC. 

Disposição do RDC Jurisprudência produzida para a Lei 8.666/93 

Adota a Lei 8.666/93, nas situações em que a 

Lei 12.462/2011 faz menção expressa à 

referida lei, sem nenhuma ressalva. 

É inteiramente aplicável ao RDC. 

Faz menção expressa à Lei 8.666/93, mas 

ressalva a sua aplicação no que couber. 

Aplica-se ao RDC com cautela, no que couber ou 

com os ajustes pertinentes.  

Não faz menção à Lei 8.666/93, mas utiliza 

conceito parecido ou similar àquela Lei. 

Aplica-se ao RDC com cautela, procedendo-se 

analogia com a Lei 8.666/93. 

Novas disposições e institutos, não previstos 

na Lei 8.666/93. 

Há necessidade de se criar novos entendimentos sobre 

o assunto, podendo se utilizar da analogia, dos 

princípios gerais do Direito ou de outras formas de 

integração e interpretação jurídica. 

Fonte: TCU, Instituto Serzedello Correa, Regime Diferenciado de Contratações Públicas, 2014. 

 

1.3. Diretrizes do novo Regime  

 

O Art. 4o da Lei 12.462/2011 apresenta as diretrizes a serem observadas nas 

licitações e contratos do RDC:  

 

I. padronização do objeto da contratação relativamente às 

especificações técnicas e de desempenho e, quando for o caso, 

às condições de manutenção, assistência técnica e de garantia 

oferecidas;  

II. padronização de instrumentos convocatórios e minutas de 

contratos, previamente aprovados pelo órgão jurídico 

competente;  

III. busca da maior vantagem para a administração pública, 

considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de 
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natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os 

relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao 

índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual 

relevância;  

IV. condições de aquisição, de seguros, de garantias e de pagamento 

compatíveis com as do setor privado, inclusive mediante 

pagamento de remuneração variável conforme desempenho, 

na forma do art. 10 da Lei;  

V. utilização, sempre que possível, nas planilhas de custos 

constantes das propostas oferecidas pelos licitantes, de mão de 

obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no 

local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou 

obra, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na 

execução do respectivo objeto e que seja respeitado o limite do 

orçamento estimado para a contratação; e  

VI. parcelamento do objeto, visando à ampla participação de 

licitantes, sem perda de economia de escala. 

 

1.4. Regras referentes à publicação do Edital  

 

A publicidade do procedimento licitatório encontra-se prevista no art. 15 da Lei 

12.462/2011 e deverá ocorrer nos seguintes termos:  

 

 publicação do extrato do edital no Diário Oficial da União, 

do Estado, do Distrito Federal ou do Município, sem 

prejuízo da possibilidade de publicação em jornal diário de 

grande circulação;  

 divulgação do edital em sítio eletrônico oficial centralizado 

de divulgação de licitações ou mantido pelo ente 

encarregado do procedimento licitatório.  
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Acompanha-se, desse modo, o desenvolvimento da comunicação por meio 

eletrônico, o que propicia menores custos para a Administração e mais agilidade no 

procedimento ante a exclusão dos prazos necessários para a divulgação em mídia impressa. 

A divulgação mediante mídia eletrônica possui um potencial maior de divulgação e 

apresenta custos menores tanto para a Administração - que não necessita pagar pelos 

anúncios nos jornais - quanto para os potenciais licitantes - que se desobrigam por esse 

motivo de adquirir uma grande variedade de jornais diários.  

Por fim, no caso de licitações cujo valor não ultrapasse R$ 150.000,00 para obras 

ou R$ 80.000,00 para bens e serviços, inclusive de engenharia, fica dispensada a 

publicação prevista no Diário Oficial. 
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2. A CONTRATAÇÃO INTEGRADA 

 
A contratação integrada compreende a elaboração e o desenvolvimento dos projetos 

básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a 

realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes 

para a entrega final do objeto. 

A utilização da contratação integrada deverá ser sempre técnica e economicamente 

justificada e só poderá ocorrer para objetos que envolvam, pelo menos, uma das seguintes 

condições:  

 

 inovação tecnológica ou técnica;  

 possibilidade de execução com diferentes metodologias; ou  

 possibilidade de execução com tecnologias de domínio 

restrito no mercado.  

No caso de utilização da contratação integrada, o instrumento convocatório deverá 

conter anteprojeto de engenharia que contemple os documentos técnicos destinados a 

possibilitar a caracterização da obra ou serviço, incluindo:  

 

 a demonstração e a justificativa do programa de 

necessidades, a visão global dos investimentos e as 

definições quanto ao nível de serviço desejado; 

 as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de 

entrega;  

 a estética do projeto arquitetônico;  

 os parâmetros de adequação ao interesse público, à 

economia na utilização, à facilidade na execução, aos 

impactos ambientais e à acessibilidade.  

 

REISDORFER afirma que a contratação integrada reflete a intenção de permitir um 

maior grau de flexibilidade à licitação. Tal flexibilização, por um lado, traz um 

componente de incerteza na contratação, pois a Administração Pública disporá de menos 

dados para o controle das propostas. Por outro lado, ela permite absorver técnicas 

inovadoras e remeter determinados riscos de projeto ao futuro contratado.  
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Assim, segundo o autor, a contratação integrada tem por finalidade atribuir mais 

responsabilidade ao contratado e diminuir os riscos assumidos pela Administração Pública 

em obras e serviços sobre os quais a iniciativa privada detenha maior expertise.  

A maior autonomia dada ao particular na contratação integrada reflete também uma 

tentativa de se reduzirem futuros aditamentos contratuais, conforme se depreende da 

redação do §4º do Art. 9º da Lei 12.462/2011, o qual veda a celebração de termos aditivos 

aos contratos firmados sob esse novo regime, exceto nos seguintes casos: 

 

I. para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

decorrente de caso fortuito ou força maior; e  

II. por necessidade de alteração do projeto ou das especificações 

para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, 

a pedido da administração pública, desde que não 

decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, 

observados os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei no 

8.666, de 21 de junho de 1993.  

 

Conclui-se, portanto, que o fato de a Administração promover a contratação 

integral de todo o empreendimento não significa que não possam acontecer situações 

extraordinárias durante a execução do contrato. A escolha da contratação integrada não 

implica transferência de todos os riscos ao contratado. 

Por fim, segundo REISDORFER:  

 

a vedação legal ao aditamento não impede a alteração do projeto. Significa 

apenas que constituirá obrigação exclusiva do particular contratado assumir a 

responsabilidade técnica e os encargos econômicos relativos à revisão do 

projeto por ele elaborado.  

 

2.1. Contratação Integrada x Prazo de Implantação de um empreendimento  

 

Sabe-se que para algumas das licitações em que se utilizou a contratação integrada, 

especialmente quando havia a necessidade de cumprimento de prazos exíguos, justificou-

se o emprego desse regime de execução alegando a urgência na implantação do 

empreendimento e a indisponibilidade de um projeto básico para a licitação. Dessa forma, 
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argumentou-se que a conclusão do empreendimento no prazo necessário para a realização 

do evento seria inviável, caso a implantação seguisse o rito normal dos demais regimes de 

execução de obras e engenharia (os quais são iguais tanto para o RDC como para a Lei de 

Licitações), ou seja, com prévia contratação e confecção do projeto básico e posterior 

licitação da obra. A esse respeito, ZYMLER & DIOS têm o seguinte posicionamento:  

 

Não deve ser aceitável, cabe ressaltar, a administração, com o intuito de 

agilizar o procedimento ao não elaborar o projeto básico previamente à 

licitação, enquadrar obras e serviços de engenharia no regime de contratação 

integrada quando esses empreendimentos não preenchem os requisitos para 

uma licitação do tipo técnica e preço.  

 

Assim, o fato da administração não dispor de projeto básico denota apenas 

deficiência no planejamento e não justifica o uso da contratação integrada, a qual somente 

pode ocorrer quando de se tratar de objeto que preencha as condições abordadas 

anteriormente.  

Apesar de a contratação da obra ser antecipada com a supressão da fase de licitação 

dos projetos  (caso a administração não tenha condições de ela própria elaborá-lo), não se 

deve admitir que haja, necessariamente, ganho efetivo de prazo para a implantação 

completa do empreendimento com o uso da contratação integrada. Afinal, os projetos terão 

que ser elaborados pelo contratado, da mesma maneira que seriam se fossem contratados 

previamente à licitação da obra..  

Ademais, após a elaboração e apresentação do projeto pela contratada, surge a 

necessidade de a Administração contratante analisar e aprovar os projetos da contratada, 

procedimento que fatalmente exigirá uma cuidadosa e delicada fase de negociação com o 

particular que ofertou sua proposta para a execução de um objeto que não ficou 

perfeitamente caracterizado e delimitado pelo anteprojeto de engenharia. Naturalmente 

existem conflitos entre as partes nessa fase, os quais demandarão tempo para serem 

superados.  

Por fim, outro grande problema que impacta o prazo de implantação de um 

empreendimento são os procedimentos para a obtenção de licenças ou para a aprovação de 

projetos junto aos diversos órgãos licenciadores, bem como na resolução de questões 

fundiárias e relativas à desapropriações dos imóveis, as quais muitas vezes necessitam do 

ajuizamento de ações na justiça para a regularização dos terrenos e propriedades em que a 

obra será implantada.  
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3. ORÇAMENTOS NO RDC 

 
3.1. O Orçamento Sigiloso  

 

A Lei 12.462/2011, em seu art. 6º, dispôs que o orçamento previamente estimado 

para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento da 

licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais 

informações necessárias para a elaboração das propostas.  

O orçamento possuirá, assim, caráter sigiloso e será disponibilizado estrita e 

permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.  

O referido regramento não se aplica nas hipóteses em que for adotado o critério de 

julgamento por maior desconto, pois a divulgação do orçamento com quantitativos e 

preços unitários, nesse caso, é imprescindível para as licitantes elaborarem as propostas.  

Em uma licitação processada nos moldes da Lei 8.666/93, o custo das licitantes 

elaborarem as propostas é bem inferior do que numa licitação amparada no RDC em que o 

orçamento seja sigiloso. No primeiro caso, como o orçamento é público, as licitantes têm 

acesso às composições de custo elaboradas pela Administração, o que já racionaliza os 

trabalhos. Na prática, procuram avaliar melhor apenas os itens materialmente relevantes e 

tendem a confiar no orçamento feito pela Administração para itens menos representativos.  

Já nas licitações com orçamento sigiloso, não é possível que as concorrentes 

concentrem sua avaliação apenas nos serviços mais relevantes. Como resultado, há um 

aumento no custo e no prazo necessário para a elaboração de propostas. A depender da 

complexidade do objeto, as empresas podem não ter prazo suficiente para elaborarem as 

suas propostas ou podem não querer comprometer elevados recursos para a elaboração de 

um orçamento fidedigno do empreendimento. Como resultado, elevados percentuais de 

contingência podem ser incluídos nos preços praticados, onerando demasiadamente o 

contrato para a Administração.  

Obviamente, é o contratante quem arca com os acréscimos de custos na elaboração 

das propostas pelas licitantes ou pelas incertezas que o sigilo no orçamento causa na 

formação de preço das propostas.  

Conclui-se, assim, que o sigilo do orçamento é contrário ao princípio da 

economicidade quando o objeto licitado é complexo.  
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Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União entendeu que a adoção do orçamento 

fechado, em obras com parcela relevante dos serviços sem referências de preços nos 

sistemas SICRO ou SINAPI, tende a elevar o risco de retardo na conclusão do 

empreendimento (Acórdão nº 3011/2012-Plenário, TC-017.603/2012-9, rel. Min. Valmir 

Campelo, 8.11.2012).  

Ressalte-se que a ausência de orçamento como anexo ao edital deve ocorrer sem 

prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações 

necessárias para que os licitantes elaborem suas propostas. O levantamento de 

quantitativos também é etapa muito trabalhosa e onerosa no processo de orçamentação de 

obras. A divulgação dos quantitativos implica que o órgão licitante divulgue planilha com 

a descrição de todos os serviços previstos na obra, acompanhados de suas unidades de 

medida e respectivos quantitativos, não se admitindo o uso de verbas ou outras unidades de 

medida genéricas, o que seria uma forma de burlar a exigência de divulgação dos 

quantitativos em anexo ao edital.  

Por fim, em função de certa preocupação, por parte dos servidores de órgãos de 

controle que fiscalizam as licitações, quanto à lisura das licitações que fizerem uso de 

orçamentos sigilosos, CARDOSO recomenda que a equipe técnica responsável pela 

elaboração dos respectivos orçamentos, bem como todos os agentes públicos que tenham 

contato com o documento, devam assinar termo específico, assumindo formalmente a 

responsabilidade pelo sigilo dos referidos dados.  

O autor ainda recomenda que deve ser produzido o registro formal de todos os 

acessos ao orçamento antes de sua divulgação pública, incluindo os servidores dos órgãos 

de controle interno e externo.  

No processo licitatório, o documento deverá ser armazenado em envelope lacrado e 

rubricado pelos membros da comissão de licitação. 

 

3.2. Orçamentação na Contratação Integrada  

 

A Lei 12.462/2011 estabelece regras especiais para a orçamentação das obras 

licitadas por contratação integrada, dispondo que o valor estimado da contratação será 

calculado com base na avaliação do custo global da obra, aferida mediante orçamento 

sintético ou metodologia expedita ou paramétrica.  
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O orçamento sintético é a relação de todos os serviços com as respectivas unidades 

de medida, quantidades e preços unitários, calculados a partir dos projetos e demais 

especificações técnicas, devendo, assim, ser interpretado como uma verdadeira planilha 

orçamentária. Esse tem sido o entendimento do TCU sobre o termo, citando-se os 

Acórdãos 1.510/2013 – Plenário e 1.814/2013 – Plenário como exemplos.  

Em outras situações, o nível de desenvolvimento do anteprojeto pode impossibilitar 

a completa identificação, discriminação e quantificação dos serviços previstos para a obra. 

Nesses casos, o valor estimado da contratação deverá ser obtido com o emprego de 

estimativas expeditas ou paramétricas de custo. 

A metodologia expedita a que se refere a Lei 12.462/2011 é também denominada 

de avaliação expedita ou de ordem de grandeza. Trata-se de uma estimativa aproximada, 

preparada sem dados detalhados de engenharia, baseada em custos de investimento por 

unidade de capacidade. Assim, é feita em etapas muito iniciais do desenvolvimento dos 

projetos e, por isso, é menos precisa do que outros métodos de estimativa, baseando-se na 

utilização de indicadores de custos médios por unidade característica do empreendimento. 

Por fim, a metodologia paramétrica destina-se a etapas que já se encontram em 

estágio mais avançado, mas ainda não contêm todos os elementos exigidos de um projeto 

básico. Assim, o método produz uma estimativa mais apurada do que a obtida mediante a 

metodologia expedita.  A partir de levantamentos preliminares obtidos com base nos 

anteprojetos da obra e mediante a utilização de bancos de dados, separa-se a obra nas suas 

principais unidades/etapas/parcelas em termos de custo.  

Para o contratante e para o contratado, recomenda-se que a estimativa produzida 

tenha a maior precisão possível. A utilização de metodologias expeditas e paramétricas é 

contrária ao interesse púbico e ao princípio da economicidade quando não possibilitarem 

uma estimativa de custo com razoável grau de precisão, conforme Acórdão 1.510/2013 – 

Plenário do TCU. 

 

3.3. Utilização de Referenciais de Preços  

 

O Art. 8º da Lei 12.462/2011 trouxe as seguintes disposições sobre os referenciais 

de preços a serem utilizados nos editais e contratos celebrados com base no novo regime:  
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§ 3o O custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a 

partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à 

mediana de seus correspondentes ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos 

e Índices da Construção Civil (Sinapi), no caso de construção civil em geral, 

ou na tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias (Sicro), no caso de 

obras e serviços rodoviários.  

 

§ 4o No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto 

no § 3o deste artigo, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio 

da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente 

aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, em 

publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o 

setor ou em pesquisa de mercado.  

[...] 

§ 6o No caso de contratações realizadas pelos governos municipais, estaduais 

e do Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o custo 

global de obras e serviços de engenharia a que se refere o § 3o deste artigo 

poderá também ser obtido a partir de outros sistemas de custos já adotados 

pelos respectivos entes e aceitos pelos respectivos tribunais de contas.  

 

As disposições elencadas acima são parecidas com as que existiam em sucessivas 

Leis (Federais) de Diretrizes Orçamentárias. Esse é mais um ponto positivo do RDC, à 

medida que transferiu importantíssimo assunto de leis de caráter transitório para uma 

legislação permanente. 
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4. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

O Art. 12 da Lei 12.462/2011 estabelece que o procedimento de licitação deverá ser 

preferencialmente eletrônico, observando as seguintes fases principais, nesta ordem:  

I – preparatória  

II – publicação;  

III – apresentação das propostas ou lances;  

IV – julgamento;  

V – habilitação;  

VI – recursos.  

 

4.1. Habilitação: RDC x Lei 8.666/93  

 

O Art. 14 da Lei 12.462 dispõe que na fase de habilitação aplicar-se-á, no que 

couber, o disposto nos artigos 27 a 33 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Ante o 

exposto, aplica-se ao RDC toda a jurisprudência do TCU sobre habilitação técnica, 

regularidade fiscal, habilitação jurídica e qualificação econômico-financeira, no que 

couber.  

Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante 

vencedor, exceto no caso de inversão de fases. No caso de haver inversão de fases, ou seja, 

a realização da fase de habilitação antes do julgamento da fase de preços, só serão 

recebidas as propostas dos licitantes previamente habilitados.  

Como regra, a fase de habilitação será posterior àquela do julgamento das propostas 

e caberá, no que couber, à aplicação do disposto nos arts. 27 a 33 da Lei 8.666/1993. 

Somente por ato motivado do gestor a habilitação poderá preceder o julgamento.  

Quando for conveniente a inversão de ordem de fases, ou seja, a realização prévia 

da habilitação, a Lei 12.462/2011 estabelece que “só serão recebidas as propostas dos 

licitantes previamente habilitados” (art. 14, III). 

A lei inova também admitindo, em qualquer caso, que os documentos relativos à 

regularidade fiscal possam ser exigidos em momento posterior ao julgamento das 

propostas. Trata-se de mudança positiva, pois o procedimento licitatório deixa de ser 

utilizado como um instrumento indireto para cobrança de tributos, aumentando a 

competitividade do certame.  
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Ademais, é possível que a novidade acabe por incentivar a regularização de dívidas 

tributárias e previdenciárias. Isso porque dificilmente uma licitante seria compelida ao 

pagamento de dívidas tributárias apenas para obter o direito de disputar um certame. Por 

outro lado, é razoável imaginar que uma empresa queira quitar uma obrigação tributária, 

regularizando sua situação, se já tiver assegurado o direito de contratar com a 

Administração Pública.  

Quando for adotado o critério de julgamento pela maior oferta de preço, os 

requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira poderão ser dispensados. (art. 22, 

§ 1º da Lei 12.462/2011). Nesse critério de julgamento, como requisito adicional de 

habilitação, poderá ser exigido o recolhimento de quantia - limitada a 5% do valor mínimo 

de arrematação - a título de garantia de que o licitante honre o compromisso caso ele seja 

declarado vencedor. (art. 22, §§ 2º e 3º, da Lei 12.462/2011).  

 

4.2. Formato Eletrônico ou Presencial  

 

O art. 13 da Lei 12.462/2011 estabelece que as licitações devem ser realizadas 

preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a presencial.  

O parágrafo único do referido artigo dispõe que, nos procedimentos realizados por 

meio eletrônico, a administração pública poderá determinar, como condição de validade e 

eficácia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico.  

A preferência pela forma eletrônica deverá ser revista sempre que a licitação 

eletrônica acarretar dificuldades para a realização do certame.  

A esse respeito, PEREIRA elenca uma série de adaptações procedimentais para 

utilização do sistema utilizado para processamento do pregão eletrônico:  

 

 O sistema do pregão eletrônico é concebido para comandos 

únicos do pregoeiro, ao passo que o RDC é conduzido por uma 

comissão, de natureza colegiada, com expressa previsão 

normativa da declaração de voto discordante por parte de 

membros da comissão; 

 

 No pregão eletrônico ocorre o encerramento da disputa por 

meio de tempo randômico, iniciado por um comando do 

pregoeiro. No RDC não há previsão expressa da aplicação dessa 

sistemática; 
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 Os prazos previstos nos artigos 18 (impugnação) e 19 

(pedidos de esclarecimento) também são distintos no pregão 

eletrônico e no RDC, exigindo adaptações no sistema; 

 

 Outro ponto de grande relevância é a possibilidade de 

combinação dos modos de disputa aberto e fechado, consistindo 

na limitação de acesso à fase de disputada aberta apenas para os 

licitantes que apresentaram as três melhores propostas na fase 

fechada; 

 

 O regime de recursos também é diferente entre o pregão 

eletrônico e o RDC, exigindo adaptações.  

 

Por outro lado, PEREIRA vê a aplicação de algumas regras do pregão eletrônico 

nas licitações do RDC. Por exemplo, o regime de ausência de ordem de apresentação de 

lances, característico do pregão eletrônico, aplica-se também ao RDC. Na visão do autor, o 

art. 19 diz expressamente que a apresentação de lances na ordem inversa da classificação 

aplica-se na disputa aberta sob a forma presencial, não eletrônica. 

 

4.3. Modo de Disputa Aberto e Fechado  

 

Nas licitações fundamentadas no RDC, poderão ser adotados os modos de disputa 

aberto e fechado, que poderão ser combinados na forma do regulamento.  

No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão as ofertas por meio de lances 

públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento 

adotado.  

No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão 

sigilosas até a data e hora designadas para que sejam divulgadas. Trata-se, portanto, de 

regra semelhante a de uma concorrência processada no âmbito da Lei 8.666/93.  

 

4.4. Apresentação de Lances  

 

A Lei 12.462/2011 admite a apresentação de lances intermediários durante a 

disputa aberta, que, na definição do § 2º do art. 17 da Lei, são aqueles iguais ou inferiores 

ao maior já ofertado, mas superiores ao último lance dado pelo próprio licitante, quando 

adotado o julgamento pelo critério da maior oferta; ou iguais ou superiores ao menor já 
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ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante, quando adotados os 

demais critérios de julgamento.  

A possibilidade de lances intermediários permite aos licitantes disputarem 

determinada posição classificatória na expectativa de que os licitantes com melhores 

propostas não preencham os requisitos de habilitação. Isso também tem grande relevância 

para os casos em que o licitante vencedor não assina o contrato.  

No modo de disputa aberto do RDC, após a apresentação das propostas iniciais 

abertas, elas serão classificadas segundo a “vantajosidade” e iniciar-se-á a apresentação de 

lances verbais ou eletrônicos de forma individual e sucessiva na sequência inversa à 

vantajosidade das propostas. O licitante que recursar-se a apresentar lances inferiores ao 

menor preço ofertado será excluído da fase de lances verbais, mantendo-se o último lance 

ofertado por ele para a ordenação final das propostas, exceto no caso de ser o detentor da 

melhor proposta, hipótese em que poderá apresentar novos lances sempre que esta for 

coberta. Esse licitante excluído poderá ainda apresentar lances intermediários quando a 

melhor proposta estiver definida, após todos os licitantes declinarem de ofertar lances.  

Além disso, o RDC prevê o reinício da disputa aberta, após a definição da melhor 

proposta e para a definição das demais classificações, sempre que existir uma diferença de 

pelo menos 10% entre o melhor lance e o do licitante subsequente.  

PEREIRA ressalta que a solução do inciso II, § 1º, do artigo 17 não se confunde 

com a regra do art. 4º, VIII, da Lei 10.520, pois nesta prevê-se que todos os licitantes 

dentro do intervalo de 10% participam da fase de lances abertos do pregão. Na regra do 

RDC, a disputa é reiniciada apenas para a apresentação de lances intermediários, se houver 

intervalo já referido entre o primeiro e o segundo colocados.  

Por fim, o instrumento convocatório poderá estabelecer intervalo mínimo de 

diferença de valores entre os lances sucessivos, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.  

A medida é salutar porque agiliza o processo licitatório e evita que os licitantes 

possam ficar apresentando lances com diferenças de centavos em relação ao último lance, 

prolongando desnecessariamente o processo licitatório.  
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4.5. Negociação de Condições mais Vantajosas  

 

A Lei 8.666/93 adota como regra a imutabilidade das propostas, significando que 

uma vez apresentadas, é vedado aos licitantes promoverem modificações, ainda que para 

oferecer condições mais vantajosas à Administração. Existem, porém, duas hipóteses de 

negociação previstas no Regulamento do RDC. 

Uma na fase de julgamento da licitação, quando a proposta do primeiro classificado 

estiver acima do orçamento estimado, a comissão de licitação poderá negociar com o 

licitante condições mais vantajosas. A negociação poderá ser feita com os demais 

licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o preço do 

primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado por permanecer acima do 

orçamento estimado. (art. 26 da Lei 12.462/2011). 

A segunda negociação será realizada após o término da fase recursal, durante a fase 

de encerramento do procedimento licitatório (artigos 59 e 60 do Decreto Regulamentar).  

Marçal JUSTEN NETO afirma que a negociação pode produzir resultados 

indesejados e prejudiciais à Administração Pública, comprometendo o princípio da 

isonomia. O doutrinador afirma que o maior risco da negociação é associado à prática de 

corrupção, em decorrência da discricionariedade conferida pela Lei à comissão de 

licitação. A possibilidade de negociar condições mais vantajosas, associada ao sigilo do 

orçamento, pode, também, se tornar um mecanismo de direcionamento da licitação e para a 

prática de outras fraudes ao certame.  

 

4.6. Desistência do Licitante Vencedor  

 

Quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, a Administração poderá:  

 

 revogar a licitação; ou  

 convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, obedecidas as condições ofertadas pelo vencedor.  

 

Caso a convocação dos licitantes remanescentes pelo preço do vencedor não seja 

bem sucedida, há a possibilidade de convocação dos demais licitantes, pela ordem de 
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classificação, nas condições por eles ofertadas. Essa possibilidade difere do procedimento 

previsto na Lei 8.666/1993, quando os demais licitantes devem assumir a proposta do 

primeiro para que sejam contratados.  
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5. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

5.1. Menor Preço ou Maior Desconto  

 

O julgamento pelo menor preço ou maior desconto considerará o menor dispêndio 

para a administração pública, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no 

instrumento convocatório.  

A Lei estabeleceu que os custos indiretos, relacionados com as despesas de 

manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, entre outros fatores, 

poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente 

mensuráveis.  

Tal disposição veio em consonância com uma das diretrizes fundamentais do RDC, 

relativa à busca da maior vantagem para a administração, considerando custos e benefícios, 

diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à 

manutenção, desfazimento de bens e resíduos, índice de depreciação econômica e outros 

fatores de igual relevância.  

Dessa forma, a aferição da vantagem para a Administração deve ser apurada não 

somente pelo imediato conteúdo econômico da proposta inicial, mas também por diversos 

outros fatores de cunho econômico verificáveis no decorrer da execução contratual e/ou 

quando da utilização dos bens adquiridos. Tais fatores deverão ser objetivamente 

mensuráveis.  

Assim como o “tipo” menor preço da Lei 8.666/93 constitui-se na licitação 

realizada com mais frequência com fundamento naquela lei, o critério menor preço ou 

maior desconto é a regra das licitações realizadas com amparo no RDC.  

Para bens e serviços que não sejam de engenharia, o julgamento por maior desconto 

terá como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, sendo o desconto 

estendido aos eventuais termos aditivos.  

No caso de obras ou serviços de engenharia, o percentual de desconto apresentado 

pelos licitantes deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento 

estimado constante do instrumento convocatório.  

O julgamento pelo maior desconto evita o jogo de planilha e o jogo de cronograma, 

proporcionando celeridade ao processamento da licitação, tornando imediatas as análises 

de exequibilidade e economicidade. O procedimento também diminui as incertezas e 
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custos privados para a participação em licitações, à medida que o orçamento estimado está 

disponível para consulta.  

Assim, sempre que possível, recomenda-se que as obras e serviços de engenharia 

sejam licitados com critério de julgamento pelo maior desconto.  

 

5.2. Julgamento pelo Maior Retorno Econômico  

 

No julgamento pelo maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a 

celebração de contratos de eficiência, as propostas serão consideradas de forma a 

selecionar a que proporcionará a maior economia para a administração pública decorrente 

da execução do contrato.  

O contrato de eficiência terá por objeto a prestação de serviços, que pode incluir a 

realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao 

contratante, na forma de redução de despesas correntes, sendo o contratado remunerado 

com base em percentual da economia gerada.  

Trata-se de contrato de risco, em que o contratado assume a responsabilidade pela 

redução de determinada despesa corrente da Administração como, por exemplo, energia 

elétrica.  

Os licitantes apresentarão propostas de trabalho e de preço. Para efeito de 

julgamento da proposta, o retorno econômico é o resultado da economia que se estima 

gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço. Nos casos em 

que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência, a Lei estabelece as 

seguintes penalidades ao contratado:  

 

I. a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será 

descontada da remuneração da contratada;  

 

II. se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida 

for superior à remuneração da contratada, será aplicada multa por 

inexecução contratual no valor da diferença e  

 

III. a contratada sujeitar-se-á, ainda, a outras sanções cabíveis caso a 

diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida seja 

superior ao limite máximo estabelecido no contrato.  
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6. PROCEDIMENTOS AUXILIARES 

 

6.1. Pré-Qualificação Permanente  

 

O RDC prevê que a administração pública poderá promover a pré-qualificação 

destinada a identificar:  

 

I. fornecedores que reúnam condições de qualificação técnica 

exigidas para o fornecimento de bem ou a execução de serviço 

ou obra nos prazos, locais e condições previamente 

estabelecidos e  

 

II. bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade 

estabelecida pela administração pública.  

 

A pré-qualificação instituída pelo RDC é, em regra, permanente, não objetivando 

necessariamente uma contratação específica, mas a formação de um cadastro de potenciais 

licitantes aptos a participarem de várias licitações para contratação de determinada espécie 

de objeto.  

Quanto ao prazo de validade, a lei dispôs que a pré-qualificação terá validade 

máxima de um ano, podendo ser atualizada a qualquer tempo.  

 

6.2. Exigência de Amostra  

 

A Lei 12.462/2011 também admitiu a exigência de amostra de bens no 

procedimento de pré-qualificação, durante a fase de julgamento das propostas ou de lances, 

desde que justificada a necessidade da sua apresentação.  

A exigência de amostra na fase de proposta ou lance acabou positivando 

entendimento jurisprudencial do TCU sobre o assunto. O Tribunal já admitia a exigência 

de apresentação de amostras apenas na fase de classificação das propostas, somente do 

licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar e desde que de forma previamente 

disciplinada e detalhada no instrumento convocatório. Pode-se citar nesse sentido o voto 

condutor do Acórdão 1.113/2008 – Plenário. 

Por fim, cabem apresentar algumas recomendações de JACOBY & REOLON 

quanto à exigência da amostra:  
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 verificar se é necessário exigir a amostra do produto, pois 

muitas vezes basta a descrição detalhada do bem;  

 

 exigir a amostra apenas do vencedor da licitação, podendo, 

no caso do custo do transporte não ser elevado, exigir a amostra 

dos três primeiros colocados;  

 

 avaliar, antes da elaboração do edital, se a verificação do 

produto pode ser feita por leigo ou se exige profissional 

especializado.  

 

6.3. Indicação de Marca ou Modelo  

 

O art. 7º da Lei 12.462/2011 dispõe que, no caso de licitação para aquisição de bens, 

a administração pública poderá indicar marca ou modelo, desde que formalmente 

justificado, nas seguintes hipóteses:  

 

 em decorrência da necessidade de padronização do objeto;  

 quando determinada marca ou modelo comercializado por 

mais de um fornecedor for a única capaz de atender às 

necessidades da entidade contratante; ou  

 quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser melhor 

compreendida pela identificação de determinada marca ou 

modelo aptos a servir como referência, situação em que será 

obrigatório o acréscimo da expressão “ou similar ou de melhor 

qualidade”;  

 

Na Lei Geral de Licitações pode-se descrever um bem pelas seguintes 

características: segurança; funcionalidade; economia na execução, conservação e operação; 

adoção de normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho; compatibilidade de 

especificações técnicas com outros equipamentos em uso; condições de manutenção e 

assistência técnica existentes no local; condições de garantia oferecidas pelo fabricante; e 

condições de guarda e armazenamento.  

As três hipóteses de especificação de marca elencadas acima são distintas, 

aplicando-se a primeira ao caso em que a padronização de determinada marca ocorra 
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quando um produto atenda satisfatoriamente o interesse do órgão contratante. De acordo 

com JACOBY & REOLON, embora existam várias marcas e modelos, a Administração 

escolhe a que melhor satisfaça as necessidades a partir das características apresentadas 

anteriormente. 

MARÇAL JUSTEN FILHO argumenta que se somente há um produto e um 

fornecedor, a hipótese seria a de inexigibilidade prevista no art. 25, I, da Lei 8.666/93. De 

forma diversa, no caso da alínea “b”, Inciso I, art. 7 º da Lei 12.462/2011, há somente uma 

marca ou modelo de produto que atende às necessidades do órgão licitante, embora vários 

fornecedores o revendam.  

A terceira hipótese apresentada anteriormente aplica-se ao caso em que a 

Administração encontra dificuldade para especificar o objeto. Assim, o RDC permite a 

indicação de marca de referência seguida pela expressão “ou similar ou de melhor 

qualidade”.  

Nesse caso, não há muita novidade, pois a Lei apenas positivou o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial sobre o tema. Como exemplo, cita-se o Acórdão 644/2007-

Plenário. 

 

6.4. Cadastramento  

 

O cadastramento é um banco de dados contendo informações sobre requisitos de 

habilitação de potenciais fornecedores. A grande vantagem refere-se à dispensa de 

apresentação e de análise de documentos do licitante em cada licitação em particular, 

simplificando as atividades da comissão de licitação.  

Segundo Marçal JUSTEN FILHO, o cadastramento apresenta certa similitude, mas 

não se confunde com a pré-qualificação subjetiva. O cadastro consiste basicamente num 

conjunto de informações mantidas pelo Poder Público, relativamente aos requisitos de 

habilitação de um sujeito, enquanto a pré-qualificação consiste no reconhecimento formal 

da titularidade por um sujeito de determinados requisitos de qualificação técnica.  

Os registros cadastrais poderão ser mantidos para efeito de habilitação dos inscritos 

em procedimentos licitatórios e serão válidos por um ano, no máximo, podendo ser 

atualizados a qualquer tempo. O fornecedor cadastrado receberá um certificado de registro 

cadastral, documento que geralmente assume apenas a forma eletrônica e que pode ser 

consultado em sistemas informatizados. 
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A Lei do RDC dispôs que os registros cadastrais serão amplamente divulgados e 

ficarão permanentemente abertos para a inscrição de interessados.  

 

6.5. Sistema de Registro de Preços  

 

O Sistema de Registro de Preços (SRP) é similar ao registro de preços previsto nos 

arts. 15 e 16 da Lei 8.666/1993. Porém, existem algumas diferenciações nas regras.  

O registro de preços previsto no RDC observará, dentre outras, as seguintes 

condições:  

 

I. efetivação prévia de ampla pesquisa de mercado;  

 

II. seleção de acordo com os modos de disputa previstos para o 

RDC, mediante critério de menor preço ou maior desconto;  

 

III. desenvolvimento obrigatório de rotina de controle e 

atualização periódicas dos preços registrados e  

 

IV. definição da validade do registro (mínimo de três e máximo 

de doze meses.  

 

O RDC formalizou expressamente a previsão de “carona”, prática denominada à 

adesão superveniente por outros órgãos a um SRP. O termo utilizado pela Lei 12.462/2011 

foi “adesão ao SRP” para indicar tal hipótese.  

Nesse caso, um “órgão gerenciador” terá a função de organizar e promover a 

licitação, cabendo-lhe divulgar a intenção de promover o SRP, visando permitir a 

participação de outros órgãos e entidades públicas. Os órgãos interessados deverão 

comunicar o seu interesse, indicando os quantitativos e a periodicidade das contratações 

estimadas.  
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7. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO RDC 

 

7.1. Limites de Aditamento Contratual  

 

Nos contratos derivados do RDC, aplicam-se os mesmos limites de aditamento 

contratuais previstos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/1993.  

Assim, os contratos não poderão sofrer acréscimos e/ou supressões contratuais 

superiores a 25% (nos casos gerais) ou 50% (nos casos de reforma de edifícios ou 

equipamentos).  

No caso da contratação integrada, é vedada a celebração de termos aditivos aos 

contratos firmados, exceto nos seguintes casos:  

 

I. para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

decorrente de caso fortuito ou força maior; e  

 

II. por necessidade de alteração do projeto ou das especificações 

para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a 

pedido da administração pública, desde que não decorrentes de 

erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites 

de 25% e 50% previstos na Lei 8.666/93.  

 

7.2. Sanções Previstas no RDC  

 

Dispõe a Lei do RDC que ficará impedido de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das 

multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais 

cominações legais, o licitante que:  

 

I. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não 

celebrar o contrato, inclusive quando convocado para a 

celebração do contrato nas condições ofertadas na proposta, 
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após desistência do vencedor do certame ou após rescisão do 

contrato realizado com este;  

II. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 

apresentar documento falso;  

III. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto 

da licitação sem motivo justificado;  

IV. não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato 

superveniente, devidamente justificado;  

V. fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução 

do contrato;  

VI. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou  

VII. der causa à inexecução total ou parcial do contrato.  

 

A aplicação dessa sanção implicará ainda o descredenciamento do licitante, pelo 

prazo de até cinco anos, dos sistemas de cadastramento dos entes federativos que compõem 

a Autoridade Pública Olímpica.  

Observa-se inicialmente que o RDC ampliou as hipóteses em que será cabível a 

aplicação da penalidade de impedimento de contratar com a Administração Pública. Na Lei 

8.666/93, previa-se a aplicação de tal penalidade apenas à hipótese de inexecução 

contratual. O RDC estende a sanção para outros casos, tais como a não celebração do 

contrato, não apresentação de documentação exigida, comportamento inidôneo, fraude 

fiscal e fraude à licitação.  

 

7.3. Contratação do Remanescente da Obra  

 

O inciso XI, art. 24, da Lei 8.666/93 estabelece a dispensa de licitação na 

contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de 

rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e 

aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, 

devidamente corrigido.  

O RDC traz solução diversa para a contratação do remanescente da obra. No novo 

Regime, a contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento de bens, em 

consequência de rescisão contratual, observará a ordem de classificação dos licitantes e as 
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condições por eles ofertadas, desde que não seja ultrapassado o orçamento estimado para a 

contratação.  

7.4. Contratação Simultânea do Mesmo Objeto  

 

O RDC permite que a administração pública, mediante justificativa, contrate mais 

de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que não implique 

perda de economia de escala. A Lei 12.462/2011 elenca os seguintes pré-requisitos para a 

contratação simultânea do mesmo objeto:  

 

I. o objeto da contratação puder ser executado de forma 

concorrente e simultânea por mais de um contratado, implicando 

que ele seja divisível.  

 

II. a múltipla execução for conveniente para atender à 

administração pública, ensejando a demonstração que a 

contratação múltipla implicará maior eficiência na prestação dos 

serviços ou em mais economia de recursos públicos.  

 

A contratação simultânea tem a aplicação vedada expressamente pela Lei para 

obras ou serviços de engenharia. No entanto, o art. 11 da Lei refere-se apenas a serviços, 

excluindo implicitamente a utilização do instituto para as compras.  

Quando o novo instituto for utilizado, a administração pública deverá manter o 

controle individualizado dos serviços prestados por contratado.  

O instituto da contratação simultânea difere daquele previsto na Lei 8.666/93. Isso 

porque o parcelamento previsto na Lei 8.666/93 e o entendimento consolidado na Súmula 

TCU 247 referem-se a realização de licitações distintas ou a realização de licitações por 

itens.  

A contratação simultânea é uma modalidade nova de parcelamento, em que um 

único item da licitação pode ser parcelado ou dividido em vários contratos.  

O melhor exemplo do uso da contratação simultânea seria a contratação de mais 

de uma empresa para prestar serviços de telefonia de longa distância, possibilitando a 

utilização do serviço mais vantajoso em determinada data/horário ou para a realização de 

chamadas destinadas a localidades específicas.  
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7.5. Remuneração Variável  

 

Na contratação das obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser 

estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado, com base em 

metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo de entrega 

definidos no instrumento convocatório e no contrato.  

A Lei determinou a necessidade de motivar o uso da remuneração variável e 

estabeleceu apenas uma restrição para o uso do mecanismo, limitando o valor da 

remuneração total do contratado ao valor do orçamento-base fixado pela administração 

pública para a contratação. O RDC não permite a utilização da remuneração variável para 

o fornecimento de bens.  

O valor da remuneração variável deverá ser proporcional ao benefício a ser gerado 

para a administração pública, tornando imprescindível que os parâmetros escolhidos para a 

avaliação do desempenho do contratado possam ser apropriados financeiramente.  

Entende-se que a remuneração do contratado possa tanto aumentar, no caso de 

superação dos parâmetros de avaliação de desempenho, quanto diminuir, em caso de 

desempenho insuficiente. 

 Finalizando o assunto,  temos que a Lei 12.462 não estabeleceu com clareza a 

forma de pagamento da remuneração variável. É preferível que seja somente ao final do 

contrato, admitindo-se que a remuneração variável está vinculada ao benefício gerado. 

Caso o gestor público pague valores intermediários de remuneração variável ao contratado, 

pode haver abandono do canteiro pelo contratado ou posteriores atrasos na conclusão dos 

serviços restantes, restando indevidos os valores pagos antecipadamente a título de 

remuneração variável. 

 

7.6. Contratos de Eficiência  

 

Outro mecanismo previsto no RDC que vincula a remuneração do contratado ao 

alcance de um resultado futuro e incerto é o contrato de eficiência.  

A celebração de contratos de eficiência deve-se dar exclusivamente pelo critério de 

julgamento pelo maior retorno econômico. Nessa espécie de licitação, as propostas serão 

consideradas de forma a selecionar a que proporcionará a maior economia para a 

administração pública decorrente da execução do contrato.  
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O contrato de eficiência terá por objeto a prestação de serviços, podendo incluir a 

realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao 

contratante, na forma de redução de despesas correntes, sendo o contratado remunerado 

com base em percentual da economia gerada. Diante do objetivo buscado com esse tipo de 

contratação, o contrato de eficiência não deve ser utilizado exclusivamente para a 

realização de obras, sem que exista também a prestação de um serviço.  

Na licitação pelo maior retorno econômico, os licitantes apresentarão propostas de 

trabalho e de preço. Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico é o 

resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, 

deduzida a proposta de preço (§§ 3º e 4º do art. 36 do Decreto).  

Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência, a 

diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da 

remuneração da contratada. 

Nos casos em que a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida 

for superior à remuneração da contratada, será aplicada multa por inexecução contratual no 

valor da diferença, sujeitando-se ainda a contratada a aplicação de outras sanções cabíveis, 

caso a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida seja superior ao limite 

máximo estabelecido no contrato.  

Trata-se também de contrato de risco em que o contratado assume a 

responsabilidade pela redução de determinada despesa corrente da Administração como, 

por exemplo, despesas com o fornecimento de energia elétrica ou a redução do consumo de 

água.  

O instrumento convocatório deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da 

economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo da 

remuneração devida ao contratado.  A Lei do RDC, entretanto, não esclareceu a forma 

como a economia gerada para o contratante será aferida. Dessa forma, o edital poderá 

estabelecer uma aferição periódica ou a aferição apenas ao final do contrato.  
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8. CONCLUSÃO 

 

A partir do que se expôs ao longo do presente trabalho, conclui-se que a Lei do 

RDC buscou consolidar, em uma única legislação, diversas vantagens de procedimentos já 

previstos em outros normativos, como, por exemplo: a possibilidade de inversão de fases 

(à semelhança do Pregão, Lei nº 10.520/2002); e a possibilidade de utilização do regime de 

contratação integrada (inspirada no regulamento simplificado de licitações da Petrobras, 

Decreto nº 2.745/1998) 

Em outras passagens, a Lei do RDC positivou jurisprudência do TCU, do que são 

exemplos: utilização de remuneração variável ,  experiência da qual o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes foi pioneiro, tendo recebido aval daquela Corte 

de Contas por meio do Acórdão nº 1.351/2011, Plenário; e a viabilidade de exigência de 

marca ou modelo (vide Acórdãos nº 1.975/2010, 2.300/2007, 2.664/2007, etc, todos do 

Plenário) 

Ademais, procurou tornar mais eficiente e célere a contratação de obras ou serviços, 

do que são exemplos a diretriz que privilegia o uso do formato eletrônico tanto na 

publicidade quanto no processamento da licitação, bem como a regra para a etapa da 

habilitação ser realizada após o julgamento das propostas de preços. 

E, finalmente, ao estabelecer como parâmetro para seleção da melhor proposta o 

critério do menor dispêndio, cria condições para que a eficiência e inovação tecnológica 

das empresas possam ser contempladas na busca de preços competitivos. Afinal, os 

conceitos de “proposta mais vantajosa” e “proposta de menor preço” não são sinônimos, já 

que, no decorrer do contrato, diversos fatores podem fazer com que a escolha do menor 

preço inicial torne-se uma grande dor de cabeça para a administração. 

Entretanto, em relação a temas delicados, como, por exemplo, o novo regime de 

execução contratual de obras e serviços de engenharia – contratação integrada – e a 

possibilidade de se atribuir caráter sigiloso aos orçamentos sob a égide do RDC, a 

conclusão imediata a que chegamos é a de que optou-se por promoverem  avanços sem que 

a administração pública  tenha sequer amadurecido acerca de aspectos importantes que 

permeiam a aplicação desses dois institutos. Explica-se: 

Para a utilização da contratação integrada, o critério de julgamento técnica e preço 

seria, teoricamente, o mais indicado, tendo em vista a similaridade dos objetos passíveis  

de utilização desses dois instrumentos. Ocorre que a grande maioria das licitações no 
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Brasil utiliza o critério (ou tipo, quando se trata da Lei 8.666/93) MENOR PREÇO. Os 

parâmetros necessários para se avaliarem  a técnica de certas contratações, infelizmente, 

ainda não são de fácil domínio pelos diversos órgãos administrativos. 

Já em relação à possibilidade de utilização de orçamento sigiloso, é conhecida a 

deficiência que a administração pública possui, modo geral, de elaborar bons termos de 

referência ou projetos básicos (no caso de obras ou serviços de engenharia). Desse modo, 

objetos mal caracterizados em projetos levariam a estimativas equivocadas de preços, 

comprometendo-se severamente a competitividade das licitações e, por conseguinte, a 

obtenção da proposta mais vantajosa.  

Quanto a este assunto, não se pode negar a preocupação mais que razoável com 

relação a um aspecto aflitivo: a possibilidade de manipulação de informações privilegiadas, 

acarretando fraude ao processo licitatório. 

Assim, a percepção que fica é a de que a Lei do RDC talvez seja uma lei muito boa 

para uma administração ainda não muito preparada para utilizá-la. Neste ponto, elucidativo 

o questionamento apresentado por ALTOUNIAN & CAVALCANTE: 

 

Enquanto se restringia apenas às obras da Copa do Mundo e Olimpíadas, os 

órgãos responsáveis pela condução desses empreendimentos possuíam 

melhor aparelhamento de recursos para se desincumbir da tarefa. No 

momento, porém, em que houve a ampliação de seu uso para a contratação de 

diversos outros tipos de objeto, acabou por possibilitar o seu manejo por 

outros órgãos, a exemplo de Prefeituras de menor porte, que poderão não ter 

equipes qualificadas para as escolhas corretas. 

 

Consequentemente, o primeiro desafio que se impõe diz respeito à necessidade de 

capacitação do servidores públicos que irão utilizar o RDC. Se, por um lado, o RDC 

proporciona maior flexibilidade  para o gestor, por outro exige maior discernimento para a 

escolha da melhor alternativa e registro da devida justificativa técnica. 

Um segundo desafio estaria relacionado à melhoria da infraestrutura do ambiente 

de elaboração e processamento das licitações, aproveitando-se a própria diretriz do novo 

Regime quanto à utilização preferencial de sistemas eletrônicos. O desenvolvimento de 

mecanismos tecnológicos confiáveis para o resguardo de informações sigilosas faz-se 

extremamente necessário ante esse novo formato de divulgação do orçamento-base da 

licitação, acima citado. 
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Porém, fica no ar uma indagação: por que, em vez de se elaborar um novo regime 

de contratações mediante uma lei de constitucionalidade duvidosa (tendo em vista o 

expresso afastamento das disposições da Lei Geral de licitações quando da utilização do 

RDC) não se preferiu simplesmente emendar a Lei Geral? E, finalmente: será mesmo que o 

problema das contratações mal feitas pela administração pública estaria somente na 

redação burocrática da Lei 8.666/93? O tempo dirá. 
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