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RESUMO 
 
 
O presente trabalho pretende apresentar, ainda que sucintamente, as principais inovações trazidas 
pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC (Lei Federal nº 12.462/2011), 
especialmente, em relação ao regime tradicional consagrado pela Lei Geral de Licitações e 
Contratos Administrativos (Lei Federal nº 8.666/1993). À primeira vista e sob a ótica do modelo 
clássico de licitações, a novel Lei parece bastante moderna, repleta de novos institutos e de 
procedimentos simplificados e desburocratizantes; porém, como será verificado ao longo da 
exposição, em cotejo com a evolução legislativa, mormente no que se refere às formas de 
contratação mais recentes, o RDC compila diversos instrumentos semelhantes ou até comuns 
àqueles já conhecidos da Lei do Pregão, Lei de Parcerias Público-Privadas, Lei de Concessões, 
entre outras.   
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ABSTRACT 
 
 
This work intends to present, even briefly, the main innovations brought by Regime 
Diferenciado de Contratações – RDC (Federal Law nº 12.462/2011), especially comparing to the 
traditional bidding process established by Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos 
(Federal Law nº 8.666/1993). At first, and under the perspective of the classical model of 
bidding, the law seems quite modern novel, full of new institutes and simplified procedures; 
however, as will be seen throughout the monograph, the RDC compiles many similar or even 
common instruments already known new laws in this issue, like Federal Laws nº 8.987/1995, 
nº10.520/2002, nº 11.079/2004, among others.  
 
Keywords: RDC; innovations; simplified procedures; Lei Geral de Licitações e Contratos 
Administrativos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A presente monografia buscou identificar as principais inovações trazidas pelo Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas - RDC (Lei Federal nº 12.462/2011), especialmente, 

em relação ao regime tradicional consagrado pela Lei Geral de Licitações e Contratos 

Administrativos (Lei Federal nº 8.666/1993).  

À primeira vista e sob a ótica do modelo clássico de licitações, este inovador diploma 

legal parece bastante moderno, repleto de novos institutos e de procedimentos simplificados e 

desburocratizantes; porém, como será verificado ao longo da exposição, considerando a 

evolução legislativa, mormente no que se refere às formas de contratação mais recentes, o 

RDC compila diversos instrumentos semelhantes ou até comuns àqueles já conhecidos e 

disciplinados na Lei do Pregão, Lei de Parcerias Público-Privadas, Lei de Concessões, entre 

outras.   

Inicialmente, foi traçado um breve panorama geral do Regime Diferenciado de 

Contratações, apresentando-se o contexto de sua aprovação e das sucessivas alterações 

legislativas. 

A seguir, passou-se à análise das  principais inovações trazidas pela Lei em comento, 

comparando-as ao regime atual instituído pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos 

e de outras normas correlatas, como a Lei de Pregões. Para cada aspecto buscou-se apresentar 

as principais linhas de argumentação favoráveis e contrárias aos dispositivos e institutos 

contestados, visando propiciar visão ampla e crítica das questões.  

 Cabe ressaltar que a construção desta monografia está pautada em pesquisa baseada na 

legislação e na doutrina, por meio da análise de livros, artigos doutrinários, legislação 

pertinente e pareceres técnicos, tendo sido utilizado o método comparativo, por meio da 

identificação das semelhanças entre a novel regulamentação e o sistema licitatório até então 

existente. 
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Capítulo 1. Considerações Gerais sobre a Lei Federal nº 12.462/2011 

 

Consoante escólio do ilustre jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, ao contrário dos 

particulares que dispõem de ampla liberdade para contratar, o Poder Público, para fazê-lo, 

necessita adotar um procedimento preliminar rigorosamente determinado e preestabelecido 

por Lei, qual seja, a licitação1.  

 Nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, a licitação é a regra quando a 

Administração Pública pretende comprar bens ou contratar obras e serviços e visa garantir a 

realização de princípios como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência.  

 Estabelece, ainda, o artigo 22, inciso XXVII da Constituição Federal2, que à União 

cabe estabelecer normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as 

administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios.  

 Como corolário dessa atribuição, foram elaboradas leis gerais, tais como a Lei Federal 

nº 8.666/1993, que institui normas gerais para licitações e contratos da Administração Pública 

e a Lei Federal nº 10.520/2002, que institui a modalidade de licitação denominada “pregão”. 

 Mais recentemente, em 04 de agosto de 2011, em face da necessidade de utilizar um 

procedimento mais ágil para as contratações relativas à Copa das Confederações de 2013, 

Copa do Mundo de 2014 e aos Jogos Olímpicos de 2016, foi publicada a Lei Federal nº 

12.462, que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, cujo âmbito de 

aplicação foi expressamente delimitado objetiva e subjetivamente. 

 Em que pese esta Lei não tenha consignado explicitamente a possibilidade de sua 

aplicabilidade aos Estados, Distrito Federal e Municípios – como constou nas Leis Federais nº 

8.666/1993 e nº 10.520/2002 -  seu caráter de generalidade permite concluir pela 

aplicabilidade por todos os entes da Federação, devendo cada um elaborar seu próprio 

regulamento. Evidentemente, que considerando que são objeto desta Lei apenas os eventos 

                                                 
1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 29. ed. rev. atual. São Paulo: 
Malheiros, 2012, p. 532 
 
2 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
 [...] 
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas 
diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 
37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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previamente indicados em seu artigo 1º, conquanto o regime seja possivelmente aplicável a 

todos os entes federativos, eventualmente, nem todos os entes terão oportunidade de 

efetivamente utilizá-lo.     

 De todo modo, no âmbito federal, o dever regulamentar foi cumprido por meio da 

expedição do Decreto Federal nº 7.581/2011, o qual vem sendo “adotado”, ainda que 

precariamente, pelos entes que ainda não aprovaram seus próprios regulamentos. Embora este 

expediente não seja adequado, em atendimento ao princípio da celeridade, dadas as hipóteses 

de utilização relativas aos eventos esportivos, têm-se entendido que não seria razoável julgar 

o procedimento irregular em razão da ausência do regulamento. Contudo, obviamente que sob 

o aspecto formal, a utilização do regulamento federal é inadequada. 

 Cabe neste ponto ponderar, que tendo em vista o disposto no artigo 84, inciso IV da 

Constituição Federal3, que determina que aos decretos caberá tão somente regulamentar 

questões específicas na esfera de cada ente administrativo, é evidente que estes não poderão 

ampliar o âmbito de atuação já estabelecido na Lei do RDC. 

 Importa ainda consignar, que competirá à Administração, diante das hipóteses de 

cabimento expressamente previstas na Lei, optar pela utilização do RDC ou da Lei Federal nº 

8.666/1993.  

 Sendo um regime facultativo, salienta-se que nos casos em que for adotado, a opção 

pelo RDC deve constar de forma expressa do instrumento convocatório e implicará no 

afastamento do regime consagrado pela Lei Federal nº 8.666/1993, salvo quando sua 

utilização for explicitamente prevista4.  

 Sendo assim, diferentemente do que ocorre quando utilizada a modalidade pregão, a 

Lei Federal nº 8.666/1993 não será aplicada subsidiariamente em relação ao novo regime. 

Entretanto, consoante determina o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito 

                                                 
3 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
[...] 
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel 
execução; 
 
4 Art. 1o  É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), aplicável exclusivamente às 
licitações e contratos necessários à realização: 
[...] 
§ 2o  A opção pelo RDC deverá constar de forma expressa do instrumento convocatório e resultará no 
afastamento das normas contidas na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, exceto nos casos expressamente 
previstos nesta Lei. 
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Brasileiro5, na eventual constatação de lacuna jurídica no RDC, a Lei Geral de Licitações e 

Contratos poderá ser analogicamente. 

 Não obstante a utilização excepcional da Lei Geral de Licitações e Contratos, os 

princípios aplicáveis ao RDC são os mesmos já reconhecidos pela vetusta Lei, quais sejam: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, 

economicidade, desenvolvimento nacional sustentável, vinculação ao instrumento 

convocatório e julgamento objetivo 6. 

 Neste tema, foi acrescentado expressamente pelo RDC o princípio da eficiência, 

acompanhado de objetivos consentâneos a esse novo sistema: a ampliação da eficiência nas 

contratações públicas e da competitividade entre os licitantes; a promoção da troca 

experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre custos e benefícios para o setor 

público; incentivo à inovação tecnológica; garantia de tratamento isonômico entre os licitantes 

e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública7. 

 Além da busca pela celeridade e eficiência, destaca-se neste novo regime a atenção 

dispensada à proteção do meio ambiente, adotando-se critérios de sustentabilidade, mitigação 

de danos à natureza e melhor aproveitamento dos recursos naturais, redução do consumo de 

energia e do impacto urbanístico decorrentes das obras ora contratadas, proteção do 

patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, além da preocupação com a promoção 

da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida8. 

                                                 
5 Art. 4o  Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 
gerais de direito. 
 
6 Art. 3o As licitações e contratações realizadas em conformidade com o RDC deverão observar os princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade 
administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento 
convocatório e do julgamento objetivo. 
 
7  Art. 1o  É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), aplicável exclusivamente às 
licitações e contratos necessários à realização: 
[...] 
§ 1o  O RDC tem por objetivos: 
I - ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os licitantes; 
II - promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre custos e benefícios para o 
setor público; 
III - incentivar a inovação tecnológica; e 
IV - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração pública. 
 
8 Art. 4o Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as seguintes diretrizes: 
[...] 
§ 1o As contratações realizadas com base no RDC devem respeitar, especialmente, as normas relativas à: 
I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas; 
II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de 
licenciamento ambiental; 
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Ademais, foram estabelecidas diretrizes a serem observadas, como a padronização do 

objeto do contrato quanto às especificações técnicas e de desempenho, padronização dos 

instrumentos convocatórios e das minutas de contrato, busca da maior vantagem levando em 

conta aspectos econômicos, sociais e ambientais, compatibilidade com o setor privado no que 

tange à condição de aquisição e pagamento, utilização de mão de obra, material, tecnologia e 

matérias-primas existentes nos locais de realização da obra, desde que não prejudique a 

eficiência e não ultrapasse os limites orçamentários e parcelamento do objeto do contrato, de 

modo que haja maior participação dos licitantes9. 

E, por fim, em que pese o RDC tenha ressalvado a aplicação da Lei Federal nº 

8.666/1993 apenas aos casos em que expressamente previsto, importa consignar que o regime 

“tradicional” continua sendo utilizado, no que couber, quanto à disciplina das alienações, 

habilitação e contratações direta e administrativa. 

Neste ponto, cabe também ressaltar que os contratos administrativos celebrados 

através do RDC seguirão as regras constantes da Lei Federal nº 8.666/1993, inclusive no que 

se concerne ao procedimento para aplicação de sanções administrativas e hipóteses de 

revogação e anulação. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
III - utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e 
recursos naturais; 
IV - avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística; 
V - proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do 
impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e 
VI - acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
 
9 Art. 4o Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as seguintes diretrizes: 
I - padronização do objeto da contratação relativamente às especificações técnicas e de desempenho e, quando 
for o caso, às condições de manutenção, assistência técnica e de garantia oferecidas; 
II - padronização de instrumentos convocatórios e minutas de contratos, previamente aprovados pelo órgão 
jurídico competente; 
III - busca da maior vantagem para a administração pública, considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, 
de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e 
resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância; 
IV - condições de aquisição, de seguros, de garantias e de pagamento compatíveis com as condições do setor 
privado, inclusive mediante pagamento de remuneração variável conforme desempenho, na forma do art. 10; 
(Redação dada pela Lei nº 12.980, de 2014) 
V - utilização, sempre que possível, nas planilhas de custos constantes das propostas oferecidas pelos licitantes, 
de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e 
operação do bem, serviço ou obra, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do respectivo 
objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação; e 
VI - parcelamento do objeto, visando à ampla participação de licitantes, sem perda de economia de escala. 
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Capítulo 2. Pressupostos de aplicação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - 

RDC 

 

O artigo 1º da Lei Federal nº 12.462/2011 estabelece expressamente o âmbito de 

aplicação do RDC:  

 

Art. 1o  É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), 
aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização: 
I - dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, constantes da Carteira de Projetos 
Olímpicos a ser definida pela Autoridade Pública Olímpica (APO); e 
II - da Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol Associação - 
Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014, definidos pelo Grupo Executivo - Gecopa 
2014 do Comitê Gestor instituído para definir, aprovar e supervisionar as ações 
previstas no Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a realização da 
Copa do Mundo Fifa 2014 - CGCOPA 2014, restringindo-se, no caso de obras 
públicas, às constantes da matriz de responsabilidades celebrada entre a União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios; 
III - de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das 
capitais dos Estados da Federação distantes até 350 km (trezentos e cinquenta 
quilômetros) das cidades sedes dos mundiais referidos nos incisos I e II. 
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) 
VI - das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma de 
estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativo.       (Incluído 
pela Lei nº 12.980, de 2014) 
VI - das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma de 
estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativo; e        (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 678, de 2015) 
VII - ações no âmbito da Segurança Pública.        (Incluído pela Medida Provisória 
nº 678, de 2015) 

 

Conforme se depreende da leitura do dispositivo acima transcrito, a Lei restringiu a 

utilização do RDC às hipóteses nela indicadas. Contudo, em que pese a autorização 

previamente definida, remanesce à Administração o dever de fundamentar a utilização do 

RDC, relacionando o objeto que pretende licitar a um dos incisos da Lei. 

A taxatividade da norma denota a prioridade conferida pelo Estado brasileiro à 

realização dos eventos nela indicados. Nesse sentido, a justificativa para um novo regime 

originalmente decorria da necessidade de atendimento do prazo para a realização da Copa das 

Confederações em 2013, Copa do Mundo em 2014 e Olímpiadas em 2016. Neste horizonte, 

destaca-se também a busca por maior simplificação, celeridade e eficiência nos 

procedimentos para contratações públicas de todos estes objetos julgados relevantes e 

prementes. 
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Note-se, contudo, que embora a Lei traga uma delimitação expressa do âmbito de 

aplicação do novo regime, essa indicação é genérica, pois abrange diversos projetos, além de 

remeter a uma “carteira de projetos olímpicos” a ser definida pela Autoridade Pública 

Olímpica e à “matriz de responsabilidades” celebrada entre a União e os demais entes da 

federação. Deste modo, não é possível aferir, de plano, quais seriam todas as contratações 

sujeitas ao RDC. 

Insta ressaltar, neste ponto, que consoante disposto no inciso II, do artigo 1º, a Lei 

restringiu às obras públicas a exigência de previsão na matriz de responsabilidade, pelo que 

se pode inferir que as licitações e os contratos relativos a serviços, compras e alienações não 

necessitariam estar referidos naquele documento para adoção do regime diferenciado.  

Quanto ao aspecto temporal, considerando o texto original da Lei Federal nº 

12.462/2011, a interpretação mais razoável seria a de que o RDC teria sido criado para ter 

uma vigência temporária, de modo que passados os eventos esportivos mencionados, não 

haveria mais fundamento legal para engendrar novas licitações pelo regime diferenciado. 

Contudo, diante da ampliação do seu escopo, após sucessivas conversões de medidas 

provisórias, parece que a limitação temporal em relação aos demais casos, não subsiste. Em 

razão disso, torna-se premente a discussão sobre torná-lo um regime permanente ou, ao 

menos, utilizá-lo como um sistema de transição para uma sensível e necessária alteração do 

regime tradicional de licitações. 

Nesse sentido, a lúcida ponderação do jurista Eduardo de Carvalho Rêgo: 

 

A lamentar apenas a maneira pela qual o RDC está crescendo e tomando o espaço 
que anteriormente era (e que, por ausência de norma jurídica em sentido contrário, 
ainda deveria ser) da atual Lei de Licitações. Travestido de um regime de exceção, 
ele parece estar promovendo mudanças estruturais no direito público brasileiro sem 
o devido e necessário debate no seio da comunidade jurídica. Do modo como está 
sendo feito – por mio de emendas aos projetos de conversão de medidas provisórias  
- o RDC deixa um pouco a desejar nos quesitos transparência e legitimidade. 10 

 

Diante deste cenário, espera-se que com as experiências já adquiridas nos últimos anos 

e mediante a devida regulamentação que se faz necessária, as boas práticas consolidadas pelo 

RDC sejam legalmente estendidas à toda a Administração Pública.  

 

 

                                                 
10 RÊGO, Eduardo de Carvalho. A ampliação do regime diferenciado de contratações públicas e a 

transformação de sua finalidade inicial. Revista Zênite – Informativo de Licitações e Contratos (ILC), Curitiba: 
Zênite, n. 226, p. 1232-1233, dez. 2012 
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Capítulo 3. Inovações do RDC em relação ao regime “comum” de licitações 

 

Tendo em vista que o RDC traz entre seus dispositivos diversos institutos inovadores 

em relação ao procedimento tradicional consolidado pela Lei Federal nº 8.666/1993, buscar-

se-á, a seguir, tratar, ainda que brevemente, dos aspectos gerais mais relevantes que tornam o 

presente regime diferenciado.  

 

3.1. Orçamento sigiloso 

 

Um dos pontos mais controvertidos do RDC, indubitavelmente, é o que trata do 

chamado “sigilo do orçamento”, previsto no artigo 6º da Lei: 

 

Art. 6o Observado o disposto no § 3o, o orçamento previamente estimado para a 
contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento da 
licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das 
demais informações necessárias para a elaboração das propostas. 
§ 1o Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, 
a informação de que trata o caput deste artigo constará do instrumento convocatório. 
§ 2o No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou da 
remuneração será incluído no instrumento convocatório. 
§ 3o Se não constar do instrumento convocatório, a informação referida 
no caput deste artigo possuirá caráter sigiloso e será disponibilizada estrita e 
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

 

Diferentemente do ocorre na Lei Federal nº 8.666/1993, que determina a apresentação 

detalhada do orçamento para os interessados11, no RDC, em regra, somente após o 

encerramento da licitação é que será divulgado o valor do orçamento estimado. Na hipótese 

de não constar do instrumento convocatório, o orçamento adquire caráter sigiloso, ficando 

disponível durante todo o processo de licitação apenas para os órgãos de controle interno e 

externo da Administração Pública. 

O fato de a Lei permitir que o orçamento estimado seja divulgado somente após o 

encerramento da licitação tem gerado diversas críticas especialmente sob a alegação de 

violação ao princípio da publicidade. A suposta infringência de tal princípio constitucional fez 

                                                 
11 Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e 
de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, 
o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos 
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 
[...] 
§ 2o  Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:  
[...] 
II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 
1994) 
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que com que a previsão de sigilo do orçamento fosse um dos aspectos do novo regime que 

está tendo sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal, por meio 

da ADI nº 4645, sem julgamento até o presente momento. 

Ocorre, entretanto, que o sigilo autorizado pela Lei não deve ser tomado como uma 

violação a um princípio constitucional, mas, pode ser considerado tão somente como uma 

mitigação deste princípio, visando garantir o atingimento do interesse público, por meio da 

obtenção de proposta mais vantajosa. Neste ponto cabe salientar que a publicidade do 

orçamento não foi alijada dos certames processados por este regime, ocorre apenas que sua 

concessão é diferida, de modo que embora a elaboração do orçamento seja prévia, sua 

divulgação será postergada.  

Neste sentido, traz-se à colação o esclarecedor entendimento do Professor Márcio 

Cammarosano acerca do “sigilo temporário”: 

 

A propósito, não se pode confundir o sigilo referido nos dispositivos constitucionais 
mencionados com sigilos outros, por brevíssimo tempo, ao longo de determinados 
processos e procedimentos, judiciais e administrativos, que se justificam em razão 
mesmo de sua especificidade, e que, em rigor, constituem apenas instrumentos de 
reserva ou vedação de acesso imediato, ou no curto prazo, a informações que, se 
disponibilizadas indistinta e imediatamente a quem quer que seja, poderiam 
prejudicar ou inviabilizar a consecução de finalidade rigorosamente de interesse 
público ou fins governamentais legítimos. 
[...] 
Destarte, o que importa para exame da legitimidade do sigilo temporário quanto ao 
conteúdo do orçamento previamente estimado em matéria de licitações, são as 
razões e finalidades almejadas, de sorte que se possa demonstrar, justificadamente, à 
imprescindibilidade do sigilo nos termos em que legalmente admitido.12  

 

Nas palavras do ilustre jurista fica evidente a necessidade de se demonstrar a 

legitimidade para a instituição do sigilo. 

Ademais, importa consignar que a adoção do sigilo, embora disposta como regra geral, 

pode ser interpretada como uma faculdade da Administração, eventualmente uma preferência 

até, mas que poderia ser afastada quando verificada sua inconveniência. Nesse sentido, é o 

entendimento do Tribunal de Contas da União: 

 

Concluo, então, que, como o sigilo no orçamento-base não é obrigatório, e pelo 
dever de motivação de todo ato, se possa recomendar à Infraero que pondere a 
vantagem, em termos de celeridade, de realizar procedimentos com preço fechado 
em obras mais complexas, com prazo muito exíguo para conclusão e em que parcela 

                                                 
12 CAMMAROSANO, Márcio. Artigos 5º a 7º da Lei nº 12.462, de 05 de agosto de 2011.. In: 
CAMMAROSANO, Marcio; DAL POZZO, Augusto Neves; VALIM, Rafael. Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas – RDC (Lei nº 12.462/11; Decreto nº 7.581/11): aspectos fundamentais. 3. ed. rev., ampl. 
e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 52. 
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relevante dos serviços a serem executados não possua referência explícita no 
Sinapi/Sicro, em face da possibilidade de fracasso das licitações decorrente dessa 
imponderabilidade de aferição de preços materialmente relevantes do 
empreendimento. 
Quero deixar claro que entendo ser o RDC um avanço histórico em matéria 
licitatória. Contratos por desempenho, inversão de fases, fase recursal única, disputa 
aberta, pré-qualificação permanente, sustentabilidade... Incluiu-se um arsenal de 
mecanismos para melhor dotar os gestores de instrumentos para contratações que 
mais atendam o interesse público. Delinearam-se outros meios para objetivar o que 
vem a ser a melhor proposta. Nessa miríade de possibilidades, entretanto, com 
incremento na discricionariedade aos gestores, o contraponto é um maior dever 
motivador. Com mais caminhos, aumenta-se a necessidade de transparência quanto à 
escolha da trilha mais adequada a ser seguida. O sigilo do orçamento, como 
optativo, é uma dessas portas a serem devidamente motivadas. Orçamento aberto ou 
fechado, basta sopesar, em cada caso, a melhor escolha. O que ora apresentamos, 
deste modo, é que a extrema urgência no término da obra é um dos fatores a serem 
ponderados, em face do risco de licitações fracassadas. [Acórdão 3.011/2012, 
Plenário, rel. Min. Valmir Campelo)13 

 

Registre-se, outrossim, que a questão do sigilo do orçamento não é uma novidade nas 

licitações nacionais. 

A Lei Federal nº 10.520/2002 que instituiu a modalidade de licitação denominada 

pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, dispensa a apresentação do orçamento 

estimado entre os elementos que deverão constar do Edital, sendo sua inclusão exigida 

somente nos autos do procedimento14.   

Deste modo, não obstante o orçamento seja um documento obrigatoriamente 

integrante do processo licitatório, a sua divulgação no edital é uma decisão discricionária da 

Administração. 

Note-se, inclusive, que o TCU possui jurisprudência reiterada no sentido de que a 

divulgação do preço de referência no edital do pregão seria facultativa, conforme se verifica 

no trecho do acórdão abaixo copiado:  

 

                                                 
13 Disponível em: http://contas.tcu.gov.br/portaltextual/MostraDocumento?qn=1&doc=2&dpp=20&p=0 Acesso 
em 07/10/2014 
 
14 Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 
[...] 
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo e os 
indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo 
órgão ou entidade promotora da     licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e 
[...] 
Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes 
regras: 
[...] 
III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I do art. 3º, as normas que disciplinarem 
o procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso; 
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REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. OITIVA 
PRÉVIA DO REPRESENTADO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS. 
LICITAÇÃO SUSPENSA POR INICIATIVA DO PRÓPRIO ÓRGÃO. 
NEGATIVA DO PROVIMENTO CAUTELAR. EXAME DO MÉRITO. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. EXPEDIÇÃO DE DETERMINAÇÕES E 
RECOMENDAÇÃO. ARQUIVAMENTO. 
[...] 
4. Nas modalidades licitatórias tradicionais, de acordo com o art. 40, § 2º, II, da Lei 
n.º 8.666/93, o orçamento estimado deve figurar como anexo do edital, 
contemplando o preço de referência e, se for o caso, o preço máximo que a 
Administração se dispõe a pagar. No caso do pregão, a jurisprudência do TCU é no 
sentido de que a divulgação do valor orçado e, se for o caso, do preço máximo, caso 
este tenha sido fixado, é meramente facultativa. (Acórdão nº 392/2011, Plenário, 
Rel. Min. José Jorge).15 

 

Deste modo, seria defensável dizer que a divulgação do orçamento apenas após a 

apresentação das propostas pelos licitantes não constituiria ofensa ao princípio constitucional 

da publicidade, posto que pode representar vantagens na obtenção da proposta mais vantajosa 

para a Administração, uma vez que os licitantes não ficariam “tentados” a oferecer valores 

próximos àqueles que a Administração estivesse disposta  a pagar. Exte expediente ainda 

pode dificultar eventual tentativa de conluio entre os licitantes, mediante combinação de 

preços. 

 Por fim, apenas para mencionar todas as hipóteses do artigo ora examinado, em 

atendimento ao interesse público e em cumprimento à boa-fé que deve nortear todos os atos 

da Administração, duas exceções se impõem à regra sigilo: a primeira, de caráter geral, é 

imperiosa e trata da disponibilização estrita e permanente desta informação aos órgãos de 

controle interno e externo da Administração Pública; e segunda, também evidente, refere-se 

às licitações do tipo maior desconto e melhor técnica, quando esta informação, constará no 

instrumento convocatório, até para viabilizar o processamento da licitação que adotar estes 

critérios de julgamento. 

 

3.2. Certificação de qualidade e carta de solidariedade 

 

O artigo 7º da Lei permite à Administração solicitar aos proponentes a apresentação de 

certificações de qualidade e carta de solidariedade, ainda durante o procedimento licitatório: 

                                                                                                                                                                                    
Art. 7o No caso de licitação para aquisição de bens, a administração pública poderá: 
[...] 
III - solicitar a certificação da qualidade do produto ou do processo de fabricação, 
inclusive sob o aspecto ambiental, por qualquer instituição oficial competente ou por 
entidade credenciada; e 

                                                 
15 Disponível em: https://contas.tcu.gov.br/juris/Web/Juris/ConsultarTextual2/Jurisprudencia.faces? 
numeroAcordao=392&anoAcordao=2011 Acesso em: 07/10/2014  
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IV - solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que 
assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor. 

 

A faculdade conferida à Administração de solicitar dos licitantes certificação de 

produtos ou do processo de fabricação e carta de solidariedade emitida pelo fabricante nas 

hipóteses em que o licitante seja revendedor ou distribuidor representou uma verdadeira 

novidade no procedimento tradicional das licitações. Isso porque, embora tais exigências 

pudessem até ser usualmente encontradas nos certames, em regra, correspondiam a práticas 

vedadas pela jurisprudência. 

Toma-se como exemplo, as seguintes súmulas do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo: 

 

SÚMULA Nº 15 - Em procedimento licitatório, é vedada a exigência de qualquer 
documento que configure compromisso de terceiro alheio à disputa. 
 
SÚMULA Nº 17 - Em procedimento licitatório, não é permitido exigir-se, para fins 
de habilitação, certificações de qualidade ou quaisquer outras não previstas em lei. 

 

A tradicional vedação à utilização deste tipo de “garantia” tem como fundamento seu 

caráter restritivo, o alto custo de sua aquisição, além de eventual desatendimento do inciso 

XXI, do artigo 37 da Constituição Federal, o qual permite somente as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

Sendo assim, tendo em vista que estas exigências não seriam consideradas 

“indispensáveis” para o cumprimento da obrigação, sua imposição poderia constituir um ônus 

excessivo aos licitantes.  

Não obstante, recentemente, por meio da Lei Federal nº 12.232/2010, foi admitida a 

exigência de certificados de qualidade para comprovação de habilitação técnica nas licitações 

para a contração de serviços de publicidade.16 

Para a Administração, a grande vantagem na solicitação de certificações consiste na 

provável redução de tempo e custos em relação à tradicional apresentação de amostras. No 

escólio de Marçal Justen Filho:  
                                                 
16 Art. 4o  Os serviços de publicidade previstos nesta Lei serão contratados em agências de propaganda cujas 
atividades sejam disciplinadas pela Lei no 4.680, de 18 de junho de 1965, e que tenham obtido certificado de 
qualificação técnica de funcionamento.  
§ 1o  O certificado de qualificação técnica de funcionamento previsto no caput deste artigo poderá ser obtido 
perante o Conselho Executivo das Normas-Padrão - CENP, entidade sem fins lucrativos, integrado e gerido por 
entidades nacionais que representam veículos, anunciantes e agências, ou por entidade equivalente, legalmente 
reconhecida como fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agências de propaganda.  
§ 2o  A agência contratada nos termos desta Lei só poderá reservar e comprar espaço ou tempo publicitário de 
veículos de divulgação, por conta e por ordem dos seus clientes, se previamente os identificar e tiver sido por 
eles expressamente autorizada.  
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Ao invés de a autoridade julgadora ser constrangida a realizar o exame da amostra, 
tal atuação é desempenhada por uma instituição especializada, que adota parâmetros 
difundidos como adequados para nortear a sua atuação. 
[...] 
A exigência da certificação acarreta a redução dos encargos da autoridade julgadora 
e a simplificação do procedimento licitatório. A autoridade não necessitará dedicar-
se ao exame da aceitabilidade do objeto, sendo suficiente a apresentação do 
documento comprobatório da certificação.17 
 

Quanto à exigência de carta de solidariedade - que consiste num documento firmado 

pelo fabricante em favor do licitante, com o objetivo de estabelecer responsabilidade a 

terceiro que não participou do certame - entende-se que pode até mesmo configurar burla à 

regra da utilização da licitação para contratação da Administração. Nesta esteira é o parecer 

do ilustre doutrinador Márcio Cammarosano: 

 

Com efeito, como exigir do fabricante do bem, que não participou da licitação, que 
assegure a execução de um contrato, com se contratado tivesse sido, na hipótese de 
não cumprimento das obrigações pelo contratado? Afinal, se o fabricante não 
participou do certame, não terá demonstrado habilitação nem oferecido proposta 
como estão obrigados os que almejam ser contratados pela Administração Pública. 
Admitir que quem não tenha participado da licitação possa vir a executar contrato 
com outrem firmado, parece implicar ofensa a direitos dos demais licitantes 
remanescentes de, observada ordem de classificação de suas respectivas propostas, 
serem convocados para fazê-lo. 
[...] 
De qualquer forma, respeitada a preferência assinalada, não vislumbramos 
impedimento de que, se necessário, seja exigido do fabricante o cumprimento da 
obrigação que tenha assumido, consubstanciado na carta de solidariedade que tenha 
firmado.18 

 

Doutra banda, no que concerne ao “papel” do fabricante e ao cabimento da solicitação 

da carta de solidariedade, argumenta Marçal Justen Filho: 

 

A carta de solidariedade não significa que o fabricante se torna licitante, nem que 
assumirá a condição de contratado. Não se institui uma modalidade de associação ou 
consórcio. O fabricante, signatário da carta de solidariedade, não se torna 
participante da licitação, nem a condição do efetivo licitante não é alterada. 
Justamente por isso, os requisitos de habilitação e de participação no certame são 
restritos apenas à pessoa do licitante. 
A carta de solidariedade apresenta dois efeitos jurídicos fundamentais. 
O primeiro reside em eliminar o argumento do desconhecimento. Ao firmar a carta 
de solidariedade, o fabricante reconhece formalmente a existência do certame, o 

                                                 
 
17 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários ao RDC: (Lei 12.462/11 e Decreto 7.581/11). São Paulo: Dialética, 
2013, p. 144.  
18 CAMMAROSANO, Márcio. Artigos 5º a 7º da Lei nº 12.462, de 05 de agosto de 2011.. In: 
CAMMAROSANO, Marcio; DAL POZZO, Augusto Neves; VALIM, Rafael. Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas – RDC (Lei nº 12.462/11; Decreto nº 7.581/11): aspectos fundamentais. 3. ed. rev., ampl. 
e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 58. 
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conteúdo da proposta formulada por um terceiro e as condições da futura 
contratação. 
Em segundo lugar, a carta de solidariedade contempla a formal obrigação do 
fabricante de executar a prestação em favor do licitante de modo a assegurar a 
satisfação da obrigação eventualmente por ele assumida. 
[...] 
A carta de solidariedade pode ser exigida nos casos em que a contratação impuser ao 
contratado condições complexas e de execução problemática se não for ele próprio o 
fabricante do produto ou em que o inadimplemento seja apto a gerar consequências 
danosas insuportáveis. As circunstâncias concretas conduzem a uma presunção 
relativa de que um comerciante qualquer não logrará executar a prestação senão 
dispuser de um compromisso formal de um fabricante quanto à produção dos bens 
necessários. Essa presunção relativa será afastada mediante a carta de 
solidariedade.19  

 

Ressalta-se, portanto, que justamente visando elidir as alegações de restrição da 

competitividade e descumprimento da Constituição Federal, a Lei prevê a adoção destes 

requisitos de participação, facultativamente, ou seja, apenas em situações que justifiquem tais 

exigências, devendo a Administração instruir o processo administrativo com as respectivas 

motivações. 

Registra-se, por fim, neste ponto, que a par da alegada falta de previsão constitucional 

para solicitação destes documentos, é defensável o entendimento de ser incabível a exigência 

de carta de solidariedade ou certificação de qualidade como condição de habilitação, por 

carecer de amparo legal, considerando o previsto no artigo 14 da Lei20, no sentido de que se 

aplica ao RDC o mesmo procedimento para habilitação constante na Lei Federal nº 

8.666/1993 e tendo em vista que o rol dos artigos 27 a 31 da referida Lei é taxativo.  

Neste horizonte, nada obsta, portanto, que tais documentos, especialmente a 

certificação de qualidade, sejam admitidos para fins de pontuação de propostas técnicas, posto 

que a certificação pode constituir um critério idôneo para análise da proposta, desde que 

pertinente ao objeto do certame. 

 

 3.3. Contratação integrada 

 

Além de absorver os demais regimes de execução dos contratos administrativos, o 

RDC estabeleceu uma nova espécie, a contratação integrada:  

 

                                                 
19 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários ao RDC: (Lei 12.462/11 e Decreto 7.581/11). São Paulo: Dialética, 
2013, p. 148/149.  
 
20 Art. 14. Na fase de habilitação das licitações realizadas em conformidade com esta Lei, aplicar-se-á, no que 
couber, o disposto nos arts. 27 a 33 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observado o seguinte: [...] 
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Art. 8o Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os 
seguintes regimes: 
I - empreitada por preço unitário; 
II - empreitada por preço global; 
III - contratação por tarefa; 
IV - empreitada integral; ou 
V - contratação integrada. 
§ 1o Nas licitações e contratações de obras e serviços de engenharia serão adotados, 
preferencialmente, os regimes discriminados nos incisos II, IV e V do caput deste 
artigo. 
§ 2o No caso de inviabilidade da aplicação do disposto no § 1o deste artigo, poderá 
ser adotado outro regime previsto no caput deste artigo, hipótese em que serão 
inseridos nos autos do procedimento os motivos que justificaram a exceção. 
§ 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. 
§ 5o Nas licitações para a contratação de obras e serviços, com exceção daquelas 
onde for adotado o regime previsto no inciso V do caput deste artigo, deverá haver 
projeto básico aprovado pela autoridade competente, disponível para exame dos 
interessados em participar do processo licitatório. 
§ 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. 
§ 7o É vedada a realização, sem projeto executivo, de obras e serviços de engenharia 
para cuja concretização tenha sido utilizado o RDC, qualquer que seja o regime 
adotado. 
Art. 9o  Nas licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do RDC, poderá 
ser utilizada a contratação integrada, desde que técnica e economicamente 
justificada e cujo objeto envolva, pelo menos, uma das seguintes 
condições:       (Redação dada pela Lei nº 12.980, de 2014) 
I - inovação tecnológica ou técnica;       (Incluído pela Lei nº 12.980, de 2014) 
II - possibilidade de execução com diferentes metodologias; ou       (Incluído pela 
Lei nº 12.980, de 2014) 
III - possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no 
mercado.       (Incluído pela Lei nº 12.980, de 2014) 
§ 1o A contratação integrada compreende a elaboração e o desenvolvimento dos 
projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a 
montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações 
necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. 
§ 2o No caso de contratação integrada: 
I - o instrumento convocatório deverá conter anteprojeto de engenharia que 
contemple os documentos técnicos destinados a possibilitar a caracterização da obra 
ou serviço, incluindo: 
a) a demonstração e a justificativa do programa de necessidades, a visão global dos 
investimentos e as definições quanto ao nível de serviço desejado; 
b) as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega, observado o 
disposto no caput e no § 1o do art. 6o desta Lei; 
c) a estética do projeto arquitetônico; e 
d) os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à 
facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade; 
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II - o valor estimado da contratação será calculado com base nos valores praticados 
pelo mercado, nos valores pagos pela administração pública em serviços e obras 
similares ou na avaliação do custo global da obra, aferida mediante orçamento 
sintético ou metodologia expedita ou paramétrica.   (Redação dada pela Lei nº 
12.980, de 2014) 
III - (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.980, de 2014) 
§ 3o Caso seja permitida no anteprojeto de engenharia a apresentação de projetos 
com metodologias diferenciadas de execução, o instrumento convocatório 
estabelecerá critérios objetivos para avaliação e julgamento das propostas. 
§ 4o Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada, é vedada a 
celebração de termos aditivos aos contratos firmados, exceto nos seguintes casos: 
I - para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso 
fortuito ou força maior; e 
II - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor 
adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, 
desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, observados 
os limites previstos no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

É cediço que consoante disposto no artigo 6º, incisos VII e VIII, da Lei Federal nº 

8.666/1993, a execução de obras e serviços para a Administração pode ser efetivada 

diretamente, por meios próprios, ou indiretamente, por meio da contratação de terceiros.21 

O caput do artigo 8º da Lei determina os regimes de execução aplicáveis à execução 

indireta de obras e serviços de engenharia no RDC: empreitada por preço unitário, empreitada 

por preço global, contratação por tarefa, empreitada integral ou contratação integrada. A 

empreitada por preço unitário, a empreitada por preço global, a contratação por tarefa e a 

empreitada integral são os mesmos regimes já conhecidos da Lei Federal nº 8.666/1993.  

A suposta novidade trazida pelo RDC neste tema consiste na adição do regime de 

“contratação integrada”, que 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.  

Há uma grande semelhança entre esse novo regime e o da empreitada integral, que em 

razão de suas características, é comumente chamada de “turn-key” (“virar a chave”, em 

tradução livre), uma vez que o contratado deve executar e entregar o objeto do contrato não 

apenas finalizado, mas pronto e em plenas condições de funcionamento.  

Neste sentido, esclarece Marçal Justen Filho: 

 

A empreitada integral é adequado nas hipóteses de objetos dotados de elevada carga 
de complexidade, em que a Administração não dispõe de condições de identificar, 

                                                 
21 Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 
VII - Execução direta - a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios; 
VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes: 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
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de modo preciso e exato, as etapas, as tecnologias e os custos mais adequados. A 
empreitada integral propicia, nesses casos, que a Administração atribua aos licitantes 
uma margem mais ampla de autonomia para conceber soluções complexas e 
heterogêneas. Nesse caso, o particular contratado assumirá uma margem maior de 
riscos, precisamente porque a ele caberá conceber as alternativas para execução do 
empreendimento.22 

 

Em ambos os regimes, o contratado além de ser responsável pela execução de toda a 

obra, também deve realizar todas as instalações necessárias para que o empreendimento fique 

apto à operação. Essa administração única de responsabilidades pelo contratado pode 

constituir vantagem considerável para a Administração que nem sempre possui meios ou 

pessoal especializado para tanto. 

Não obstante, a contratação integrada difere da empreitada integral em razão de seu 

objeto ser definido tão somente por meio anteprojeto de engenharia, de modo que a 

elaboração de projeto básico e executivo caberá ao contratado e, portanto, serão realizados 

apenas após a contratação; as hipóteses para a elaboração de termos aditivos são 

consideravelmente mais restritas; e o tipo de julgamento será necessariamente a técnica e 

preço. 

A contratação integrada, juntamente com os regimes de empreitada por preço global e 

empreitada integral, deverá ser adotada preferencialmente, consoante previsto no §1º do artigo 

8º da Lei. 

Insta ressaltar, contudo, que o modelo de contratação integrada não é um verdadeiro 

desconhecido no ordenamento jurídico brasileiro. Isso porque, podem ser encontrados 

regimes semelhantes, por exemplo, na seara das concessões e parcerias público-privadas.  

Corrobora esta constatação o Mestre Augusto Neves Dal Pozzo: 

 

Inicialmente, não pode deixar de ser observado que a contratação integrada não é 
nova no ordenamento jurídico brasileiro. Esse instituto recebeu consagração no 
Decreto nº 2.745/1998, que aprova o chamado Regulamento do Procedimento 
Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), amplamente 
utilizado por essa entidade estatal.23 

 

                                                 
22 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15ª ed. atual. São 
Paulo: Dialética, 2012, p. 138.  
 
23 DAL POZZO, Augusto Neves. Panorama geral dos regimes de execução previstos no Regime Diferenciado de 
Contratações: a contratação integrada e seus reflexos. In: CAMMAROSANO, Marcio; DAL POZZO, Augusto 
Neves; VALIM, Rafael. Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC (Lei nº 12.462/11; Decreto nº 

7.581/11): aspectos fundamentais. 3. ed. rev., ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 81. 
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Portanto, embora alardeada como uma novidade do RDC - o que incentivou a 

proliferação de críticas, culminando, inclusive, no oferecimento de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade -, em verdade, este regime está presente na legislação pátria há 

praticamente vinte anos. 

Um grande benefício da contratação integrada é o encurtamento de ritos, gerando 

economia de tempo e diminuição de custos ao final do processo de contratação. O principal 

diferencial deste regime foi o acréscimo de uma etapa - que obrigatoriamente era realizada 

pela Administração Pública - ao tradicional regime de empreitada integral, qual seja, a 

elaboração do projeto básico. Em todos os demais regimes, exceto no de contratação 

integrada, deverá haver um projeto básico previamente aprovado pela autoridade competente 

e disponível para os interessados em participar da licitação.  

Sendo assim, na contratação integrada, o licitante vencedor deverá elaborar o projeto 

básico e o executivo com base em um “anteprojeto de engenharia” fornecido pela 

Administração Pública, o qual deverá contemplar todos os elementos necessários à elaboração 

de propostas, tais como os documentos técnicos destinados a possibilitar a caracterização da 

obra ou serviço, incluindo a demonstração e a justificativa do programa, as condições de 

solidez, segurança durabilidade de prazo de entrega, estética do projeto arquitetônico e os 

parâmetros de adequação ao interesse público, economia na utilização, cuidados ambientais e 

acessibilidade.  

Nesta senda, colaciona-se o prudente entendimento do Doutor Márcio Cammarosano: 

 

Nesse particular vislumbra-se, pelo menos em face do exame comparativo da 
literalidade das leis nº 8.666/93 e nº 12.462/2011, regime jurídico diferenciado. 
Enquanto a Lei nº 8.666/93 exige, para instauração de licitação tendo por objeto a 
execução de obras e prestação de serviços, pelo menos projeto básico (art. 40, IV, 
§2º, I), assim considerado o que observe o quanto definido analiticamente no art. 6º, 
IX, da própria Lei nº 8.666/93, a lei nº 12.462/2011 permite, para execução indireta 
de obras e serviços de engenharia, no regime de contratação integrada, licitação sem 
projeto básico (art. 8º, V, §5º, e art. 9º, §1º). Basta que o instrumento convocatório 
contenha anteprojeto de engenharia que atenda, todavia, as exigências do §2º, inciso 
I, alíneas ‘a’ a ‘d’, do art. 9º. 
[...] 
Assim sendo, é de se esperar que, do ponto de vista técnico, o anteprojeto contenha 
o que seja necessário para a definição do objeto do certame de forma clara e precisa 
o suficiente para que seja viável a apresentação de propostas razoavelmente 
homogêneas, disputa justa, julgamento objetivo, sem o que, violada a isonomia, 
restará comprometida a validade da licitação.24 

                                                 
24 CAMMAROSANO, Márcio. Artigos 5º a 7º da Lei nº 12.462, de 05 de agosto de 2011. In: 
CAMMAROSANO, Marcio; DAL POZZO, Augusto Neves; VALIM, Rafael. Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas – RDC (Lei nº 12.462/11; Decreto nº 7.581/11): aspectos fundamentais. 3. ed. rev., ampl. 
e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 49/50. 
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Inegavelmente, a existência de elementos suficientes para a elaboração de uma 

proposta completa e satisfatória, bem como que permitem à Administração uma avaliação 

isonômica e objetiva, certamente é uma das principais preocupações concernentes a este tema. 

Além disso, a ausência de projeto básico nos moldes previstos na Lei Federal nº 

8.666/1993 poderia diminuir a confiabilidade do orçamento da obra. Em contrapartida, 

eventual incerteza neste aspecto poderá de ser mitigada pelas restrições aos aditivos 

contratuais, de modo a transferir para o licitante a responsabilidade pela proposta ofertada. 

Acerca dos riscos envolvidos, Mário Saadi alerta: 

 

Dessa forma, a matriz de riscos, a qual contempla a repartição objetiva de 
responsabilidades decorrentes de eventos supervenientes à contratação, passíveis de 
serem materializados, é instrumento indispensável para a caracterização do objeto e 
para a delimitação de obrigações contratuais. Ainda, mostra-se crucial para o 
dimensionamento das propostas por parte das licitantes, sendo elemento obrigatório 
do anteprojeto de engenharia, em prestígio ao definido no art. 9º, §2º, I, da lei nº 
12.462/2011, bem como ao princípio da segurança jurídica e da obtenção da melhor 
proposta. 
Devem planejar a contratação integrada de forma que os instrumentos convocatórios 
tragam regras claras a respeito da repartição de riscos entre as partes, para não gerar 
incertezas na execução da avença acerca da possibilidade de adição contratual. 
Quanto maior a precisão e a quantidade de informações disponíveis para a 
composição do preço global de uma obra, maiores são as probabilidades de o 
procedimento licitatório resultar na escolha mais vantajosa para a Administração. 
Além disso, e principalmente, maiores são as chances de uma boa execução 
contratual, tendo em vista que o licitante tem a completa noção do que será 
executado e dos riscos decorrentes da avença. O adequado planejamento da licitação 
presta-se á concretização de tal objetivo.25 

  

Cabe ainda ponderar, que em se tratando de licitação, necessariamente, do tipo técnica 

e preço, não seria exigível projeto básico com rigoroso detalhamento, vez nos temos do artigo 

20 da Lei, as licitações do tipo técnica e preço pressupõem objeto de natureza 

predominantemente intelectual e de inovação tecnológica ou que possa ser executado com 

diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado. Sendo assim, em 

razão dessas alternativas de execução do objeto, não haveria condições de estabelecer 

previamente no orçamento todos os custos unitários do objeto e estaria justificada a realização 

da licitação com base tão somente no anteprojeto. 

                                                 
25 SAADI, Mário. A contratação integrada e o planejamento das licitações: hipóteses de utilização e distribuição 
de riscos contratuais. In: CAMMAROSANO, Marcio; DAL POZZO, Augusto Neves; VALIM, Rafael. Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas – RDC (Lei nº 12.462/11; Decreto nº 7.581/11): aspectos fundamentais. 
3. ed. rev., ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 99. 
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Não obstante configure um regime preferencial para execução de obras e serviços de 

engenharia, a contratação integrada, que será sempre licitada pelo tipo técnica e preço, exige 

justificativa técnica e econômica para ser utilizada e é aplicável apenas diante de pelo menos 

um das seguintes situações: inovações tecnológica ou técnica; possibilidade de execução com 

diferentes metodologias; possibilidade de execução com tecnologia de domínio restrito no 

mercado. 

Outro aspecto positivo que pode ser atribuído ao regime de contratação integrada é a 

vedação à celebração de termos aditivos, salvo nas hipóteses taxativamente indicadas (para a 

recomposição do equilíbrio econômico financeiro por caso fortuito ou força maior ou por 

alterações imprescindíveis solicitadas pela Administração Pública), diminuindo, desta forma, 

as chances de prorrogações ou majorações indevidas. 

A primeira hipótese consiste na concretização do princípio jurídico que veda o 

enriquecimento sem causa e se refere ao reestabelecimento da relação contratual inicialmente 

pactuada pelas partes e que teria sofrido alteração por álea extraordinária superveniente ao 

ajuste. Esta matéria encontra assento constitucional26 e tem disposição semelhante a esta 

prevista na Lei Federal nº 8.666/199327.  Pela própria natureza desse reajuste, não há que se 

falar em limitações de valor preestabelecidas. 

A segunda hipótese verifica-se quando a Administração constata que o interesse 

público visado pela contratação será melhor atendido com determinada alteração do objeto 

                                                 
26 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
(...) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 
termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações. (Regulamento) 
 
27 Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos:  
(...) 
II - por acordo das partes: 
(...) 
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
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licitado. Nestes casos, consoante previsão expressa na Lei, são aplicáveis os limites de 

reajuste previstos na Lei Federal nº 8.666/199328. 

Busca-se, com estas limitações, afastar a principal hipótese de incidência dos reajustes 

dos contratos firmados pela administração pública, decorrente de falhas ou imprecisões no 

projeto básico.  

 

3.4. Remuneração variável 

 

Outra novidade trazida pelo RDC refere-se a mecanismos de incentivo econômico. A 

remuneração variável demanda determinado desempenho do contratado e permite o 

pagamento de bônus subordinados ao cumprimento de determinados critérios:  

 

Art. 10. Na contratação das obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser 
estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho da contratada, com 
base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo 
de entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato. 
Parágrafo único.  A utilização da remuneração variável será motivada e respeitará o 
limite orçamentário fixado pela administração pública para a contratação. 

 

A legislação prescreve, abstratamente, que a cláusula de remuneração variável poderá 

compor os termos da contratação de obras e serviços, inclusive de engenharia, portanto, a 

princípio, exclui a aquisição de bens. Esta opção legislativa tem fulcro na natureza destes 

contratos que são, em regra, de trato instantâneo, dificultando a definição de critérios de 

desempenho, posto que o não atendimento da qualidade e do prazo estipulado recairia em 

efetivo descumprimento contratual passível de ser penalizado.   

Especificamente, os critérios poderão consistir em: previsão de metas alcançáveis em 

condições normais e consideradas de excelência pelo mercado; padrões de qualidade objetivos 

e razoáveis, de modo que a aplicação do critério por qualquer avaliador alcance um resultado 

semelhante; sustentabilidade ambiental, atendendo a normas técnicas emanadas de órgão 

ambientais especializados; e o prazo de entrega, que sendo o mais objetivo dos critérios deve 

refletir uma meta tangível.   

Sobre o tema, defende o Mestre Bruno Aurélio: 

                                                 
28 Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: 
(...) 
§ 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 
e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os 
seus acréscimos. 
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A finalidade da concepção desta norma está intimamente vinculada à busca pela 
maior eficiência na contratação, sendo esta resultante direta da composição formada 
pela ampla e isonômica competição entre os particulares e a busca pela proposta 
que, incentivando a inovação tecnológica, melhor represente a relação custo 
benefício para o setor público.29   

 

Sendo assim, caberá ao instrumento convocatório e ao contrato fixar de modo claro e 

objetivo os critérios de avaliação da performance do contratado e do efetivo benefício 

econômico gerado para a Administração. 

Como não poderia deixar de ser, a definição dos parâmetros deverá ser acompanhada 

da respectiva motivação.  É importante ainda ressaltar que a variação da remuneração em 

razão do desempenho não poderá coincidir ou se assemelhar às hipóteses previstas para 

aplicação de sanções ao contratado. O escopo desta ferramenta é justamente estimular o 

contratado a executar o objeto do contrato num padrão superior ao mero cumprimento 

ordinário da obrigação, não tendo a natureza de sanção pelo descumprimento de obrigações 

contratadas. 

Neste ponto, cabe consignar que, em regra, os interesses perseguidos pela 

Administração são atendidos através da prestação de um serviço (ou fornecimento de um 

material) com uma qualidade regular, cujas indicações estão previstas no edital. Contudo, por 

meio do oferecimento de um benefício patrimonial busca-se a execução do objeto com uma 

qualidade superior ao mínimo esperado, mas cuja prestação ordinária não traria prejuízos ao 

escopo pretendido. Neste sentido, cabe a elucidação de Marçal Justen Filho: 

 

A contratação com remuneração variável é adequada quando o interesse da 
Administração é satisfeito mediante uma prestação de qualidade superior, sem que 
isso signifique a ausência de vantagem se a prestação tiver qualidade inferior (desde 
que respeitado um nível mínimo). Isso se passa naqueles casos em que o atingimento 
do nível mais elevado de qualidade é economicamente muito oneroso, tecnicamente 
problemático ou fisicamente impossível. Isso envolve inclusive os casos em que a 
solução mais satisfatória reside na elevação progressiva do nível de qualidade da 
prestação a ser executada pelo particular.30 

 

Por outro lado, deve ser rigorosamente observado o limite orçamentário fixado pela 

Administração para a contratação. Ademais, além da remuneração variável ser restrita ao 

                                                 
29 AURÉLIO, Bruno. A previsão da remuneração variável do contratado sob o Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas. In: CAMMAROSANO, Márcio; DAL POZZO, Augusto Neves; VALIM, Rafael 
(Coord.). Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC (Lei nº 12.462/11; Decreto nº 7.581/11): 

aspectos fundamentais. 3. ed. rev., ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 106. 
30 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários ao RDC: (Lei 12.462/11 e Decreto 7.581/11). São Paulo: Dialética, 
2013, p. 208.  
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limite orçamentário, eventual variação a menor não poderá superar o lucro previsto pelo 

contratado em sua proposta econômica, uma vez que o serviço prestado deve necessariamente 

ser remunerado, sob pena de enriquecimento ilícito pela Administração.  

Cabe ainda fazer a ressalva de que também esta previsão, aparentemente inovadora do 

regime de contratações públicas, em verdade, já vem sendo utilizada pela Administração, 

conforme pondera Bruno Aurélio: 

 

Entretanto, não obstante inovar em relação à natureza dos contratos sobre os quais 
incidirá, não representa absoluta novidade ao microssistema das contratações 
públicas. 
Apesar de alguns autores afirmarem sua origem no bojo da Lei nº 8.987/95, Lei 
Geral de Concessões, foi devidamente explicitado apenas no parágrafo único do art. 
6º da Lei nº 11.079/2005, lei que instituiu o contrato administrativo na modalidade 
de Parceria Público-Privada (Lei das PPPs). A partir da autorização legislativa, a 
variabilidade da remuneração em virtude do desempenho; cumprimento de metas e 
objetivos do contratante, passou a gerar reflexões na doutrina, além de figurar 
reiteradamente nos contratos desta natureza.31 

 

Insta ressaltar que a remuneração variável constitui uma alternativa da Administração, 

que deve ser prevista no edital, mas que não deve ser considerada no julgamento das 

propostas, vez que caberá ao contratado pautar sua execução com vistas ao atendimento das 

metas estabelecidas, intentando aumentar sua remuneração. 

Por fim, registra-se que a possibilidade de previsão de remuneração variável também 

está sendo objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 4.645), ainda pendente de 

julgamento, sob a alegação de que este instituto conferiria discricionariedade excessiva ao 

administrador, ofendendo os princípios constitucionais da moralidade impessoalidade, por 

permitir que a Administração escolhesse quanto pagaria ao contratado, com base em critérios 

vagos e imprecisos. 

 

3.5. Inversão das fases 

 

A Lei que instituiu o RDC estabeleceu uma ordem diferenciada de fases da licitação 

em relação ao procedimento clássico consolidado pela Lei Federal nº 8.666/1993, pelo qual a 

análise das propostas apresentadas pelos licitantes ficaria condicionada ao cumprimento dos 

requisitos de habilitação: 

                                                 
31 AURÉLIO, Bruno. A previsão da remuneração variável do contratado sob o Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas. In: CAMMAROSANO, Márcio; DAL POZZO, Augusto Neves; VALIM, Rafael 
(Coord.). Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC (Lei nº 12.462/11; Decreto nº 7.581/11): 

aspectos fundamentais. 3. ed. rev., ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 104. 
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Art. 12. O procedimento de licitação de que trata esta Lei observará as seguintes 
fases, nesta ordem: 
I - preparatória; 
II - publicação do instrumento convocatório; 
III - apresentação de propostas ou lances; 
IV - julgamento; 
V - habilitação; 
VI - recursal; e 
VII - encerramento. 
Parágrafo único.  A fase de que trata o inciso V do caput deste artigo poderá, 
mediante ato motivado, anteceder as referidas nos incisos III e IV do caput deste 
artigo, desde que expressamente previsto no instrumento convocatório. 

 

Pelo novo regime, segue-se a seguinte ordem: fase preparatória, publicação do 

instrumento convocatório, apresentação de propostas ou lances, julgamento, habilitação, 

recursal e encerramento. Deste modo, diferentemente do regime tradicional, a fase de 

habilitação ocorre somente após o julgamento e definição do licitante vencedor. 

Portanto, pelo novo regime, se ganha em agilidade, especialmente no início do 

processo licitatório, posto que  não é mais necessário verificar o cumprimento dos requisitos 

para habilitação de todos os licitantes, apenas o vencedor terá sua qualificação analisada.  

Apenas na hipótese de o licitante melhor classificado ser inabilitado é que a 

documentação do(s) licitante(s) subsequente(s) será analisada, respeitando-se a ordem de 

classificação.  

Com esse procedimento afastam-se inúmeras controvérsias - no mais das vezes inúteis 

- acerca da regularidade ou não da habilitação dos demais licitantes que não o melhor 

classificado. Comumente, as decisões da comissão de licitação acerca dos documentos para 

habilitação dos licitantes geram inúmeros recursos. Isso decorre do fato dos proponentes não 

conhecerem as propostas de preço dos seus concorrentes e, portanto, há uma tendência dos 

licitantes de impugnarem os documentos habilitatórios dos demais, na expectativa de verem 

desclassificados aqueles que potencialmente poderiam ter uma proposta melhor a sua. Essas 

impugnações invariavelmente acabam retardando o procedimento sem nada agregar-lhe, vez 

que se discute acerca de documentos referentes a propostas sem condições de vencerem o 

certame. 

Com a possibilidade de realização da habilitação depois do julgamento das propostas, 

o RDC também garante a ampliação da competitividade. Isso porque, eventuais garantias 

somente serão exigidas do vencedor do certame, propiciando um maior estímulo à 

participação. Para que isso ocorra, contudo, é necessária a concessão de prazo hábil depois da 

classificação das propostas para que o licitante melhor classificado providencie as garantias 
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necessárias, pois caso o prazo seja exíguo ou inexistente, na prática, todos voltariam a estar 

obrigados a providenciar a garantia previamente. 

Além de promover a celeridade e a ampliação da competitividade, esta medida traz 

reflexamente outro valioso benefício, que é o de dificultar a prática de conluio entre 

fornecedores. Isso porque, como os preços são julgados antes da habilitação, torna-se mais 

difícil o acordo entre os licitantes, uma vez que as identidades dos proponentes só serão 

conhecidas em momento posterior à apresentação das propostas. 

Não obstante, em que pesem as vantagens decorrentes desta nova ordem 

procedimental, a Lei prevê e permite a “inversão da inversão de fases”, ou seja, o 

restabelecimento do procedimento nos moldes tradicionalmente dispostos da Lei Federal nº 

8.666/1993, com a verificação dos requisitos para habilitação antes da fase de apresentação 

das propostas, quando então os requisitos habilitatórios de todos os licitantes deverão ser 

examinados. A diferença reside no fato de que os documentos relativos à regularidade fiscal 

poderão ser exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas em relação 

ao licitante mais bem classificado.  

Ou seja, é possível ocorrer o desmembramento da fase de apreciação dos documentos 

de habilitação, de modo que em um primeiro momento, antes da apreciação das propostas, 

cabe a apresentação e análise de todo os documentos de habilitação, exceto daqueles relativos 

à regularidade fiscal, que serão exigidos apenas do licitante classificado em primeiro lugar.  

O evidente objetivo desse dispositivo é aumentar a competitividade do certame ao 

permitir a participação daqueles com pendências fiscais, conferindo um prazo adicional para 

que aquele que tiver a proposta mais bem classificada possa regularizar essa pendência. 

Tendo em vista que no RDC a regra é que a fase de habilitação seja posterior à fase de 

julgamento das propostas, a decisão da Administração pela “inversão” deverá ser 

devidamente motivada, indicando-se as razões pelas quais se concluiu que a seleção da 

proposta mais vantajosa deve ser precedida pela análise dos requisitos de habilitação de todos 

os proponentes.   

Neste ponto, por oportuno, consigna-se que a habilitação obedecerá aos critérios 

dispostos nos artigos 27 a 33 da Lei Federal nº 8.666/1993, havendo ou não a inversão de 

fases. 

Destaca-se, neste tema, que a regra da inversão de fases, com a fase de habilitação 

posterior à fase de julgamento das propostas também não constitui novidade nos regimes de 
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licitação contemporâneos. A Lei do Pregão32, a Lei das Parcerias Público-Privadas33, bem 

como a Lei de Permissão e Concessão de Serviços Públicos34 já preveem esta prática há mais 

de uma década. 

No âmbito do Estado de São Paulo, a Lei Estadual nº 6.544/1989, que dispõe sobre o 

estatuto jurídico das licitações e contratos da Administração Centralizada e Autárquica, após a 

alteração promovida pela Lei nº 13.121/2008, também passou a prever o procedimento com a 

inversão de fases:  

 

Artigo 40 - A licitação poderá ser processada e julgada observadas as seguintes 
etapas consecutivas: 
I - realização de sessão pública em dia, hora e local designados para recebimento dos 
envelopes contendo as propostas e os documentos relativos à habilitação, bem como 
da declaração dando ciência de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação; 
II - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes; 
III - verificação da conformidade e compatibilidade de cada proposta com os 
requisitos e as especificações do edital ou convite e, conforme o caso, com os preços 
correntes no mercado ou os fixados pela Administração ou pelo órgão oficial 
competente ou, ainda, com os preços constantes do sistema de registro de preços, 
quando houver, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 
incompatíveis; 
IV - julgamento e classificação das propostas, de acordo com os critérios de 
avaliação do ato convocatório; 
V - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes desclassificados, com a 
respectiva documentação de habilitação, desde que não tenha havido recurso 
ou após a sua denegação; 
VI - abertura dos envelopes e apreciação da documentação relativa à 
habilitação dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até 
os 3 (três) primeiros lugares; 

                                                 
32 Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes 
regras: 
[...] 
XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir 
motivadamente a respeito da sua aceitabilidade; 
XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro 
contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do 
atendimento das condições fixadas no edital; 
 
33 Art. 13. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que: 
I – encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de lances, será aberto o invólucro com os 
documentos de habilitação do licitante mais bem classificado, para verificação do atendimento das condições 
fixadas no edital; 
 
34 Art. 18-A. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em 
que:     (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 
I - encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de lances, será aberto o invólucro com os 
documentos de habilitação do licitante mais bem classificado, para verificação do atendimento das condições 
fixadas no edital;     (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 
II - verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor;     (Incluído pela Lei 
nº 11.196, de 2005) 
III - inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante com a 
proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às 
condições fixadas no edital;     (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 
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VII - deliberação da Comissão de Licitação sobre a habilitação dos 3 (três) primeiros 
classificados; (grifo nosso) 

 

Posteriormente, com a expedição do Decreto Estadual 54.010/2009, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da inversão de fases nas licitações realizadas no âmbito da Administração 

direta e indireta do Estado, esta conduta passou a ser amplamente utilizada nas licitações 

processadas sob a égide da Lei Federal nº 8.666/1993:  

 

Artigo 1º - Sem prejuízo do cumprimento do disposto no Decreto estadual n° 
51.469, de 2 de janeiro de 2007, as licitações realizadas no âmbito da Administração 
direta e indireta, inclusive as sociedades de economia mista, do Estado de São Paulo, 
nas modalidades concorrência, tomada de preços ou convite, deverão ser 
processadas com a inversão de fases prevista nos incisos II a VIII, do artigo 40, da 
Lei estadual n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, com a redação dada pelo artigo 
1°, da Lei estadual n° 13.121, de 7 de julho de 2008 .  
Parágrafo único - As licitações realizadas para a concessão de serviços públicos 
e para a contratação de parcerias público-privadas deverão atender à inversão 
da ordem das fases de habilitação e julgamento nos termos previstos, 
respectivamente, no artigo 18-A da Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, e no artigo 13 da Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.  
Artigo 2º - A eventual impossibilidade de processamento na forma prevista no artigo 
1° deverá ser justificada pela autoridade responsável pela licitação no ato em que 
determinar a abertura do respectivo processo administrativo.  
Artigo 3º - A Corregedoria Geral da Administração, dentro de suas atribuições, 
deverá acompanhar o cumprimento das disposições deste decreto.  
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. (grifo nosso) 

 

Destarte, não obstante eventuais críticas acerca deste modelo, em razão dos benefícios 

apontados e amplitude de sua utilização ao longo dos anos, parece que sua aplicação a todas 

as formas de licitação configura uma tendência inexorável. 

 

3.6. Prazos e forma de publicação do ato convocatório 

 

O RDC alterou sensivelmente os prazos e a forma de publicação dos atos 

administrativos praticados nas licitações, em relação ao estabelecido na Lei Federal nº 

8.666/1993: 

 

Art. 15. Será dada ampla publicidade aos procedimentos licitatórios e de pré-
qualificação disciplinados por esta Lei, ressalvadas as hipóteses de informações cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, devendo ser 
adotados os seguintes prazos mínimos para apresentação de propostas, contados a 
partir da data de publicação do instrumento convocatório: 
I - para aquisição de bens: 
a) 5 (cinco) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento pelo menor preço 
ou pelo maior desconto; e 
b) 10 (dez) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea a deste inciso; 
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II - para a contratação de serviços e obras: 
a) 15 (quinze) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento pelo menor 
preço ou pelo maior desconto; e 
b) 30 (trinta) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea a deste inciso; 
III - para licitações em que se adote o critério de julgamento pela maior oferta: 10 
(dez) dias úteis; e 
IV - para licitações em que se adote o critério de julgamento pela melhor 
combinação de técnica e preço, pela melhor técnica ou em razão do conteúdo 
artístico: 30 (trinta) dias úteis. 
§ 1o A publicidade a que se refere o caput deste artigo, sem prejuízo da faculdade de 
divulgação direta aos fornecedores, cadastrados ou não, será realizada mediante: 
I - publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito 
Federal ou do Município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível 
entre eles, sem prejuízo da possibilidade de publicação de extrato em jornal diário de 
grande circulação; e 
II - divulgação em sítio eletrônico oficial centralizado de divulgação de licitações ou 
mantido pelo ente encarregado do procedimento licitatório na rede mundial de 
computadores. 
§ 2o No caso de licitações cujo valor não ultrapasse R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais) para obras ou R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para bens e 
serviços, inclusive de engenharia, é dispensada a publicação prevista no inciso I do § 
1o deste artigo. 
§ 3o No caso de parcelamento do objeto, deverá ser considerado, para fins da 
aplicação do disposto no § 2o deste artigo, o valor total da contratação. 
§ 4o As eventuais modificações no instrumento convocatório serão divulgadas nos 
mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não 
comprometer a formulação das propostas. 

 

Corolário do princípio da publicidade, a publicação inicia a fase externa da licitação, 

momento em que os administrados passam a ter conhecimento formal do procedimento 

licitatório. 

Assim como nas demais leis que tratam de licitação, o RDC estabeleceu que, em regra, 

os seus procedimentos serão públicos, sendo o sigilo expressa e excepcionalmente permitido, 

quando houver necessidade de resguardar determinadas informações. 

Neste contexto, foi prevista a publicação do extrato do edital no Diário Oficial da 

União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município - ou do ente de maior nível entre eles, 

quando objeto de consórcio público - , sem prejuízo da possibilidade de publicação em jornal 

diário de grande circulação e, também, da “publicação” do edital em sítio eletrônico oficial 

centralizado de divulgação de licitações ou mantido pelo ente encarregado do procedimento 

licitatório junto à rede mundial de computadores. 

Note-se que a busca da eficiência e modernização, característicos do RDC, refletiu-se 

na comunicação por meio eletrônico, que é a forma preferencial para a divulgação das 

licitações realizadas sob este regime. Restou afastada a obrigatoriedade de publicação por 

meio da mídia impressa, o que implica num grande avanço: a mídia eletrônica, além de 

possuir um potencial maior de divulgação -  porque pode atingir um número maior de 
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interessados e por um período contínuo de tempo -, implica em custos menores, tanto para a 

Administração quanto para os administrados. 

Ainda no que concerne à publicação dos extratos dos editais, o principal destaque 

deve-se à previsão de que para as licitações cujo valor não ultrapasse o montante de 

R$150.000,00 para obras ou R$80.000,00 para bens e serviços, inclusive de engenharia, foi 

dispensada a publicação em Diário Oficial. Esta previsão de dispensa gerou diversas críticas 

ao referido dispositivo legal e também acabou sendo objeto de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – ainda pendente de julgamento - , por alegada ofensa ao princípio da 

publicidade.  

Neste sentido, argumentam Roberto Dias e João Paulo Ferreira: 

 

Como se nota, o legislador apresenta duas situações em que é mitigada a publicidade 
de atos administrativos, sem qualquer justa motivação. A primeira hipótese (art. 15, 
§1º, I) permite, nos casos de consórcios entre entes públicos, a publicação do edital 
apenas no ente de maior nível. Logo após, no §2º do mesmo artigo, é dispensada – 
também sem razão plausível – a publicação do extrato dos editais em razão do valor 
de obras, bens e serviços considerados de menor valor. 
Ora, a publicidade dos atos administrativos não se revela como uma faculdade ou 
mero adorno, mas condição sine qua non de consolidação do exercício do poder 
democrático.35 

 

Cabe ainda ponderar que a publicação por meio eletrônico deve ocorrer em todas as 

licitações,  de modo que, neste horizonte,  a publicação acabou sendo ampliada em relação ao 

procedimento adotado pela Lei Federal nº 8.666/1993. 

Doutra banda, em relação aos prazos, foram estabelecidos prazos mínimos para 

apresentação de propostas, contados da publicação do instrumento convocatório passaram a 

ser de 5 (cinco) dias úteis para aquisição de bens - pelo menor preço ou maior desconto - e 10 

(dez) dias úteis para os demais tipos e para as licitações cujo critério de julgamento seja o da 

maior oferta. Para a contratação de serviços e obras, o prazo passou a ser de 15 dias úteis, nos 

tipos menor preço ou maior desconto; em todos os demais casos, o prazo será de 30 (trinta) 

dias úteis. 

Importa anotar que a diferenciação dos prazos passou a considerar o objeto do contrato 

e o tipo de julgamento adotado. Ao que parece, o legislador buscou simplificar o 

procedimento consoante o custo da contratação pretendida. Foi prevista uma distinção 

bastante razoável para a apresentação de propostas para execução de serviços ou obras e para 

                                                 
35 DIAS, Roberto; FERREIRA, João Paulo. A publicidade no Regime Diferenciado de Contratações Públicas: 
algumas considerações críticas. In: CAMMAROSANO, Marcio; DAL POZZO, Augusto Neves; VALIM, 
Rafael. Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC (Lei nº 12.462/11; Decreto nº 7.581/11): 

aspectos fundamentais. 3. ed. rev., ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 70. 
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fornecimento de bens, vez que, em regra, a composição e o preenchimento das respectivas 

planilhas apresentam complexidades bastante distintas.  

Não obstante, a redução dos prazos para apresentação de propostas é uma preocupação 

externada por Percival José Bariani Junior:  

 

Com certeza, é nas licitações de técnica e preço que os problemas decorrentes do 
prazo menor conferido pela Lei nº 12.462 serão sentidos em maior escala, havia 
vista as peculiaridades desse tipo de contratação e, principalmente, a obrigatoriedade 
da utilização desse critério para a contratação integrada. 
Conferir, ao particular, 30 dias úteis para elaboração de uma proposta que contemple 
todos os requisitos necessários para esse regime de contratação (contratação 
integrada), que inclui, dentre outras coisas, a elaboração dos projetos, a análise do 
impacto ambiental do projeto e a possibilidade de oferecimento de metodologia 
diferenciado de execução, parece-nos desproporcional e desarrazoado. 
Não se pode olvidar, ainda, que na contratação integrada não é possível a celebração 
de aditivos decorrentes de erros ou omissões do projeto, de forma que o prazo 
exíguo de 30 dias úteis pode configurar séria armadilha aos interessados, que, se não 
analisarem devidamente os riscos envolvidos, podem arcar, durante a execução do 
contrato, com custos imprevistos e sobremaneira elevados.36    

 

Embora o novo regime tenha concedido prazos mais exíguos para apresentação de 

propostas pelos licitantes, tendo em vista que a Lei trata expressamente de prazos mínimos, 

nada obsta que a Administração estabeleça prazos maiores, caso entenda que sejam mais 

adequados e convenientes ao atingimento do interesse público, de acordo com a complexidade 

do objeto da licitação. 

Por fim, ressalta-se que os prazos são contados apenas em dias úteis, excluindo-se o 

dia do início e incluindo o do vencimento37. 

 Ainda em relação aos prazos, por oportuno, consigna-se que o RDC estabelece que os 

pedidos de esclarecimento ou impugnações devem ser efetuados no prazo mínimo de: 

a) dois dias úteis antes da data de abertura das propostas, no caso de licitação para aquisição 

ou alienação de bens; ou 

b) cinco dias úteis antes da data de abertura das propostas, no caso de licitação para 

contratação de obras ou serviços. 

                                                 
36 BARINI JUNIOR, Percival José. Da publicidade dos instrumentos convocatórios das licitações pelo RDC, dos 
modos de disputa e dos critérios de julgamento. In: CAMMAROSANO, Márcio; DAL POZZO, Augusto Neves; 
VALIM, Rafael (Coord.). Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC (Lei nº 12.462/11; Decreto nº 

7.581/11): aspectos fundamentais. 3. ed. rev., ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 119/120. 
 
 
37 Art. 45. Dos atos da administração pública decorrentes da aplicação do RDC caberão: 
(...) 
§ 4o Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
§ 5o Os prazos previstos nesta Lei iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no âmbito do órgão 
ou entidade. 
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E, ainda, que de forma diversa do disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, não foram 

instituídos prazos distintos para os licitantes e terceiros não vinculados ao certame. 

 

3.7. Modos de disputa: aberto, fechado e combinado 

 

Diferentemente da Lei Federal nº 8.666/1993, que estabelecia “modalidades” de 

licitação vinculadas ao valor do respectivo orçamento estimado, o RDC prevê apenas “modos 

de disputa” entre os licitantes, que poderão ser o aberto, o fechado ou o combinado: 

 

Art. 16. Nas licitações, poderão ser adotados os modos de disputa aberto e fechado, 
que poderão ser combinados na forma do regulamento. 
Art. 17. O regulamento disporá sobre as regras e procedimentos de apresentação de 
propostas ou lances, observado o seguinte: 
I – no modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão suas ofertas por meio de 
lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de 
julgamento adotado; 
II - no modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão 
sigilosas até a data e hora designadas para que sejam divulgadas; e 
III - nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento das 
propostas, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração 
pública, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos 
custos unitários, bem como do detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas 
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao lance 
vencedor. 
§ 1o Poderão ser admitidos, nas condições estabelecidas em regulamento: 
I - a apresentação de lances intermediários, durante a disputa aberta; e 
II - o reinício da disputa aberta, após a definição da melhor proposta e para a 
definição das demais colocações, sempre que existir uma diferença de pelo menos 
10% (dez por cento) entre o melhor lance e o do licitante subsequente. 
§ 2o Consideram-se intermediários os lances: 
I - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento pelo 
critério da maior oferta; ou 
II - iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios 
de julgamento. 

 

O modo de disputa fechado é o mais tradicional, as propostas são entregues à 

Administração e ficam sob sigilo até o momento indicado para divulgação, à semelhança do 

que ocorre no procedimento estabelecido na Lei Federal nº 8.666/1993. Os licitantes 

apresentam uma única proposta, sem conhecimento das propostas dos demais proponentes. A 

vantagem deste método consiste no fato de forçar os licitantes a apresentarem de pronto as 

suas propostas que considerem mais competitivas, pois não haverá oportunidade de se realizar 

uma segunda uma segunda proposta.38 

                                                 
38 ZYMLER, Benjamin; DIOS Laureano Canabarro. Regime Diferenciado de Contratações – RDC. Belo 
Horizonte: Fórum, 2013, p. 90. 
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O modo aberto é comumente utilizado na modalidade pregão, pelo qual os licitantes 

apresentam propostas sucessivas e públicas, crescentes ou decrescentes, conforme o critério 

de julgamento adotado, visando superar as propostas ofertadas pelos outros proponentes. A 

sistemática é muito similar à um leilão e não há previsão de limite para o término da primeira 

fase desta disputa.  

Os modos de disputa aberto e fechado também poderão ser combinados em uma 

mesma licitação, devendo as regras serem delineadas no respectivo regulamento. No modo 

combinado, a disputa se inicia pelo modo fechado ou aberto, segue-se a seleção das três 

melhores propostas e a seguir, a disputa continua pelo outro modo. Embora este modo seja 

uma novidade nas contratações públicas em geral, ele já foi previsto na Lei Federal nº 

8.987/1995, em leilões para concessão de serviços públicos39. 

Com a combinação dos modos, compensam-se os prós e contras dos sistemas aberto e 

fechado. Isso porque, na fase fechada, estimula-se os licitantes a apresentarem desde logo as 

propostas mais competitivas e, na fase aberta, propicia-se aos licitantes a possibilidade de 

cobrirem as propostas de seus concorrentes. Como dito, não se trata, de novidade no 

ordenamento jurídico essa forma de disputa, pois, por exemplo, a Lei nº 10.520/2002 e a Lei 

nº 11.079/2044 também já preveem esses modelos.40  

   A Lei não indica qual modo deverá ser utilizada para cada caso, cabe à 

Administração optar, motivadamente, pelo modo que julgar compatível com o objetivo 

desejado. 

 Nesta esteira, expõe Marçal Justen Filho: 

 

Evidencia-se, desse modo, a pluralidade de soluções colocadas à disposição da 
autoridade administrativa. A previsão de uma pluralidade de alternativas não 
envolve a criação de competências discricionárias amplas. Mais precisamente, não 

                                                 
39 Art. 15. No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios:      (Redação dada pela Lei nº 
9.648, de 1998) 
        I - o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado;      (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
        II - a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão;      (Redação 
dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
        III - a combinação, dois a dois, dos critérios referidos nos incisos I, II e VII;     (Redação dada pela Lei nº 
9.648, de 1998) 
        IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;     (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 
        V - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser 
prestado com o de melhor técnica;      (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 
        VI - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com 
o de melhor técnica; ou      (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 
        VII - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.      (Incluído pela 
Lei nº 9.648, de 1998) 
 
40 ZYMLER, Benjamin; DIOS Laureano Canabarro. Regime Diferenciado de Contratações – RDC. Belo 
Horizonte: Fórum, 2013, p. 91. 
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se pode reputar que as diversas soluções acima referidas seriam fungíveis entre si, na 
acepção de que seria indiferente a escolha de qualquer uma delas em face do caso 
concreto. Assim não se passa. Cada opção é apropriada para circunstâncias diversas, 
tomando em vista as características da contratação, as peculiaridades do mercado e 
as necessidades administrativas. Em alguns casos, poderá configurar-se uma 
margem de escolha mais ampla, existindo mais de uma opção apta a conduzir a um 
resultado satisfatório. Mas essa alternativa é excepcional. 
A escolha de uma dentre diversas soluções deve ser motivada adequadamente em 
face das circunstâncias.41 

 

  O instrumento convocatório deverá dispor sobre as regras e procedimento para 

apresentação das propostas ou lances. É possível estabelecer um valor mínimo a ser 

respeitado entre cada proposta ou lance a ser apresentado. A Lei ainda prevê a possibilidade 

de formulação de lances intermediários, que são aqueles cujo valor é mais vantajoso que o 

último lance formulado pelo próprio licitante, mas que não necessariamente será mais 

vantajoso que os lances apresentados por outros licitantes. 

Sobre a apresentação e lances intermediários cabe a profícua explanação de Benjamin 

Zymler e Laureano Canabarro Dios:  

 
A possibilidade de apresentação de lances intermediários permite aos licitantes 
disputar determinada posição classificatória na expectativa de que os licitantes com 
melhores propostas não preencham os requisitos de habilitação. Caso não fossem 
permitidos os lances intermediários, o procedimento estaria sob a suspeita de que 
não foram atingidos os seus objetivos de busca pela proposta mais vantajosa e 
ampliação da competitividade, caso o primeiro classificado não venha a ser 
contratado por ser inabilitado ou por não horar a sua proposta. A razão para tanto é 
que, nessa situação, pode ocorrer a contratação do segundo colocado sem saber a 
disposição ou não de os demais licitantes cobrirem a oferta desse segundo colocado. 
Busca-se, ainda, com esses lances intermediários, inibir o chamado “efeito coelho”, 
qual seja, que determinada empresa, não apta a se habilitar ou que não tenha 
interesse na contratação, em combinação ou não com outra licitante, promova o 
prematuro fim da competição ao elaborar proposta economicamente inviável para os 
demais licitantes. Na hipótese de combinação, o esgotamento prematuro do certame 
ocorreria para beneficiar determinada empresa que estivesse classificada logo depois 
daquela que elaborou a proposta que não seria honrada.

 42 
 

A Lei ainda prevê a possibilidade de a comissão de licitação admitir a reabertura da 

disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, se a diferença entre o 

melhor lance e a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos dez por cento, 

visando definir as demais colocações que não aquela do primeiro lugar.  

 

                                                 
41 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários ao RDC: (Lei 12.462/11 e Decreto 7.581/11). São Paulo: Dialética, 
2013, p. 319. 
 
42 ZYMLER, Benjamin; DIOS Laureano Canabarro. Regime Diferenciado de Contratações – RDC. Belo 
Horizonte: Fórum, 2013, p. 89/90. 
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3.8. Critérios de julgamento e contratos de eficiência 

 

O RDC inovou ao definir os critérios de julgamento de acordo com o objeto a ser 

licitado, além de utilizar-se daqueles já consagrados pela Lei Federal nº 8.666/1993, 

acrescentou mais um, consistente no “maior retorno econômico”: 

 

Art. 18. Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento: 
I - menor preço ou maior desconto; 
II - técnica e preço; 
III - melhor técnica ou conteúdo artístico; 
IV - maior oferta de preço; ou 
V - maior retorno econômico. 
§ 1o O critério de julgamento será identificado no instrumento convocatório, 
observado o disposto nesta Lei. 
§ 2o O julgamento das propostas será efetivado pelo emprego de parâmetros 
objetivos definidos no instrumento convocatório. 
§ 3o Não serão consideradas vantagens não previstas no instrumento convocatório, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
Art. 19. 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. 
§ 1o 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, conforme dispuser o regulamento. 
§ 2o O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no 
instrumento convocatório, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos. 
§ 3o 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. 
Art. 20. No julgamento pela melhor combinação de técnica e preço, deverão ser 
avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e de preço apresentadas pelos 
licitantes, mediante a utilização de parâmetros objetivos obrigatoriamente inseridos 
no instrumento convocatório. 
§ 1o O critério de julgamento a que se refere o caput deste artigo será utilizado 
quando a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que 
superarem os requisitos mínimos estabelecidos no instrumento convocatório forem 
relevantes aos fins pretendidos pela administração pública, e destinar-se-á 
exclusivamente a objetos: 
I - de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica ou técnica; 
ou 
II - que possam ser executados com diferentes metodologias ou tecnologias de 
domínio restrito no mercado, pontuando-se as vantagens e qualidades que 
eventualmente forem oferecidas para cada produto ou solução. 
§ 2o É permitida a atribuição de fatores de ponderação distintos para valorar as 
propostas técnicas e de preço, sendo o percentual de ponderação mais relevante 
limitado a 70% (setenta por cento). 
Art. 21. O julgamento pela melhor técnica ou pelo melhor conteúdo artístico 
considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos 
licitantes com base em critérios objetivos previamente estabelecidos no instrumento 
convocatório, no qual será definido o prêmio ou a remuneração que será atribuída 
aos vencedores. 
Parágrafo único. O critério de julgamento referido no caput deste artigo poderá ser 
utilizado para a contratação de projetos, inclusive arquitetônicos, e trabalhos de 
natureza técnica, científica ou artística, excluindo-se os projetos de engenharia. 
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Art. 22. O julgamento pela maior oferta de preço será utilizado no caso de contratos 
que resultem em receita para a administração pública. 
§ 1o Quando utilizado o critério de julgamento pela maior oferta de preço, os 
requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira poderão ser dispensados, 
conforme dispuser o regulamento. 
§ 2o No julgamento pela maior oferta de preço, poderá ser exigida a comprovação do 
recolhimento de quantia a título de garantia, como requisito de habilitação, limitada 
a 5% (cinco por cento) do valor ofertado. 
§ 3o Na hipótese do § 2o deste artigo, o licitante vencedor perderá o valor da entrada 
em favor da administração pública caso não efetive o pagamento devido no prazo 
estipulado. 
Art. 23. 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. 
§ 1o 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. 
§ 2o Na hipótese prevista no caput deste artigo, os licitantes apresentarão propostas 
de trabalho e de preço, conforme dispuser o regulamento. 
§ 3o Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência: 
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. 

 

Conforme se depreende das definições legais, o critério de julgamento está  vinculado 

ao objeto a ser licitado. Somente haverá espaço para discricionariedade da Administração 

entre os critérios de menor preço ou maior desconto, que poderão ser utilizadas para o mesmo 

objeto. 

O RDC, além de reproduzir os critérios de julgamento já previstos pela Lei Federal nº 

8.666/1993, acrescentou o critério de “maior retorno econômico”, pelo qual a proposta mais 

vantajosa será aquela que apresentar o maior resultado entre a diferença da economia gerada e 

o valor a ser pago à contratada. Em atendimento aos princípios que regem as licitações, os 

parâmetros objetivos para aferição da economia gerada deverão estar expressamente previstos 

no edital. 

O instrumento decorrente das licitações pelo critério de maior retorno econômico são 

os contratos de eficiência. Marçal Justen Filho define este contrato: 

 

O contrato de eficiência consiste num contrato administrativo bilateral por meio do 
qual um particular assume a obrigação de propiciar redução de despesas correntes da 
Administração Pública, por meio da execução de serviços, obras e fornecimentos e 
da introdução de práticas de racionalização do consumo em edifícios da 
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Administração Pública, sendo a ele assegurada remuneração proporcional à redução 
de custos obtida. 
(...) 
O objetivo da contratação é a redução dos desembolsos da Administração. Mais 
precisamente, trata-se de proporcionar a racionalização no consumo dos recursos 
naturais e a adoção de soluções mais compatíveis com o desenvolvimento 
sustentável. A finalidade essencial se relaciona com a redução dos gastos públicos.43 

 

Em suma, o contrato de eficiência estabelece uma relação direta entre a economia 

proporcionada pelo contratado à Administração e o pagamento de um adicional pecuniário 

pela Administração ao contratado. Trata-se, contudo, também, de um contrato de risco, em 

que o contratado assume a responsabilidade pela redução de determinada despesa da 

Administração. Caso não se verifique a economia prevista, a contratada poderá sofrer as 

seguintes consequências previstas na Lei: a diferença entre a economia contratada e a 

efetivamente obtida será descontada da remuneração da contratada; 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 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. 

A rigor, considerando que o contrato consiste na redução de gastos da Administração 

em troca da remuneração do contratado, caso não ocorra a redução de custos, o contratado 

incorrerá em infração contratual, sujeitando-se às penalidades daí decorrentes. 

 Na hipótese da economia não alcançada ser superior à remuneração ajustada, cabe 

aplicação de multa por inexecução contratual no valor dessa diferença, de modo a preservar a 

vantagem econômica da Administração. 

 Embora o fundamento dessa multa seja a inexecução contratual, não será possível a 

aplicação de outras penalidades por inexecução contratual, vez que estas somente poderão ser 

aplicadas caso a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida seja superior 

ao limite máximo estabelecido no contrato. 

Também representa uma novidade o julgamento pelo maior desconto no caso de obras 

ou serviços de engenharia, pelo qual o desconto concedido sobre o preço fixado no 

instrumento convocatório deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do 

orçamento. 

                                                 
43 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários ao RDC: (Lei 12.462/11 e Decreto 7.581/11). São Paulo: Dialética, 
2013, p. 408/409. 
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A regra de atribuição de desconto linear sobre os preços de todos os itens do 

orçamento estimado visa evitar o chamado “jogo de planilha”, que nas palavras de Benjamin 

Zymler e Laureano Canabarro Dios, 

  

“(...) consiste em artifício eventualmente utilizado pelas empresas executoras de 
obras ou serviços de engenharia para alterar ilicitamente em seu favor a equação 
econômico-financeira fixada inicialmente na contratação.  
O artifício se dá pela atribuição de preços levados para os serviços cujos 
quantitativos serão executados a maior do que aqueles constantes da proposta e do 
orçamento  da administração. Desta feita, quando da realização de aditivos para 
“corrigir” os quantitativos inicialmente pactuados, a contratada teria ganhos 
indevidos.”44 

 

Deste modo, evita-se que o licitante atribua preços desequilibrados para os itens 

contratuais, pois todos os valores unitários deverão sofrer o mesmo desconto em relação aos 

valores unitários de referência.  

No que tange ao critério da melhor combinação de técnica e preço, o rol previsto na 

Lei Federal nº 8.666/1993 foi ampliado e nos termos do RDC qualquer objeto pode ser 

licitado por esse critério, desde que envolva inovação tecnológica, metodologia diferenciada 

ou tecnologia de domínio restrito. 

Consoante o disposto no artigo 20, §2º da Lei, é permitida a atribuição de fatores de 

ponderação distintos para valorar as propostas técnicas e de preço, sendo que a inovação do 

RDC consistiu no estabelecimento de percentual de ponderação mais relevante limitado a 

70%. Ou seja, nenhum dos fatores, seja de preço ou de técnica, poderá ter peso inferior a 

30%. A limitação é positiva ao impedir a desvirtuação da técnica e preço em outras 

modalidades de julgamento, evitando-se atribuir peso excessivo a determinado fator, de modo 

a dissimular uma licitação do tipo melhor técnica ou do tipo menor preço. 

O instrumento convocatório deverá estabelecer pontuação mínima para as propostas 

técnicas, cujo não atingimento implicará desclassificação. A regra tem por intuito evitar que 

empresas com propostas inábeis tecnicamente vençam a licitação em razão do oferecimento 

de menor preço.  

Pelo critério de julgamento de “melhor técnica” ou “conteúdo artístico”, a 

Administração determina o “prêmio” a ser pago ao vencedor; o licitante elabora a técnica ou a 

arte, mas não propõe nem negocia preço. Para estes casos, a Lei não estabeleceu qualquer 

parâmetro para a definição dos objetos que podem ser licitados por esse critério, havendo 

                                                 
44 ZYMLER, Benjamin; DIOS Laureano Canabarro. Regime Diferenciado de Contratações – RDC. Belo 
Horizonte: Fórum, 2013, p. 177/178. 
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apenas expressa exclusão dos projetos de engenharia do rol de serviços que podem ser 

licitações por melhor técnica.  

Este critério é bastante semelhante ao previsto para a modalidade concurso de que 

trata a Lei Federal nº 8.666/199345. Por outro lado, em relação à licitação tipo “melhor 

técnica” prevista na Lei Federal nº 8.666/199346, a principal diferença que se observa é que 

nesta, aqueles que tivessem as propostas técnicas classificadas deveriam negociar sua 

proposta de preço tendo como referência e limite inferior o valor da proposta de menor preço 

entre os licitantes classificados. 

Por fim, consigna-se que a indicação do critério de julgamento a ser adotado deve 

constar expressamente do instrumento convocatório, sendo vedada a aplicação de critério 

diverso daqueles previstos, bem como a oferta de vantagens não previstas no referido 

instrumento. 

 

3.9. Critérios de desempate 

 

Os critérios de desempate foram expressamente previstos pelo RDC, inclusive no que 

tange à ordem de sua aplicação: apresentação de novas propostas; avaliação de desempenho 

                                                 
45 Art. 22.  São modalidades de licitação:  
(...) 
§ 4o  Concurso é a 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. 
 
46 Art. 46.  Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados exclusivamente para 
serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, 
fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a elaboração 
de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no § 4o do artigo anterior. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 1o  Nas licitações do tipo "melhor técnica" será adotado o seguinte procedimento claramente explicitado no 
instrumento convocatório, o qual fixará o preço máximo que a Administração se propõe a pagar: 
I - serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes previamente 
qualificados e feita então a avaliação e classificação destas propostas de acordo com os critérios pertinentes e 
adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e objetividade no instrumento convocatório e que 
considerem a capacitação e a experiência do proponente, a qualidade técnica da proposta, compreendendo 
metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação das 
equipes técnicas a serem mobilizadas para a sua execução; 
II - uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-á à abertura das propostas de preço dos licitantes 
que tenham atingido a valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório e à negociação das 
condições propostas, com a proponente melhor classificada, com base nos orçamentos detalhados apresentados e 
respectivos preços unitários e tendo como referência o limite representado pela proposta de menor preço entre os 
licitantes que obtiveram a valorização mínima; 
III - no caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado, sucessivamente, com os 
demais proponentes, pela ordem de classificação, até a consecução de acordo para a contratação; 
IV - as propostas de preços serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem preliminarmente habilitados ou 
que não obtiverem a valorização mínima estabelecida para a proposta técnica. 
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contratual prévio dos licitantes; preferência para produtos nacionais ou produzidos no País, e 

por fim, sorteio: 

Art. 25. Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, serão utilizados os 
seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 
I - disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 
fechada em ato contínuo à classificação; 
II - a avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista 
sistema objetivo de avaliação instituído; 
III - os critérios estabelecidos no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, e 
no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e 
IV - sorteio. 
Parágrafo único. As regras previstas no caput deste artigo não prejudicam a 
aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 
2006. 

 

As novidades introduzidas pela Lei referem-se à disputa final e à avaliação do 

desempenho contratual prévio do licitante.  

Na “disputa final”, os licitantes empatados terão a oportunidade de apresentar uma 

nova proposta fechada, aumentando a vantajosidade da Administração. Note-se que a lei 

estabelece a apresentação de proposta fechada independentemente de qual seja o modo de 

disputa previsto no certame. Além disso, importa ressaltar que não se permitirá a realização 

de lances sucessivos, sendo prevista a apresentação de uma única proposta pelos licitantes. 

Pela “avaliação do desempenho contratual prévio”, busca-se a ampliação da eficiência 

da contratação, pois através de critérios objetivos, os licitantes empatados terão suas 

experiências anteriores em contratações semelhantes comparadas. A principal contribuição 

inovadora deste critério é estimular o bom desempenho e relacionamento das contratadas com 

a Administração. Por outro lado, a dificuldade poderá residir na necessidade manter um banco 

de dados atualizado e preciso com informações das potenciais licitantes. 

Outro critério de desempate previsto refere-se às preferências já estabelecidas na 

legislação. A Lei Federal nº 8.248/1991, em seu artigo 3º, determina preferência para bens e 

serviços com tecnologia nacional, a ser observada nas aquisições de bens e serviços de 

informática e automação: 

 

Art. 3o Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta ou indireta, 
as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e as demais organizações sob 
o controle direto ou indireto da União darão preferência, nas aquisições de bens e 
serviços de informática e automação, observada a seguinte ordem, a: (Redação dada 
pela Lei nº 10.176, de 2001)  
I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; (Redação dada pela Lei nº 
10.176, de 2001) 
II - bens e serviços produzidos de acordo com processo produtivo básico, na forma a 
ser definida pelo Poder Executivo.(Redação dada pela Lei nº 10.176, de 2001) 
§ 1o Revogado. (Redação dada pela Lei nº 10.176, de 2001) 
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§ 2o Para o exercício desta preferência, levar-se-ão em conta condições equivalentes 
de prazo de entrega, suporte de serviços, qualidade, padronização, compatibilidade e 
especificação de desempenho e preço.(Redação dada pela Lei nº 10.176, de 2001) 
§ 3o A aquisição de bens e serviços de informática e automação, considerados como 
bens e serviços comuns nos termos do parágrafo único do art. 1o da Lei no 10.520, de 
17 de julho de 2002, poderá ser realizada na modalidade pregão, restrita às empresas 
que cumpram o Processo Produtivo Básico nos termos desta Lei e da Lei no 8.387, 
de 30 de dezembro de 1991. (Redação dada pela Lei nº 11.077, de 2004) 
 

A preferência prevista para as contratações de bens ou serviços de informática e 

automação é bem semelhante àquela estabelecida para as micro e pequena empresas. A 

diferença consiste no fato de que estas devem apresentar proposta que supere a que estiver 

melhor classificada, enquanto aquelas poderão tão somente igualar a melhor proposta. 

Insta observar, que embora o RDC tenha estabelecido a ordem de utilização dos 

critérios de desempate, de modo que um critério só seria aplicável caso o anterior não fosse 

apto a desfazer o empate, no que concerne à preferência para contratação de bens e serviços 

de informática, o empate ficto subsiste não obstante a ocorrência de empate prévio. Ou seja, 

solucionada uma situação de empate real, eventualmente, remanescerá a circunstância de 

empate ficto, a ser resolvida pelas regras do direito de preferência.  

A outra norma referida é a Lei Federal nº 8.666/1993 que, por sua vez, fixa preferência 

a produtos ou serviços produzidos ou prestados no País, aplicáveis às contratações em geral: 

 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos.     (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)      (Regulamento)      
(Regulamento)       (Regulamento) 
(...) 
§ 2o  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada 
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
I - (Revogado pela Lei nº 12.349, de 2010) 
II - produzidos no País;  
III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

 

E o último critério de desempate previsto é o sorteio, já conhecido do regime geral. 

Embora não haja previsão da sistemática a ser observada para a realização do sorteio, visando 

a higidez do procedimento, com atendimento aos princípios licitatórios aplicáveis, é 

conveniente que a Administração convoque os interessados para a realização do sorteio em 

ato público. 
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Por fim, nos termo do parágrafo único do artigo 25, as regras ora previstas aplicam-se 

não apenas às hipóteses em que os valores propostos pelos licitantes sejam absolutamente 

idênticos, mas também aquelas consideradas “tecnicamente empatadas”, nos termos do 

disposto na Lei Complementar nº 123/2006. 

Importa ressaltar, neste ponto, que as regras para desempate previstas no RDC são 

aplicáveis sem prejuízo do disposto no artigo 44 da referida Lei Complementar47.  

 

3.10. Possibilidade de negociação 

 

O RDC possibilitou à Administração negociar melhores condições com o  licitante 

vencedor, quando após o resultado do julgamento, caso o melhor preço ofertado permaneça 

superior àquele estimado ou, ainda, quando embora alcançado o preço, entender que há 

alguma vantagem a ser obtida:   

  

Art. 26. Definido o resultado do julgamento, a administração pública poderá 
negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. 
Parágrafo único. 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 sua proposta 
permanecer acima do orçamento estimado. 

 

Em respeito ao princípio da isonomia, nos casos em que a proposta continuar acima do 

orçamento, o direito à negociação será estendido aos demais licitantes, aos quais devem ser 

dispensadas idênticas condições negociais, seguindo a ordem de classificação. 

Embora as hipóteses de negociação tenham sido ampliadas pelo RDC, a possibilidade 

de sua realização também não é uma grande inovação trazida pela Lei.  

A Lei Federal nº 8.666/1993, em seu artigo 46, §1º48, que disciplina a licitação julgada 

sob o critério da “melhor técnica”, prevê que o licitante que alcançar a melhor classificação 

                                                 
47 Art. 44.  Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
§ 1o  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
§ 2o  Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1o deste artigo será de até 5% (cinco por 
cento) superior ao melhor preço. 
 
48 Art. 46.  Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados exclusivamente para 
serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, 
fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a elaboração 
de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 
anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 1o  Nas licitações do tipo "melhor técnica" será adotado o seguinte procedimento claramente explicitado no 
instrumento convocatório, o qual fixará o preço máximo que a Administração se propõe a pagar: 
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técnica será convocado a reduzir o seu preço, tendo como referencial a menor proposta de 

preços entre os licitantes que obtiveram a valorização técnica mínima. Do mesmo modo 

previsto no RDC, não sendo bem sucedida a negociação, o mesmo procedimento será dotado 

com os demais proponentes, de acordo com a ordem de classificação. 

Outra hipótese de negociação prevista na Lei Federal nº 8.666/1993 está na locução do 

artigo 64, §2º49, segundo o qual a Administração Pública, diante da recusa do primeiro 

classificado em manter a proposta vencedora, poderá convocar os licitantes remanescentes, 

segundo a ordem de classificação, para, nas mesmas condições propostas por aquele, celebrar 

o contrato. 

A Lei do Pregão, por sua vez, em seu artigo 4º, XVII50, outorga ao pregoeiro a 

prerrogativa de negociar diretamente com o proponente com vistas à obtenção de melhor 

preço, após a etapa de lances, visando uma redução do valor da proposta, de modo a adequá-la 

aos parâmetros do mercado. 

Ocorre, entretanto, que o diferencial trazido pelo RDC consiste no fato de que 

enquanto as hipóteses de negociação previstas na Lei Federal nº 8.666/1993 e na Lei Federal 

nº 10.520/2002 pressupõem tão somente a discussão do preço, a negociação prevista pelo 

novo regime é mais ampla e pode incidir sobre outros aspectos da proposta da licitante, 

visando buscar outras vantagens para a Administração, como a redução do prazo de entrega 

de um bem ou o oferecimento de um bem ou serviço de qualidade superior.  

Importa consignar que em atendimento aos princípios da moralidade administrativa, 

lealdade e boa-fé da Administração, na fase de negociação dos preços, incumbe à 

Administração o dever de revelar se a proposta negociada está igual ou abaixo do orçamento 

estimado, e, por conseguinte, classificada, ou, ao contrário, está desclassificada por achar-se 

acima daquele parâmetro.51 

                                                 
49 Art. 64.  A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei. 
[...] 
§ 2o  É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação 
independentemente da cominação prevista no art. 81 desta Lei. 
 
50 Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes 
regras: 
[...] 
XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente 
para que seja obtido preço melhor; 
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A recusa do licitante - cuja proposta está igual ou abaixo do orçamento estimado - em 

“melhorar” suas condições para a Administração, jamais poderá ser invocada como motivo 

para desclassificação da proposta ou revogação do certame, posto que sua proposta já era 

considerada satisfatória, segundo os parâmetros objetivos do instrumento convocatório.  

 

3.11. Fase recursal única 

 

Diferentemente do procedimento previsto pela Lei Federal nº 8.666/1993 que prevê a 

possibilidade de recursos para cada ato decisório pela Administração52, os recursos previstos 

no RDC seguem a mesma lógica presente na Lei Federal nº 10.520/2002, de modo que tudo 

poderá ser objeto de recurso, contudo, num momento único e ao final: 

 

Art. 27. Salvo no caso de inversão de fases, o procedimento licitatório terá uma fase 
recursal única, que se seguirá à habilitação do vencedor. 
Parágrafo único. Na fase recursal, serão analisados os recursos referentes ao 
julgamento das propostas ou lances e à habilitação do vencedor. 

 

Tendo em vista que os licitantes só serão excluídos do certame após a fase de 

habilitação e esta ocorrerá imediatamente antes da fase recursal, não há que se falar em 

prejuízo. Ademais, reitera-se, as causas de inconformismo verificadas em qualquer momento 

do procedimento poderão (e deverão) ser arguidas nesta ocasião. 

As principais vantagens decorrentes da previsão de uma única fase recursal, que é a 

regra nas licitações regidas pelo RDC, consistem na celeridade e economia processual. 

Tendo em vista que a intenção desta previsão seja diminuir os prazos, quando o 

recurso incidir sobre a fase de habilitação ou referir-se a defeitos supríveis, a unificação das 

fases recursais se mostra efetivamente melhor, atendendo ao princípio da eficiência. 

                                                                                                                                                         
51 Acórdão nº 306/2013, Tribunal de Contas da União (TC nº 039.089/2012-6). Disponível em: 
https://contas.tcu.gov.br/juris/Web/Juris/ConsultarTextual2/Jurisprudencia.faces?numeroAcordao=306&anoAco
rdao=2013 Acesso em: 07/10/2014 
 
52 Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei;  (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 
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Contudo, caso as fases do procedimento licitatório respeitem a ordem tradicional 

disposta na Lei Federal nº 8.666/1993, ou seja, a habilitação precedendo a classificação, as 

fases recursais continuam divididas. 

A Lei prevê a interposição de recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

intimação ou da lavratura da Ata, em face do ato que defira ou indefira o pedido de pré-

qualificação; do ato de habilitação ou inabilitação; do julgamento das propostas; da anulação 

ou revogação da licitação; do indeferimento de pedido de inscrição em registro cadastral, sua 

alteração ou cancelamento; da rescisão do contrato; e da aplicação das penas53. 

Segundo determina a Lei, o licitante interessado em recorrer de decisão que defira ou 

indefira o pedido de pré-qualificação, do ato de habilitação ou inabilitação ou do julgamento 

das propostas, deverá apresentar sua manifestação imediatamente, sob pena de preclusão. O 

interesse recursal decorre da possiblidade de obter resultado jurídico melhor do que aquele 

que se obteve com a decisão recorrida. 

O procedimento recursal prescrito é bastante semelhante ao previsto para a 

modalidade pregão e propiciam uma maior agilidade ao processo licitatório quando 

estabelecem a preclusão no caso de não haver manifestação da intenção de recorrer ao térmico 

da sessão de julgamento/habilitação. Assim, apenas quando houver manifestação de interesse 

em recorrer é que a Administração deverá aguardar o transcurso do prazo de apresentação de 

recursos para dar continuidade ao certame. Já pela Lei Federal nº 8.666/1993, em regra, a  

comissão de licitação deverá aguardar o transcurso do prazo recursal54. 

 O prazo para contrarrazões é também de 05 (cinco) dias contados automaticamente do 

prazo de interposição de recurso. Não há previsão expressa de intimação dos demais licitantes 

                                                 
53 Art. 45. Dos atos da administração pública decorrentes da aplicação do RDC caberão: 
[...] 
II - recursos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da intimação ou da lavratura da ata, em 
face: 
a) do ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessados; 
b) do ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 
c) do julgamento das propostas; 
d) da anulação ou revogação da licitação; 
e) do indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 
f) da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
g) da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade, suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública; e 
54 Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:  
I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, e sua apreciação; 
II - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde 
que não tenha havido recurso ou após sua denegação; 
III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo 
sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos 
interpostos; 
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para apresentarem as contrarrazões. Essa lacuna aparentemente incompatível com o devido 

processo legal, na verdade tem um fundamento bastante pertinente. Tendo em vista que a  

manifestação da intenção de recorrer deve ser efetuada na sessão de apreciação das propostas, 

considera-se que os licitantes já estão notificados da existência do recurso. Neste horizonte, os 

licitantes que optarem por não comparecer à sessão, de fato, não terão ciência da intenção de 

recorrer de outro licitante, entretanto, este é um ônus a ser suportado por aqueles que fizerem 

tal opção. 

A retratação e a decisão também deverão ocorrer em 05 (cinco) dias. Se a autoridade 

prolatora da decisão recorrida não conhecer do recurso, o recorrente poderá representar a 

autoridade superior. 

A Lei não explicita os efeitos em que o recurso será recebido, o que, a princípio, 

parece isentar a Administração da interrupção do procedimento para analisar eventuais 

recursos. Contudo, tendo em vista que o artigo 2855 condiciona o encerramento do processo 

licitatório ao exaurimento da fase recursal, necessariamente a Administração deverá concluir 

a análise de todos os recursos administrativos antes de concluir a licitação. 

 Após julgamento de todos os recursos, a licitação estará encerrada e o processo 

administrativo será encaminhado à autoridade superior competente, que deverá tomar uma das 

seguintes providências: determinar o retorno dos autos para sanar irregularidades; anular o 

procedimento; revogá-lo por motivo de conveniência e oportunidade; ou adjudicar o objeto e 

homologar a licitação.  

Conforme se depreende da leitura dos artigos referentes ao procedimento ora 

comentado, a dinâmica recursal prevista no RDC combina regras das Leis Federais nº 

8.666/1993 e 10.520/2002, garantindo aos licitantes o direito e os meios para acompanhar e 

impugnar o procedimento, se entenderem necessário, mas, concomitantemente, 

proporcionando maior celeridade ao processo.   

 

3.12. Possibilidade de utilização de procedimentos auxiliares  

 

O RDC previu quatro procedimentos auxiliares a serem utilizados nos procedimentos 

licitatórios sob sua execução, quando cabíveis, visando otimizar os processos e reduzir prazos. 

                                                 
55 Art. 28. Exauridos os recursos administrativos, o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado à 
autoridade superior, que poderá: 
I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis; 
II - anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável; 
III - revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou 
IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação. 
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São eles: a pré-qualificação permanente; o cadastramento; o sistema de registro de preços e o 

catálogo eletrônico de padronização: 

 

Art. 29. São procedimentos auxiliares das licitações regidas pelo disposto nesta Lei: 
I - pré-qualificação permanente; 
II - cadastramento; 
III - sistema de registro de preços; e 
IV - catálogo eletrônico de padronização. 
Parágrafo único.  Os procedimentos de que trata o caput deste artigo obedecerão a 
critérios claros e objetivos definidos em regulamento. 

 

Os procedimentos introduzidos pela Lei serão estudados separadamente, não obstante, 

cabe considerar as vantagens de sua adoção elencadas por Marçal Justen Filho: 

 
O desenvolvimento dos procedimentos auxiliares não se sujeita aos 
constrangimentos temporais próprios de uma disputa licitatória. Portanto, a análise 
dos requisitos pode fazer-se de modo muito menos apressado, sem a urgência de 
produzir uma decisão indispensável para a continuidade de um procedimento 
licitatório determinado. 
Por outro lado, a decisão adotada no âmbito do procedimento auxiliar produzirá 
efeitos para uma pluralidade de procedimentos licitatórios. Suponha-se, por 
exemplo, o reconhecimento de que um interessado preenche determinados requisitos 
exigidos por lei. Como decorrência, o referido interessado poderá invocar os efeitos 
da decisão em todos os casos em que a entidade administrativa sujeita-se a verificar 
a presença dos ditos requisitos. Isso significa a redução dos esforços e da 
complexidade da atividade administrativa, eis que não será necessário repetir 
atividades similares e de conteúdo idêntico para cada licitação instaurada durante o 
período de validade do procedimento.56 
 

  

3.12.1. Pré-qualificação 

 

A pré-qualificação é um procedimento anterior à licitação que visa a identificação dos 

fornecedores que detenham as condições de habilitação ou a identificação dos bens que 

atendem às exigências técnicas e de qualidade solicitadas pela Administração: 

 

Art. 30. Considera-se pré-qualificação permanente o procedimento anterior à 
licitação destinado a identificar: 
I - fornecedores que reúnam condições de habilitação 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 da administração 
pública. 
§ 1o O procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para a 
inscrição dos eventuais interessados. 
§ 2o A administração pública poderá realizar licitação restrita aos pré-qualificados, 
nas condições estabelecidas em regulamento. 

                                                 
56 JUSTEN FILHO, Marçal; PEREIRA, Cesar A. Guimarães (Coord.). O Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas (RDC): Comentários à Lei nº 12.462 e ao Decreto nº 7.581. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 310. 
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§ 3o A pré-qualificação poderá ser efetuada nos grupos ou segmentos, segundo as 
especialidades dos fornecedores. 
§ 4o A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os 
requisitos de habilitação ou técnicos necessários à contratação, assegurada, em 
qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes. 
§ 5o A pré-qualificação terá validade de 1 (um) ano, no máximo, podendo ser 
atualizada a qualquer tempo. 

 

De acordo com o dispositivo legal supra transcrito, a pré-qualificação ficará 

permanentemente aberta para que eventuais interessados façam sua inscrição, ou seja, a 

Administração deve assegurar que o procedimento permaneça continuamente acessível a todo 

e qualquer interessado, não podendo fixar prazos ou períodos específicos para seu ingresso. A 

pré-qualificação terá validade de um ano, mas poderá ser atualizada a qualquer tempo. 

A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os requisitos 

para habilitação. Quando se tratar da pré-qualificação de fornecedores, ela poderá ser efetuada 

por grupos ou segmentos de objetos a serem contratados, segundo as respectivas 

especialidades. Poderá, ainda, ser exigida amostra do bem como requisito de pré-qualificação, 

desde que justificada a necessidade da sua apresentação. 

Da decisão que deferir ou indeferir o pedido de pré-qualificação de interessados caberá 

recurso no prazo de cinco dias úteis contadas a partir da data da intimação ou da lavratura da 

ata. 

 A Administração poderá realizar licitações restritas aos pré-qualificados, as quais 

deverão atender às regras constantes do respectivo regulamento. Contudo, para evitar restrição 

indevida da competitividade, faz-se necessário que a pré-qualificação seja precedida de ampla 

divulgação para evitar que eventuais interessados em contratar com a administração sejam 

surpreendidos com o lançamento de um edital restrito a pré-qualificados. 

A título exemplificativo, o Decreto Federal nº 7.581/2011, determina que a licitação 

restrita aos pré-qualificados deverá informar que as futuras licitações serão restritas, indicar a 

estimativa de quantitativos mínimos, além de conter todos os requisitos de habilitação 

técnica.57 

                                                 
57 Art. 86.  A administração pública poderá realizar licitação restrita aos pré-qualificados, justificadamente, desde 
que: 
I - a convocação para a pré-qualificação discrimine que as futuras licitações serão restritas aos pré-qualificados; 
II - na convocação a que se refere o inciso I do caput conste estimativa de quantitativos mínimos que a 
administração pública pretende adquirir ou contratar nos próximos doze meses e de prazos para publicação do 
edital; e 
III - a pré-qualificação seja total, contendo todos os requisitos de habilitação técnica necessários à contratação.   
§ 1o  O registro cadastral de pré-qualificados deverá ser amplamente divulgado e deverá estar permanentemente 
aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, no mínimo anualmente, a 
chamamento público para a atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados.  
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A divulgação do procedimento de pré-qualificação deverá ser feita mediante 

publicação nos Diários Oficiais do ente licitante, bem como no sítio eletrônico oficial 

centralizado de divulgação de licitações ou mantido pelo ente encarregado do procedimento 

licitatório, consoante disposto no artigo 15 da Lei. 

 No que concerne às diferenças entre a pré-qualificação do RDC e o procedimento 

previsto no artigo 114 da Lei Federal nº 8.666/93, esclarece Marçal Justen Filho: 

 

A pré-qualificação do art. 30 da Lei nº 12.462 não se confunde com aquela do art. 
114 da Lei nº 8.666. Há uma distinção fundamental. Na Lei nº 8.666, a pré-
qualificação envolve especificamente uma única licitação. Trata-se de um 
procedimento auxiliar destinado a simplificar uma licitação determinada e 
específica. Já a pré-qualificação da Lei nº 12.462 apresenta essa natureza 
“permanente”. Ou seja, pode ser aplicada para uma série indeterminada de 
licitações. Isso não impede, no entanto, que a pré-qualificação seja estruturada para 
produzir efeitos relativamente a uma específica licitação. Isso se passa nos casos em 
que a participação numa determinada licitação for restrita aos pré-qualificados.58 

 

Ressalta-se, assim, que as licitações restritas a determinados licitantes também não é 

uma novidade do RDC.  

A Lei Federal nº 8.666/1993, além da hipótese de licitação restrita decorrente do 

procedimento de pré-qualificação previsto em seu artigo 114, permite no §12 do artigo 3º da 

referida Lei, que nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao 

aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia da informação e comunicação, considerados 

estratégicos em ato do Poder Executivo federal, a licitação seja ainda restrita a bens e serviços 

com tecnologia desenvolvida no país e produzidos de acordo com o processo produtivo básico 

de que trata a Lei nº 10.176/200159.  

 

                                                                                                                                                         
§ 2o  Só poderão participar da licitação restrita aos pré-qualificados os licitantes que, na data da publicação do 
respectivo instrumento convocatório: 
I - já tenham apresentado a documentação exigida para a pré-qualificação, ainda que o pedido de pré-
qualificação seja deferido posteriormente; e 
II - estejam regularmente cadastrados.  
§ 3o  No caso de realização de licitação restrita, a administração pública enviará convite por meio eletrônico a 
todos os pré-qualificados no respectivo segmento.  
§ 4o  O convite de que trata o § 3o não exclui a obrigação de atendimento aos requisitos de publicidade do 
instrumento convocatório.  
 
58 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários ao RDC: (Lei 12.462/11 e Decreto 7.581/11). São Paulo: Dialética, 
2013, p. 508. 
 
59 § 12.  Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de 
tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo federal, a 
licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o 
processo produtivo básico de que trata a Lei no 10.176, de 11 de janeiro de 2001. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 
2010)  
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3.12.2. Cadastramento 

 

O cadastramento é um procedimento adotado pelo RDC com o intuito de antecipar 

parcialmente a fase de habilitação de futuras licitações, agilizando assim o procedimento 

licitatório quando deflagrado o certame: 

 

Art. 31. Os registros cadastrais poderão ser mantidos para efeito de habilitação dos 
inscritos em procedimentos licitatórios e serão válidos por 1 (um) ano, no máximo, 
podendo ser atualizados a qualquer tempo. 
§ 1o Os registros cadastrais serão amplamente divulgados e ficarão 
permanentemente abertos para a inscrição de interessados. 
§ 2o Os inscritos serão admitidos segundo requisitos previstos em regulamento. 
§ 3o A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no 
respectivo registro cadastral. 
§ 4o A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do 
inscrito que deixar de satisfazer as exigências de habilitação ou as estabelecidas para 
admissão cadastral. 

 

O cadastramento consiste em um banco de dados de licitantes que atendam aos 

requisitos da habilitação. Esse banco de dados terá validade de um ano e estará 

permanentemente aberto para novos interessados, podendo ser alterado, suspenso ou 

cancelado o registro daquele que deixar de atender aos requisitos. 

Em regra, o registro no cadastro pode ocorrer sem que o licitante vise um certame 

específico. A vantagem para os interessados é que eles poderão regularizar seus documentos 

previamente, tendo maior tempo hábil para sanar qualquer inconsistência. Ademais,  para o 

registro cadastral, o interessado deverá apresentar seus documentos uma única vez e estes 

serão válidos para todos os certames ocorridos dentro da validade do registro, evitando-se, 

assim, a apresentação de inúmeros documentos para cada licitação.  

Para a Administração, a possiblidade de simplesmente consultar o cadastro implica em 

maior agilidade e simplificação da fase de habilitação. 

Uma informação importante e útil que constará no registro cadastral refere-se ao 

cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado.  

Por fim, caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contados a partir da data da 

intimação do indeferimento do pedido de inscrição no registro cadastral ou de alteração ou 

cancelamento do registro. 

 

3.12.3. Sistema de registro de preços 
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O sistema de registro de preços consiste num pré-contrato entre a Administração e o 

particular, pelo qual ficam estabelecidas regras, como preço e quantidades de determinado 

objeto, a ser adjudicado em contratações futuras:  

 

Art. 32. O Sistema de Registro de Preços, especificamente destinado às licitações de 
que trata esta Lei, reger-se-á pelo disposto em regulamento. 
§ 1o Poderá aderir ao sistema referido no caput deste artigo qualquer órgão ou 
entidade responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1o desta Lei. 
§ 2o O registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições: 
I - efetivação prévia de ampla pesquisa de mercado; 
II - seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento; 
III - desenvolvimento obrigatório de rotina de controle e atualização periódicos dos 
preços registrados; 
IV - definição da validade do registro; e 
V - inclusão, na respectiva ata, do registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens 
ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação 
do certame, assim como dos licitantes que mantiverem suas propostas originais. 
§ 3o A existência de preços registrados não obriga a administração pública a firmar 
os contratos que deles poderão advir, sendo facultada a realização de licitação 
específica, assegurada ao licitante registrado preferência em igualdade de condições. 

 

Por meio deste sistema é permitido à Administração contratar a aquisição de bens ou 

prestação de serviços prontamente, de fornecedores previamente selecionados, na medida em 

que for verificada a necessidade da contratação.  

São evidentes as vantagens operacionais da utilização do registro pela Administração, 

pois além de permitir uma contratação mais ágil, o registro somente obriga os proponentes. 

Note-se, que embora os fornecedores com preços registrados tenham preferência na 

contratação, a Administração Pública não está obrigada a realizar contrato com esses licitantes 

cadastrados. Caso a Administração opte por realizar a licitação, os fornecedores registrados 

unicamente terão unicamente como vantagem a preferência, caso ocorra um improvável 

empate. 

Por outro lado, a ata de registro de preços, dentro de seu prazo de validade, obriga os 

licitantes ao fornecimento de bens ou à prestação de serviços, observados os preços, 

quantidades e demais condições previstas no instrumento convocatório. Observados o prazo 

de validade do registro e os quantitativos previamente definidos, a Administração poderá 

realizar tantas contratações quantas se fizerem necessárias. 

A licitação para o registro de preços poderá ser realizada por qualquer dos modos de 

disputa previstos para o RDC, combinados ou não, utilizando-se critério de julgamento menor 

preços ou maior desconto. 

Assim como já previsto na Lei Federal nº 8.666/1993, o sistema poderá ser adotado 

quando pelas características do bem ou serviço houver necessidade de contratações 
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frequentes; for conveniente a aquisição do bem ou contratação dos serviços para atendimento 

a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; for mais conveniente a aquisição 

de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por 

unidade de medida ou em regime de tarefa; ou quando pela natureza do objeto, não foi 

possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração pública. 

Tendo em vista que o sistema de registro de preços previsto no RDC é muito 

semelhante àquele conhecido da Lei Federal nº 8.666/1993, esta ferramenta não consistiu em 

uma verdadeira inovação trazida pela Lei Federal nº 12.462/2011. 

 

3.12.4. Catálogo eletrônico de padronização  

 

A intenção do RDC ao incorporar o catálogo eletrônico de padronização foi padronizar 

os bens a serem adquiridos pela Administração Pública, mediante um sistema informatizado: 

 

Art. 33. O catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras consiste 
em sistema informatizado, de gerenciamento centralizado, destinado a permitir a 
padronização dos itens a serem adquiridos pela administração pública que estarão 
disponíveis para a realização de licitação. 
Parágrafo único. O catálogo referido no caput deste artigo poderá ser utilizado em 
licitações cujo critério de julgamento seja a oferta de menor preço ou de maior 
desconto e conterá toda a documentação e procedimentos da fase interna da 
licitação, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto 
em regulamento. 

 

Com este sistema, a Administração deverá utilizar modelos disponíveis e soluções 

padronizadas ao promover licitações e contratações administrativas por meio do RDC, 

especialmente aquelas cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou maior desconto. 

Esta também é uma solução que já vem sendo largamente utilizada pela Administração 

Pública para otimizar seus processos e procedimentos. 

Acredita-se que a utilização destes catálogos enseja maior agilidade na realização de 

contratações públicas e evita a realização de retrabalhos pelos diversos órgãos, pois muitas 

das suas necessidades são comuns e já estarão atendidas pelo sistema. 

Também é uma forma de evitar a reiteração de erros, pois uma vez constatada uma 

falha em determinada cláusula contratual, corrige-se o modelo do sistema e evita-se a 

proliferação dessa falha. 

Evidentemente, ao lançar o instrumento convocatório, a Administração deverá estar 

atenta às especificidades do objeto a ser contratado, realizando os ajustes porventura 

necessários. 
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Por fim, importa consignar que o RDC previu expressamente que os instrumentos 

convocatórios e as minutas de contratos deverão ser previamente aprovados pelo órgão 

jurídico competente. Ressalta-se, neste ponto, que esta é a única atribuição conferida pela Lei 

ao órgão jurídico. 
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Capítulo 4. Conclusão  

 

Já há algum tempo o sistema existente para as licitações e contratações administrativas 

carecia de aperfeiçoamentos para compatibilizar as normas à realidade vivenciada pelos 

gestores públicos, especialmente, em face do atual estágio de desenvolvimento da tecnologia 

da informação. 

A Lei Federal nº 10.520/2002, que instituiu a modalidade licitatória denominada 

pregão, constituiu um grande avanço na modernização dos procedimentos de contratação. 

Entretanto, sua aplicabilidade restou limitada à aquisição de bens e serviços comuns, alijando 

um amplo espectro de contratações públicas. 

Nesse contexto, diante do desafio de realizar diversas contratações necessárias para a 

realização de importantes eventos esportivos no Brasil, surgiu o RDC, um regime licitatório 

diferenciado, com mecanismos modernos, valorizando a sustentabilidade econômica, social e 

ambiental, inclusive incorporando diversos instrumentos introduzidos pela modalidade 

pregão, atendendo em grande parte a necessidade de simplificação e modernização das 

normas de licitações. 

Ocorre, entretanto, que com o RDC buscou-se criar um regime exclusivo e provisório 

para uma determinada gama de situações específicas, em razão, principalmente, da inércia 

governamental ocorrida por considerável e inexplicável lapso de tempo, desde a escolha do 

Brasil como sede da realização dos jogos. Em razão deste cenário, buscou-se um regime 

caracterizado pelo encurtamento de prazos, simplificação de procedimentos e, principalmente, 

que permitisse o cumprimento de metas público-privadas, visando obstar qualquer atraso à 

realização dos eventos esportivos. 

Em uma análise geral e perfunctória, o RDC parece oferecer importantes instrumentos 

que colaboram para a eficiência e celeridade dos processos licitatórios sob sua aplicação, 

rompendo com alguns critérios usuais de contratações públicas, os quais embora tenham por 

objetivo coibir irregularidades, acabaram apenas se tornando entraves burocráticos. 

Neste horizonte, a utilização da minuciosa Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, caracterizada sobretudo pelos detalhes e pela morosidade procedimental, 

inviabilizaria as contratações necessárias para os eventos esportivos brasileiros a tempo e a 

contento.  

O que se nota é que não obstante as críticas, este regime tem contribuído para 

viabilizar tempestivamente os projetos necessários à organização dos eventos esportivos 

programados para o período 2013-2016.  
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Porém, o principal desapontamento gerado pelo RDC decorre especialmente do fato de 

que poderiam ter sido envidados esforços para o aprimoramento da Lei Federal nº 8.666/1993 

e de outras leis e normas utilizadas pela Administração em todos os demais casos de licitações 

e contratos administrativos, não apenas naqueles previstas na novel Lei. 

Contudo, um lado positivo desta experiência foi a constatação que as “grandes 

inovações” trazidas pelo novo regime, em muitos casos não representaram verdadeira 

novidade, uma vez que já tem sido sido aplicadas às contratações públicas por meio de 

diplomas legislativos complementares à Lei Federal nº 8.666/93, como por exemplo, a Lei 

Federal nº 8.987/1995 (Concessões), a Lei Federal nº 10.520/2002 (Pregão) e a Lei Federal nº 

11.079/2004 (Parcerias Público-Privadas).  

Assim, espera-se que o RDC esteja sendo utilizado como um experimento para uma 

revisão ampla da regulamentação de contratações públicas. Essa constatação decorre da 

observação das sucessivas ampliações do objeto da Lei, implicando na aplicabilidade do novo 

regime a diversas outras situações, como às ações integrantes do PAC, às obras e serviços dos 

SUS, dos estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativo e às ações no 

âmbito da Segurança Pública. Resta aguardar futuros desdobramentos a ocorrerem quando a 

utilização do RDC estiver mais consolidada e essas práticas gradualmente deixarem de ser 

uma simples alternativa, para passar a ser uma fase transitória a culminar com a aposentadoria 

da vetusta Lei Federal nº 8.666/1993. 
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