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RESUMO 

 

RODRIGUES, Alessandra Cristina Girotto. A contratação integrada no regime diferenciado 

de contratações públicas. 2016. 156 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de 

Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Em 2011, foi instituído o Regime Diferenciado de Contratações (RDC), aplicável 

exclusivamente às licitações e aos contratos necessários à realização da Copa das 

Confederações de 2013, da Copa do Mundo de 2014, das Olimpíadas e das Paraolimpíadas de 

2016. Uma das principais novidades do RDC é a possibilidade de se processarem contratações 

por intermédio do regime da Contratação Integrada, na qual a responsabilidade pela 

elaboração dos projetos básico e executivo será do futuro contratado. A pesquisa bibliográfica 

abordou especialmente o instituto da contratação integrada que tem por maior crítica a 

ausência de projeto básico elaborado previamente à licitação de obras e serviços de 

engenharia, considerando que tal pode redundar em afronta ao princípio da isonomia e em 

contratações menos vantajosas para o poder público. O estudo demonstrou que a 

Administração não está livre de traçar definições e parâmetros mínimos que garantam a 

isonomia da disputa, comprovou que a contratação integrada não dispensa a Administração de 

estabelecer regras precisas e determinadas no tocante à qualidade mínima e os demais 

atributos do objeto a ser executado, revelando não se tratar de um instrumento apto a 

solucionar problemas de desorganização ou falta de planejamento da Administração. A Lei do 

Regime Diferenciado de Contratações teve sua constitucionalidade questionada em duas 

ações diretas de inconstitucionalidade propostas: uma delas pelo Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB), com o Democratas (DEM) e o Partido Popular Socialista – 

PPS (ADI 4645), e a outra pelo Ministério Público Federal (ADI 4655), e em ambas foram 

alegados vícios formais e materiais.  O trabalho faz uma análise pormenorizada das ações 

diretas de inconstitucionalidade (ADIns), concluindo que a lei não fere qualquer princípio 

constitucional. Foram abordados os principais procedimentos que se aplicam à contratação 

integrada, dos quais destacam-se: a inversão das fases de habilitação e julgamento das 

propostas de preços; a previsão de fase recursal única; a oferta de lances em licitações cujo 

objeto sejam obras e serviços de engenharia; o orçamento sigiloso; entre outros elementos de 

relevância significativa.   

 

 

Palavras-chave: Direito Administrativo. Regime Diferenciado de Contratações. Contratação 

Integrada.  



 

 

ABSTRACT 

 
 
RODRIGUES, Alessandra Cristina Girotto. The Integrated Contracting in the Differentiated 

Regime of Contracts. 2016. 156 f. Dissertation (Master of Law) - Faculty of Law, University 

of São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

In 2011, the Differentiated Regime of Contracts – DRC was instituted, applied exclusively to 

bids and contracts required to promote the 2013 Confederations Cup, World Cup 2014, the 

Olympics and the Paralympic Games in 2016. One of the main innovations of the DRC is the 

possibility to process the contracting through the Integrated Contracting regime, in which the 

responsibility for preparing the basic and executive projects will be attached to the one who 

will be future hired. The documentary research specifically addressed the integrated 

contracting Institute which has its most critical related to the absence of a basic project 

previously prepared to the bid for works and engineering services, whereas this could result in 

an affront to the principle of equality and less advantageous contracts for public sector. The 

study demonstrated that the Administration is not free from the responsibility to trace 

definitions and minimum standards guaranteeing the equality of the dispute. It also proved 

that the integrated contracting does not exempt the Administration to establish precise rules 

and fixed determinations regarding to the minimum quality and other attributes of the object 

to be performed, revealing that this instrument is not suitable to solve problems of 

disorganization or lack of management planning. The Contracting Differentiated Regime Law 

had its constitutionality questioned in two Unconstitutional Direct Actions – Adiņs proposals, 

one by the Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB paired with the Democratas – 

DEM and the Partido Popular Socialista – PPS (ADIn n. 4.645) and the other by federal 

prosecutors (ADIn n. 4.655). Both of them alleged formal and substantive defects. The paper 

makes a detailed analysis of ADIns concluding that the Law does not violate any 

constitutional principle. The procedures were addressed to the main processes which are 

applied to integrated contracting, in which stand out: the reversal of the phases of 

qualification and judgment of price proposals; single appellate stage forecast; the offer bids in 

tenders whose purpose is works and engineering services; the secret budget; and others 

significant relevance elements.  

 
 
 
Keywords: Administrative Law, Differentiated Contracting System, Integrated Contracting. 
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Introdução 
  

Sempre que o administrador público no Brasil necessitar adquirir, alienar ou locar 

bens, contratar a execução de serviços ou obras, como etapa preliminar necessária à 

celebração dos contratos, estará submetido a um procedimento denominado licitação pública. 

Esse procedimento é imposto pelo comando constitucional previsto no art. 37, inciso XXI. Tal 

dispositivo constitucional traz as balizas para toda norma infraconstitucional que regule 

licitações e contratos administrativos no país.
1
 

A Constituição Federal adotou a premissa de que a realização de procedimento 

licitatório possibilita a melhor contratação, entendida como aquela em que se seleciona a 

proposta mais vantajosa à Administração, garantindo o atendimento do interesse público, 

observada a igualdade de condições entre todos os interessados (princípio da isonomia), sendo 

excepcional a contratação direta, que só caberá nas hipóteses previstas em lei, quais sejam os 

casos de dispensa e inexigibilidade de licitação.  

A União, no exercício de sua competência para editar normas gerais sobre licitação, 

conforme prescreve o art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, veicula por intermédio 

da Lei n. 8.666, de 1993, normas gerais obrigatórias em todo o país. Contudo, há também 

outras normas específicas que disciplinam a matéria. A título ilustrativo, indicamos a Lei n. 

10.520/2002, que disciplina o Pregão, a Lei complementar n. 123/2006, cujo objeto são as 

microempresas e empresas de pequeno porte, e a Lei n. 12.232/2010, das licitações para 

prestação dos serviços de publicidade. Este trabalho versará acerca de uma dessas normas 

específicas: a Lei n. 12.462 de 2011 – que institui o regime diferenciado de contratações 

públicas. 

Com o anúncio do Brasil como país sede da Copa das Confederações – Fifa 2013, da 

Copa do Mundo de Futebol Fifa 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, foram 

assumidos compromissos com as organizações esportivas supervisoras dos eventos, a fim de 

viabilizar as instalações esportivas e as facilidades urbanas necessárias à realização dos jogos. 

Tais instalações e facilidades urbanas consubstanciam-se em obras de grande vulto. 

A Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, por intermédio 

do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), elaborou parecer 

apresentando recomendações no sentido de que o sucesso do empreendimento requeria a 

pactuação de um regime diferenciado de licitação e de contratos e procedimentos ágeis para 

                                                           
1
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. 

p. 537. 
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licenciamento de obras e instalações.
2
 Em 4 de agosto de 2011, foi sancionada a Lei n. 

12.462,
3
 que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC).

4 
 

A lei é oriunda da Medida Provisória n. 527, de 2011, cuja redação original limitava-

se a criar a Secretaria de Aviação Civil, promover as correspondentes alterações na estrutura 

do Poder Executivo Federal e autorizar a prorrogação de contratos temporários para exercício 

de funções no controle de tráfego aéreo. Durante a tramitação da medida provisória na 

Câmara dos Deputados, foi apresentado em plenário pelo relator, o Deputado José Guimarães, 

projeto de lei de conversão da referida medida provisória,
5

 acrescentando ao diploma 

normativo dispositivos que regulam o denominado Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas, destinados a reger as licitações e contratos necessários à Copa do Mundo de Futebol 

Fifa de 2014 e aos Jogos Olímpicos de 2016.  

Após a votação na Câmara dos Deputados, o projeto de lei de conversão foi apreciado 

e aprovado no Senado Federal, e, posteriormente, encaminhado à sanção da Presidente da 

República. Assim, pela conversão em lei da medida provisória, foi sancionado em 4 de agosto 

de 2011 o Regime Diferenciado de Contratações – RDC, aplicável exclusivamente às 

licitações e aos contratos necessários à realização da Copa das Confederações Fifa de 2013, 

da Copa do Mundo Fifa de 2014, das Olimpíadas e das Paraolimpíadas de 2016.  

O novo instrumento normativo conjugou as regras previstas na Lei n. 8.666/1993 com 

experiências positivas de outras normas específicas (a exemplo da Lei do Pregão, Lei de 

Concessão e Permissão da Prestação de Serviços Públicos, Lei de Licitação e Contratação de 

Parceria Público-privada etc.) e entendimentos jurisprudenciais, em especial os proferidos 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Marçal Justen Filho assinala que:  

[...] a modelagem do RDC resultou de forte colaboração entre os Poderes 

Executivo, Legislativo e o Tribunal de Contas da União. A experiência do 

TCU na identificação de defeitos e problemas na sistemática tradicional das 

                                                           
2
 1.º Parecer sobre os grandes eventos esportivos: Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, elaborado pelo Conselho 

de Desenvolvimento Econômico e Social – CDE. Março de 2011. Brasília, mar. 2011. Disponível em: 

<http://www.cdes.gov.br/grupo/1530/acompanhamento-dos-grandes-eventos.html>. Acesso em: 26 set. 2015.  
3

 BRASIL. Lei n. 12.462, de 4 de agosto de 2011. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm>. Acesso em: 24 out. 2015. 
4
 Além de instituir o Regime Diferenciado de Contratações, a Lei n. 12.462, de agosto de 2011, alterou a Lei n. 

10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, 

a legislação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a legislação da Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); criou a Secretaria de Aviação Civil, cargos de Ministro de Estado, 

cargos em comissão e cargos de Controlador de Tráfego Aéreo; autorizou a contratação de controladores de 

tráfego aéreo temporários; alterou as Leis n. 11.182, de 27 de setembro de 2005, n. 5.862, de 12 de dezembro 

de 1972, n. 8.399, de 7 de janeiro de 1992, n. 11.526, de 4 de outubro de 2007, n. 11.458, de 19 de março de 

2007, e n. 12.350, de 20 de dezembro de 2010, e a Medida Provisória n. 2.185-35, de 24 de agosto de 2001; e 

revogou dispositivos da Lei n. 9.649, de 27 de maio de 1998. 
5
 Projeto de Lei de Conversão n. 17 de 2011. 
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licitações e contratações públicas refletiu-se na disciplina consagrada para o 

RDC.
6
 

 

O RDC nasceu com o objetivo de simplificar e agilizar as contratações processadas 

pelo Poder Público para a realização dos eventos esportivos, modificando de diversas formas 

os procedimentos previstos na Lei n. 8.666/1993 que, por sua atual redação, poderiam 

inviabilizar a própria realização dos jogos. 

Gradativamente, o rol de situações nas quais o RDC pode vir a ser utilizado foi 

ampliado. Atualmente, é permitida a utilização do RDC para as licitações e contratos 

necessários à realização das “ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento”,
7
 

para “obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino”,
8
 para “obras 

e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde”,
9
 para as “obras e serviços no 

âmbito do Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária II”.
10

 Ademais, também é 

permitida sua utilização nas licitações de concessão de porto organizado e de arrendamento de 

instalação portuária,
11

 bem como nas contratações da Secretaria de Aviação Civil.
12

 Também 

está autorizada sua utilização para as licitações e contratos necessários para “obras e serviços 

de engenharia para construção, ampliação e reforma de estabelecimentos penais e unidades de 

atendimento socioeducativo”,
13

 para “ações no âmbito da Segurança Pública”
14

 e, ainda, 

conforme autoriza a Lei n. 12.873/2013, art. 1.º, o RDC poderá ser adotado nas contratações 

realizadas por instituição financeira pública federal, em nome da Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab), visando à contratação e fiscalização de obras para reforma, 

modernização, ampliação e construção de unidades armazenadoras próprias. Portanto, a ideia 

de que a aplicação do RDC teria caráter temporário foi completamente modificada.  

Uma das principais novidades do RDC é a possibilidade de se processar contratações 

para a execução de obras e serviços de engenharia por intermédio do regime da contratação 

integrada. Esse regime é polêmico porque modifica uma das mais sólidas disciplinas da Lei 

Geral de Licitações, qual seja a necessidade de elaboração de projeto básico detalhado na fase 

interna da licitação e sua divulgação em conjunto com o edital. No regime da contratação 

                                                           
6
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários ao RDC: Lei 12.462/11 e Decreto 7.581/11. São Paulo: Dialética, 2013. 

p. 15. 
7
 Art. 1.º, inciso IV, Lei n. 12.462, de agosto de 2011, incluído pela Lei n. 12.688, de 2012. 

8
 Art. 1.º, § 3.º, Lei n. 12.462, de agosto de 2011, incluído pela Lei n. 12.722, de 2012. 

9
 Art. 1.º, inciso V, Lei n. 12.462, de agosto de 2011, incluído pela Lei n. 12.745, de 2012. 

10
 Art. 64, § 4.º, Lei n. 12.815, de junho de 2013. 

11
 Art. 66, Lei n. 12.815, de junho de 2013. 

12
 Art. 63-A, § 1.º, Lei n. 12.462, de agosto de 2011, incluído pela Lei n. 12.833, de 2013. 

13
 Art. 1.º, inciso VI, Lei n. 12.462, de agosto de 2011, incluído pela Lei n. 12.980, de 2014. 

14
 Art. 1.º, inciso VII, Lei n. 12.462, de agosto de 2011, incluído pela Medida Provisória n. 678, de 2015.  
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integrada, a responsabilidade pela elaboração do projeto básico será do futuro contratado, para 

a divulgação do edital, exige-se tão somente um anteprojeto de engenharia. 

Outras importantes novidades em relação à Lei n. 8.666/1993 foram estabelecidas pela 

Lei do RDC: o orçamento estimado para a contratação será sigiloso e somente após o 

encerramento da licitação será divulgado (art. 6.º) com exceção das hipóteses de julgamento 

pelo critério de maior desconto (§ 1.º do art. 6.º); a fase de habilitação, da mesma maneira que 

ocorre no pregão, não precederá à classificação, mas ocorrerá apenas após o julgamento das 

propostas (art. 12), sendo possível a inversão das fases mediante justificativa (parágrafo único 

do art. 12). Além disso, foi admitido um sistema de remuneração variável, inclusive para 

obras e serviços de engenharia, que ocorrerá de acordo com o desempenho da contratada (art. 

10), limitado ao orçamento fixado pela Administração (parágrafo único do art. 10). 

Para descrevermos o novo regime, abordamos sua constitucionalidade, apresentamos o 

conceito de contratação integrada e ressaltamos os aspectos controvertidos acerca das 

hipóteses em que poderá ser utilizado. Nesse contexto, surgiu a questão da opção do 

administrador pelo parcelamento do objeto, em contraponto com a sua aglutinação, e a 

necessidade de comprovação da viabilidade e utilidade técnica e das vantagens econômicas 

que justificam essa opção. Outro aspecto abordado refere-se às diretrizes aplicáveis à 

contratação integrada. 

Encerrada a etapa introdutória, o trabalho foi segmentado de modo que todas as etapas 

da licitação fossem mencionadas, quais sejam: sua etapa interna, na qual foram apresentados 

os aspectos do planejamento da licitação e futuro contrato; o projeto básico e a dispensa do 

projeto básico; a caracterização do anteprojeto de engenharia, seus limites e requisitos 

mínimos e a questão da alocação de riscos entre a administração e o contratado. Ademais, 

ainda acerca da fase interna da licitação, tratamos da polêmica orçamentação do valor das 

obras e serviços de engenharia no regime da contratação integrada e da validade da obrigação 

imposta ao administrador de manter esse orçamento sigiloso. No que diz respeito à fase 

externa do procedimento licitatório, foram analisadas as peculiaridades do procedimento 

pertinentes à contratação integrada e suas principais modificações em relação à Lei n. 

8.666/1993; no que diz respeito à fase de execução contratual, foram abordadas a questão dos 

riscos e a autonomia do particular, as alterações contratuais, as revisões contratuais em razão 

de falhas cometidas pelo particular e, por fim, as hipóteses de rescisão contratual e a 

possibilidade de utilização da remuneração variável. 
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1 A CONTRATAÇÃO INTEGRADA 

 

A Administração Pública, ao verificar a necessidade de realizar uma obra, segue uma 

sequência lógica de atos predeterminados até a entrada em operação do empreendimento. 

Cada ato do procedimento desempenha uma função própria, ou seja, existe para atender a um 

propósito específico; porém, todos os atos integrantes do procedimento visam um único fim: a 

entrada em operação do empreendimento com o menor dispêndio possível de recursos 

públicos, assegurada a igualdade de oportunidade e tratamento aos interessados, observando-

se as regras definidas.
15

  

A sequência lógica desses atos possui uma etapa interna e uma externa. Na fase 

interna, são praticados os atos condicionais à abertura da licitação; antes, portanto, da 

divulgação do instrumento convocatório aos interessados. A fase externa é aquela em que, 

disponibilizadas as condições de participação e disputa, irrompe a oportunidade de 

relacionamento entre a Administração e os que se propõem a afluir ao certame.
16

 A fase 

interna da licitação para a execução de obras encontra-se prevista no art. 7.º da Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos (Lei n. 8.666/1993). O § 1.º do art. 7.º da Lei n. 

8.666/1993 aponta para a natureza procedimental da licitação, uma vez que estabelece uma 

sequência ordenada para as diversas fases da atuação administrativa e proíbe o início da fase 

subsequente sem o exaurimento da fase antecedente. Considerando a disciplina da Lei n. 

8.666/1993, na licitação para a contratação de obras será fundamental a elaboração do projeto 

básico. Sem ele, a licitação não poderá ser externada aos eventuais interessados, ou seja, o 

procedimento licitatório não poderá ir adiante sem a observância desse requisito obrigatório.
17

 

Em apertada síntese, na fase interna, a Administração realizará os estudos técnicos 

preliminares necessários à verificação da viabilidade técnica e econômica da obra, que 

possibilitarão a escolha da solução mais adequada à realização do empreendimento. 

Posteriormente, será elaborado o projeto básico, consubstanciado no “conjunto de elementos 

definidores do objeto suficientes para a estimativa de seu custo final e prazo de execução”.
18

 

Em seguida, uma decisão será necessária: a Administração poderá realizar a obra diretamente, 

                                                           
15

 MENDES, Renato Geraldo. A estrutura lógica da licitação: fase interna e externa. Revista Zênite – Informativo 

de Licitações e Contratos (ILC), Curitiba, v. 15, n. 169, p. 229-240. Versão digital. Disponível em: 

<http://www.zenite.com.br>. Acesso em: 9 ago. 2015. 
16

 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. p. 592. 
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 TAVARES DE JESUS, Noel Antonio Tavares de. O projeto básico da fase interna da licitação para a 

execução de obras e serviços de engenharia. Revista Zênite – Informativo de Licitações e Contratos (ILC), 

Curitiba, v. 10, n. 112, p. 498-502, jun. 2003. digital. Disponível em: <http://www.zenite.com.br>. Acesso em: 

9 ago. 2015. 
18
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por intermédio de seus órgãos ou entidades, utilizando-se de seus próprios meios, ou a 

execução poderá ser indireta, contratada com terceiros sob algum dos regimes previstos na 

legislação.
19

 Encontrada, a solução que melhor atenda ao interesse público, será elaborado um 

orçamento detalhado do custo global da obra para que se faça a análise da adequação 

orçamentária e financeira
20

 e, em seguida, se proceda à elaboração do instrumento 

convocatório. Encerra-se a etapa interna com a análise do edital pela assessoria jurídica e sua 

posterior divulgação.
21

 

Com o objetivo de simplificar e agilizar as contratações processadas pelo Poder 

Público para a realização dos megaeventos esportivos, foi instituído um regime especial, dito 

Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC). Dele constou a possibilidade de 

execução indireta de obras e serviços de engenharia por intermédio do regime da contratação 

integrada.
22

 A contratação integrada consiste num contrato de empreitada de obra e serviços 

de engenharia, em que a Administração contratante, por ocasião da licitação, apresenta um 

anteprojeto de engenharia e o particular escolhido assume a obrigação de conceber as 

soluções, elaborar os projetos básico e executivo e realizar o objeto em sua integralidade, com 

o gerenciamento de todas as etapas, fornecimento de materiais, utilização de equipamentos, 

aquisição e desenvolvimento de programas de informática, e tudo o mais que se faça 

necessário à entrega do objeto em funcionamento, mediante remuneração abrangente e 

vinculada à operação do empreendimento nas condições que foram predeterminadas pela 

Administração.
23

 

Há fortes semelhanças entre o regime da contratação integrada e o regime da 

empreitada integral de que trata a Lei n. 8.666/1993,
24

 o qual, em essência, consiste na 

                                                           
19

 Os regimes previstos na Lei n. 8.666/1993 são: empreitada por preço global – quando se contrata a execução 

da obra ou do serviço por preço certo e total; empreitada por preço unitário – quando se contrata a execução da 

obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas; tarefa – quando se ajusta mão de obra para 

pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais; e empreitada integral – quando se 

contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e 

instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em 

condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições 

de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada. 
20

 O art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal disciplina que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 

governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de uma estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e de declaração do 

ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual 

e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, constituindo-se condição 

prévia para a licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras. 
21

 Esse é basicamente o roteiro previsto no art. 6.º e incisos da Lei n. 8.666/1993 combinado com o art. 15 da Lei 

Complementar n. 101/2000.  
22

 Art. 8.º, inciso V, Lei n. 12.462/2011. 
23

 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários ao RDC: Lei 12.462/11 e Decreto 7.581/11. p. 179. 
24

 Art. 6.º, inciso VIII, alínea “e”, Lei n. 8.666/1993. 
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contratação de um empreendimento em sua integralidade, compreendendo a totalidade das 

etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada 

até a sua entrega à contratante em condições de entrada em operação. Ou seja, para ambos os 

regimes há a previsão de que o empreendimento deva ser executado mediante contrato na 

forma de turn key, o empreendimento será entregue apto à entrada em operação. O contratado 

será responsável não só por executar a obra física, mas também por realizar todas as 

instalações e incrementos necessários para que o empreendimento entre em operação. Para 

tanto, assumirá a responsabilidade por todas as interfaces existentes e pelo relacionamento 

com os diversos fornecedores. Essa administração concentrada de responsabilidades pelo 

contratado pode constituir vantagem considerável para o contratante, que nem sempre possui 

meios, expertise ou pessoal especializado para cumprir essas tarefas com destreza.
25

  

O regime da contratação integrada supera a empreitada integral na medida em que lhe 

foi agregada a responsabilidade pela concepção da obra a ser executada. A contratação 

integrada, portanto, é mais abrangente, pois transfere ao empreiteiro não apenas a obrigação 

de realizar a obra e entregá-la em condições de operação, mas também a incumbência de 

elaborar a própria concepção do empreendimento.
26

 Sob esse contexto, o particular tem maior 

liberdade de ação, ficando a seu critério a escolha dos meios mais eficazes para desenvolver o 

objeto pretendido pela Administração. 

Interessante abordagem acerca da natureza jurídica do regime de contratação integrada 

é elaborada por Marçal Justen Filho. Em sua obra, o autor afirma que a contratação integrada 

configura um instrumento jurídico para criação de obrigações de fim, considerando que o 

particular é investido do poder jurídico necessário para criar a solução adequada e satisfatória 

para assegurar o resultado visado pela Administração, o atingimento do resultado é constatado 

por intermédio de parâmetros qualitativos e quantitativos prefixados, em contraponto com os 

modelos tradicionais de empreitada, que se caracterizam essencialmente como obrigações de 

meio, nas quais o contrato prevê um resultado a ser obtido, mas disciplina o modo de sua 

obtenção. Nesse caso, o contratado não tem autonomia para escolher as atividades a serem 

desenvolvidas, apenas a obrigação de executar fielmente as imposições oriundas da 

contratante.
27

 

                                                           
25

 ZYMLER, Benjamin; CANABARRO DIOS, Laureano. O Regime Diferenciado de Contratação: RDC. 2. ed. 

rev. atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 190.  
26

 MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. O regime de contratação integrada. Revista 

Zênite –- Informativo de Licitações e Contratos (ILC), Curitiba, n. 242, p. 372, abr. 2014. 
27
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Consequência lógica da transferência da obrigação de elaboração do projeto básico ao 

contratado é a assunção por este dos riscos por eventuais equívocos cometidos em qualquer 

das etapas de desenvolvimento da solução, o que não ocorre nas hipóteses de empreitadas 

tradicionais, nas quais a própria Administração concebe uma das soluções possíveis em sua 

integralidade. Se o particular elabora os projetos básico e executivo, lhe será conferida maior 

autonomia; consequentemente, se parte relevante da concepção da contratação ficou a encargo 

do particular, não poderá ele próprio pleitear modificação da relação contratual em razão de 

falhas naquilo que ele próprio concebeu, excetuados os casos de alterações decorrentes de 

situação superveniente para as quais não concorreu (caso fortuito, força maior, 

aperfeiçoamento do projeto a pedido da Administração).
28

 O particular arcará com a 

responsabilidade correspondente às escolhas que lhe incumbem. 

Para Marçal Justen Filho, existe um postulado fundamental na atividade econômica, 

que consiste no vínculo entre o risco e a remuneração. A dimensão dos riscos determina a 

extensão da remuneração, o que significa que a ampliação dos riscos do prestador dos 

serviços conduz à elevação de sua remuneração. Uma vez adotada a hipótese de obrigação de 

meio, a remuneração se dará pelo esforço do contratado e abrangerá seus custos diretos e 

indiretos. No caso de uma obrigação de resultado, além desses custos, o contratado fará jus a 

uma espécie de prêmio pela assunção de um risco adicional e pela perspectiva de que, não 

obtido o sucesso, a remuneração não será auferida. A escolha por uma contratação de 

obrigações de meio ou de resultado depende de condições de experiência e conhecimento da 

Administração para determinar ou não a concepção mais satisfatória do objeto a ser 

executado. A complexidade do objeto e a pluralidade de problemas envolvidos na execução 

vão determinar qual será, técnica e economicamente, a solução viável.
29

 

O regime da contratação integrada previsto no art. 9.º do RDC não constitui inovação 

absoluta no sistema de contratações públicas brasileiro. Encontra-se um paralelo no 

regulamento do procedimento licitatório simplificado da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), 

instituído pelo Decreto n. 2.745/1998, conforme item 1.9, que disciplina que sempre que 

economicamente recomendável, a Petrobras poderá utilizar-se da contratação integrada, 

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

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

                                                           
28

 BORGES, Gabriela Lira. Alocação de riscos na contratação integrada: considerações sobre a matriz e a taxa de 
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necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, com a solidez e segurança 

especificadas. Do mesmo modo, a obrigatoriedade de se processar a licitação com projeto 

básico é flexibilizada pela Lei n. 8.987/1995 (Lei de Concessões) ao prever que as concessões 

comuns precedidas da execução de obras públicas podem ser licitadas com base em 

“elementos do projeto básico” que permitam “sua plena caracterização” (art. 18, inciso XV). 

Nessa situação, a elaboração do projeto básico completo fica a cargo da contratada, e ainda, a 

utilização apenas de anteprojeto de engenharia como base para a realização de licitações 

também é prevista para a contratação de parcerias público-privadas, nos termos do § 4.º, do 

art. 10, da Lei n. 11.079/2004,
30

 que afirma que as concessões patrocinadas e administrativas 

podem tomar por base para a definição do valor do investimento da PPP “estudos de 

engenharia” que tenham “nível de detalhamento de anteprojeto”, ou seja, não se trata de uma 

figura completamente estranha ao Direito Brasileiro. 

O instituto da contratação integrada, em que o projeto de engenharia não possui o 

nível de detalhes exigido pelo art. 6.º, inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, apresenta similaridade 

com uma espécie de contrato internacionalmente conceituado como contratos EPC (sigla do 

inglês Engineering, Procurement and Construction). Nesse tipo de contrato (EPC), o 

empreiteiro incumbe-se da confecção integral do projeto (design) e da execução da obra, da 

prestação e administração de todos os serviços de engenharia associados, com a 

responsabilidade pela entrega de um empreendimento integralmente pronto, equipado e 

testado, sob um modelo de turn-key. Nesse modelo de contrato, no qual o anteprojeto tem um 

incipiente nível de maturidade, é usual a exigência de requisitos mínimos de produtividade e 

eficiência (minimum requirements) dos equipamentos para o pleno funcionamento da obra, a 

serem obedecidos pelo contratado. Nessa espécie de contrato, é corriqueiro que a 

ultrapassagem do prazo para a conclusão da obra enseje a aplicação de cláusula penal, assim 

como sua entrega com antecedência garanta um bônus ao contratado.
31

 

As contratações EPC são usualmente utilizadas nos segmentos em que significativa 

parte dos investimentos é representada por equipamentos de grande porte e que exigem 

harmonia entre fabricação, montagem e operação. A Petrobras, por exemplo, tem utilizado 

essa modalidade de contratação para a aquisição de plataformas petrolíferas, implantação de 
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refinaria e implantação de unidades geradoras de energia elétrica.
32

 Nesse contexto de 

especial complexidade, “soluções de empreitada tradicional geram riscos de insucesso 

relevante, além de acarretarem custos econômicos elevados”. Exatamente por isso, “a 

assunção por um particular do encargo de conceber o empreendimento, com todos os riscos 

inerentes, propiciará uma solução economicamente mais vantajosa do que aquela que seria 

obtida mediante uma modalidade distinta de empreitada”.
33

 Contudo, o inverso também será 

verdadeiro: a aplicação do regime de contratação integrada para obras comuns pode significar 

grave risco de se contratar serviços ordinários por preços superiores aos de mercado. A 

divisão de riscos que a contratação integrada pressupõe faz com que as empresas interessadas 

embutam compensações no preço por diversos elementos de risco, em razão do 

desconhecimento dos detalhes do objeto, sendo, portanto, necessário o estudo acerca da 

constitucionalidade do instrumento, o que faremos a seguir. 

 

1.1 Da constitucionalidade do regime da contratação integrada 

 

A lei que disciplina o regime diferenciado de contratações públicas é oriunda da 

Medida Provisória n. 527, de 2011, cuja redação original limitava-se a criar a Secretaria de 

Aviação Civil, promover as correspondentes alterações na estrutura do Poder Executivo 

Federal e autorizar a prorrogação de contratos temporários para exercício de funções no 

controle de tráfego aéreo. Durante a tramitação da medida provisória na Câmara dos 

Deputados, foi apresentado em plenário pelo relator, o Deputado José Guimarães, do Partido 

dos Trabalhadores do estado do Ceará, projeto de lei de conversão da referida medida 

provisória, acrescentando ao diploma normativo dispositivos que regulam o denominado 

regime diferenciado de contratações públicas destinado a reger as licitações e contratos 

necessários à Copa das Confederações Fifa 2013, Copa do Mundo de Futebol Fifa de 2014 e 

aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.  

A Lei do Regime Diferenciado de Contratações teve sua constitucionalidade 

questionada em duas ações diretas de inconstitucionalidade propostas, uma delas pelo Partido 

da Social Democracia Brasileira (PSDB) em conjunto com o Democratas (DEM) e o Partido 

Popular Socialista (PPS) a ADIn n. 4.645, e a outra pelo Ministério Público Federal (ADIn n. 

4.655). Em ambas foram alegados vícios formais e materiais. A última movimentação da 
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ADIn n. 4.645
34

 data de 19/08/2013, quando ocorreu a publicação no DJE de despacho que 

admitiu o ingresso da Associação Brasileira de Direito & Economia (ABD&E), como amicus 

curiae no feito, após o parecer da PGR opinando pela procedência dos pedidos da inicial. Os 

autos da ADIn n. 4.655
35

 encontram-se conclusos para despacho desde 12.03.2013. 

Dos vícios formais, alegaram os autores que não estariam presentes os pressupostos 

constitucionais de relevância e urgência atinentes às medidas provisórias (art. 62 da 

Constituição Federal) quando da edição da MP n. 527/2011 e um suposto abuso do poder de 

emendar redundando em violação do devido processo legislativo, haja vista que o RDC não 

constava do texto originário da medida provisória, ele foi inserido no bojo do projeto de lei de 

conversão por emenda do relator, quando do oferecimento da proposição à deliberação do 

plenário.  

No que diz respeito aos vícios materiais, foi alegada a inconstitucionalidade dos 

seguintes dispositivos: art. 1.º e art. 65, que delegam ao Executivo a escolha do regime 

jurídico aplicável; art. 6.º, § 3.º, que estabelece presunção de sigilo do custo das obras; art. 9.º, 

que permite a contratação integrada para realização de obras e serviços de engenharia; art. 10, 

que permite o estabelecimento de remuneração variável para obras e serviços, inclusive de 

engenharia; e art. 15, § 2.º, que dispensa a publicação do extrato de edital em diário oficial. 

Pelo Procurador-Geral da República foram impugnados, ainda, todos os dispositivos 

pertinentes à contratação integrada, também os arts. 1.º e 65, o procedimento auxiliar previsto 

no art. 29, inciso I, referente à pré-qualificação permanente e as medidas mitigadoras e/ou 

compensatórias de danos ambientais por afronta aos arts. 37, inciso XXI, e 215, 216 e 225, 

inciso IV, da Constituição da República.  

Acerca da suposta inconstitucionalidade formal por ausência dos pressupostos de 

urgência e relevância, alegam os partidos autores da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

4.645 que o Executivo estaria legislando ordinariamente por meio de medidas provisórias, em 

desrespeito à Constituição Federal, dando ênfase ao fato de que essas alegações não se 

referem às disposições atinentes ao RDC, porquanto estas não constavam do texto originário 

da medida provisória, mas afirmando que o tema da reorganização da Presidência da 

República e Ministérios é ordinário e não autoriza o emprego de medidas provisórias. Na 

opinião dos autores da ação, os fundamentos apresentados no § 10, da exposição de motivos 
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da medida provisória,
36

 no qual se justificam a urgência do ato em razão do “exíguo prazo 

para que a reorganização do setor de aviação civil apresente as melhorias e os resultados 

esperados pela sociedade” não são suficientes para afastar a inconstitucionalidade, 

considerando que as alterações pretendidas não teriam o condão de corrigir os problemas 

levantados. Na opinião dos autores, nas disposições propostas não se vislumbram 

repercussões práticas, apenas se supõem repercussões indiretas na qualidade dos serviços de 

aviação civil, o que torna inconstitucional a Medida Provisória n. 527/2011 e, por 

conseguinte, a Lei n. 12.462/2011. O Ministério Público Federal não argumentou nesse 

sentido quando da propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade de n. 4.655. 

Outra possível inconstitucionalidade formal trazida ao debate foi a inclusão de matéria 

estranha à tratada na medida provisória, por emenda do relator, quando tramitava na Câmara 

dos Deputados. A inconstitucionalidade estaria caracterizada, segundo as ações, pela inclusão 

de matéria que excede os limites temáticos da proposição principal e ainda pela imposição de 

obstáculos à atuação institucional dos demais parlamentares. Argumentam que a inclusão de 

matéria estranha à tratada na medida provisória afronta o devido processo legislativo e o 

princípio da separação dos poderes, porque tal espécie normativa é da iniciativa exclusiva do 

Presidente da República, autoridade competente para decidir os casos de urgência e relevância 

que devam ser veiculados por essa via. Na opinião do Procurador-Geral da República, a 

Constituição Federal concede espaço para emendas parlamentares no âmbito das medidas 

provisórias,
37

 porém é preciso que guardem afinidade lógica com a proposição original. Nesse 

sentido, menciona o que dispõe a Resolução n. 1, de 1989-CN, que estabelece expressamente 

em seu art. 4.º, § 1.º, ser “vedada a apresentação de emendas que versem matéria estranha 

àquela tratada na medida provisória”. A imposição de obstáculos ocorre, segundo as 

alegações na ADIn n. 4.645, porque não é permitido aos parlamentares, por força de 

constrições regimentais, oferecer emendas em matérias novas incluídas em plenário pelo 

relator da proposição, bem como porque os parlamentares somente tomam conhecimento da 

matéria que será votada no momento em que devem exercer o voto, prejudicando, 

sobremaneira, os debates na casa.
38
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Em defesa da norma atacada, a Advocacia-Geral da União aduz relativamente à 

alegação de não observância dos pressupostos da relevância e urgência, a justificar a edição 

da medida provisória, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já firmou posição no 

sentido de que se trata de julgamento exclusivamente político a cargo do Presidente da 

República quando da sua edição e do Congresso Nacional quando delibera acerca dos 

requisitos de admissibilidade, na forma do § 5.º do art. 62 da Constituição da República.
39

 

Além disso, denota que a edição da medida provisória decorreu de um contexto de grande 

relevância e urgência, consistente na premente necessidade de promover a reestruturação do 

setor de aviação civil nacional, em razão da crescente demanda interna e externa e da 

proximidade dos eventos esportivos, trazendo informações estatísticas acerca da demanda 

fornecidas pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária.
40

  

Relativamente à pertinência temática entre o assunto da medida provisória e as 

disposições propostas na emenda apresentada, manifesta-se no sentido de que apenas a 

Constituição da República poderia limitar o poder do Congresso de emendar projeto de lei, 

ainda que fruto da iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, excluídas as hipóteses 

em que se vislumbre aumento de despesa. No seu entendimento, eventual restrição regimental 

não pode ser alçada a questão constitucional.
41

 

Das peças de defesa elaboradas pela Advocacia-Geral da União, constam ainda 

argumentos no sentido de que mesmo a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fazendo 

ressalva acerca do direito parlamentar de emenda ao texto de Medidas Provisórias, limitando-

o às hipóteses em que haja pertinência temática com o objeto original da iniciativa 

presidencial,
42

 no caso concreto, não se verifica a afronta, porque na exposição de motivos 

que justifica a edição da Medida Provisória n. 527/2011 foi explicitado que seu escopo 

decorreu da premência de se dotar a Administração Federal de estrutura mais condizente com 

as necessidades de harmonização das políticas públicas tendentes ao enfrentamento de 

demandas crescentes referentes à infraestrutura aereoportuária e de serviços correlacionados à 

mobilidade aérea, no território nacional, já visando aos compromissos assumidos pelo 

Governo brasileiro no tocante aos eventos desportivos internacionais. 
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Ao autor do presente estudo parece que restaram caracterizados os pressupostos de 

relevância e urgência para a edição da Medida Provisória n. 527/2011. De fato, o Supremo 

Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que os conceitos de relevância 

e de urgência a que se refere o art. 62 da Constituição Federal decorrem, em princípio, do 

juízo discricionário de oportunidade e de valor do Presidente da República, mas admitem o 

controle judiciário em casos excepcionalíssimos em que a ausência dos pressupostos seja 

evidente, o que, no caso da Medida Provisória n. 527, de 2011, não se verifica de plano.
 43

  

Os subscritores da ADIn n. 4.645 não lograram êxito em comprovar que não havia 

relevância ou urgência para a edição da medida. Dos fatos apresentados pela defesa, não se 

pode negar que, à época, havia a necessidade premente de mudanças na estrutura da Aviação 

Civil em razão do chamado “caos aéreo” iniciado em 2006 com o acidente envolvendo o 

avião da empresa aérea Gol e o jato executivo Legacy, no dia 29 de setembro de 2006, que 

deu início a uma série de problemas no tráfego aéreo do Brasil,
44

 que até o momento da 

edição da medida provisória não haviam sido solucionados. Com a aproximação do período 

de realização dos megaeventos esportivos, a situação de urgência e relevância restou 

devidamente caracterizada, conforme consta da exposição de motivos da medida provisória. 

No que diz respeito ao suposto abuso do poder de emendar, é valiosa a tese da defesa 

no sentido de que ao Congresso Nacional é permitido apresentar emendas às medidas 

provisórias, ampliando ou restringindo o seu conteúdo, não estando vinculada a vontade do 

Poder Legislativo à do Poder Executivo. Para a apresentação de emendas, haverá a 

necessidade de caracterizar-se a pertinência temática, ou seja, são vedadas emendas que 

versem sobre matéria estranha àquela tratada na medida provisória, porém pode-se afirmar 

que os dispositivos pertinentes ao regime diferenciado de licitações são ferramentais 

necessários para levar a efeito as contratações de serviços e realização das obras que 
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possibilitariam a efetiva solução dos problemas vivenciados pela aviação civil à época, bem 

como para viabilizar a própria realização dos eventos esportivos. Portanto, os supostos vícios 

formais do RDC não restaram caracterizados. 

Outro aspecto questionado nas ADIns n. 4.645 e n. 4.655 foi o da 

inconstitucionalidade material de alguns dispositivos do RDC, no que tange aos arts. 1.º e 65, 

que delegam ao Executivo a escolha do regime jurídico aplicável. Na opinião do Procurador-

Geral da República, tais dispositivos não fixam parâmetros mínimos para identificar obras, 

serviços e compras que devam seguir o Regime Diferenciado de Contratações Públicas,
45

 

considerando que sua redação remete ao Executivo a escolha do regime jurídico aplicável e 

não determina em lei quais são as específicas hipóteses de aplicação do regime diferenciado. 

O que se extrai de ambas as ações no tocante aos arts. 1.º e 65 é que seus subscritores 

entendem que os comandos impugnados concedem ao Administrador margem de 

discricionariedade incompatível com os arts. 22, inciso XXVII, e 37, caput e inciso XXI, 

ambos da Constituição Federal, uma vez que está sendo conferido ao Poder Executivo o poder 

de definir, com base em critérios subjetivos, o regime jurídico a ser aplicado, possibilitando o 

uso do RDC com arbitrariedade. Ao lançar mão de um conceito indeterminado, transferiu uma 

competência normativa que, nos termos da Constituição em vigor, cabe ao Poder 

Legislativo.
46

 

No entendimento dos autores das ações, a mera menção às “necessidades vinculadas 

aos eventos esportivos” não é suficiente para assegurar a adequada utilização do regime, 

tampouco é suficiente a limitação, em relação aos jogos Olímpicos e Paraolímpicos, aos 

empreendimentos constantes da carteira de Projetos Olímpicos a ser definida pela Autoridade 

Pública Olímpica e, em relação às Copas das Confederações e do Mundo, às licitações e 

contratos definidos pelo Grupo Executivo (Gecopa 2014), e, no caso das obras, aos projetos 

constantes da matriz de responsabilidades celebrada entre a União, Estados, Distrito Federal e 

Município, repise-se, por ausência de parâmetro legal sobre o que seja uma licitação ou 

contratação necessária aos eventos.
47

 

Em defesa da constitucionalidade dos dispositivos, a Advocacia-Geral da União 

afirma que a margem de discricionariedade foi adequadamente definida, não havendo brechas 
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ou insinuações para que o administrador aja de forma dissociada desses acontecimentos 

excepcionais e limitadores e que as próprias peculiaridades estabelecidas pelo regime 

diferenciado sejam balizas para sua aplicação ou não. Além disso, aponta a AGU que maiores 

detalhamentos desbordariam a competência da União, prevista no art. 22, inciso XXVII, da 

Constituição da República, de expedir normas gerais de licitação e contratação, não devendo 

dispor de minudências.
48

 Na Nota Técnica n. 218/DLSG/SLTI-MP do Ministério de 

Planejamento, Orçamento e Gestão os autores professam que há, na verdade, apenas uma 

delegação de decisão de mérito administrativo, haja vista ser um regime aplicável 

exclusivamente ao rol de licitações e contratos relativos aos eventos.
49

  

A doutrina vem consolidando entendimento no sentido de que se trata de norma de 

caráter aberto, que se vale de conceito jurídico indeterminado, porém absolutamente 

determinável, para demarcar o âmbito de aplicabilidade do regime jurídico que estabelece.
50

 

A condição para a utilização do RDC é que o objeto do contrato seja necessário, direta ou 

indiretamente, para a efetivação das competições. Dessa forma, não se vislumbra tal carga de 

subjetividade que possa colidir com as normas constitucionais indicadas pelos autores das 

ações, ao subscritor deste trabalho, no uso de sua competência para editar normas gerais, a 

União determinou a margem de discricionariedade do administrador e estabeleceu as 

situações que deverão ser ponderadas para fins de utilização do regime diferenciado, 

determinando claramente a condição de que se trate de contratações necessárias à realização 

dos eventos esportivos, conferindo ao executivo, contudo, a possibilidade de escolher realizar 

as licitações por intermédio dos mecanismos tradicionais.  

Nas palavras de Daniel Ferreira e José Anacleto Abduch Santos: 

Para aferir sobre a possibilidade de utilização do regime diferenciado, a 

autoridade responsável pela licitação deverá verificar se o objeto a ser 

produzido pela contratação inclui-se direta ou indiretamente nas hipóteses de 

admissibilidade previstas nos incisos do art. 1.º da Lei. Verificada a 

subsunção do fato – objeto pretendido – à hipótese legal, a autoridade 

competente indicará, em despacho motivado, as razões que autorizam a 

utilização do RDC, apontando exatamente qual o vínculo entre o objeto do 

contrato e as competições.
51
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O Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão n. 1.324/2012 – Plenário, em 

relação às contratações necessárias direta ou indiretamente à realização dos megaeventos 

esportivos, decidiu que apenas as parcelas das obras que fossem concluídas até os eventos 

determinados pela Lei do RDC poderiam ser licitadas por esse regime específico. Quando 

essa conclusão não fosse possível, deveria haver justificativa sobre a inviabilidade técnica e 

econômica em ser dividida a obra para a utilização do regime diferenciado, além desse 

período determinado, em atendimento ao disposto nos arts. 1.º, incisos de I a III, 39 e 42 da 

Lei n. 12.462/2011, c/c o art. 23, § 1.º, da Lei n. 8.666/1993.
52

 

Contudo, a Lei n. 12.462/2011 foi alterada, sendo acrescidos novos objetos passíveis 

de adoção do Regime Diferenciado de Contratações, livres da transitoriedade característica 

dos eventos esportivos, como: as ações integrantes do Programa de Aceleração do 

Crescimento, as obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino e 

obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde etc. Contudo,., porém 

em todas as novas possibilidades de utilização do RDC o legislador lançou mão, mais uma 

vez, de conceitos jurídicos indeterminados, demonstrando se tratar de uma tendência de 

ampliação desse modelo, concebido inicialmente como provisório.
53

 

Tem recebido debate acalorado acerca de sua constitucionalidade o dispositivo do 

RDC que disciplina a publicidade do orçamento estimado dos processos de contratação 

pública de forma distinta da Lei n. 8.666/1993,
54

 impondo seu sigilo até o término do 

certame.
55

 Pugnou-se pela inconstitucionalidade do dispositivo em comento por suposta 

afronta ao princípio da publicidade, inscrito no art. 5.º, inciso XXXIII, e no art. 37, caput, da 

Constituição Federal.
56

 No entanto, cumpre enfatizar que essa crítica não se sustenta, uma vez 
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que o sigilo previsto no art. 6.º da Lei n. 12.462/2011 é temporário, constituindo-se em 

ferramental para ampliar a competitividade e eficiência do certame (como adiante se verá em 

tópico próprio). Portanto, não há de fato colisão com o princípio da publicidade, pois o sigilo 

é apenas temporário e assim se faz para atender a outro princípio, igualmente constitucional, 

qual seja o da eficiência, pois a regra tende a gerar contratações mais vantajosas para a 

Administração.
57

 

A Lei n. 12.462/2011 gerou e continua a gerar muitas discussões acerca da sua 

constitucionalidade, em especial, por conferir à Administração o dever de adotar 

preferencialmente o regime denominado contratação integrada no caso de obras e serviços de 

engenharia. Como já descrevemos, tal regime implica uma única licitação para projeto básico, 

projeto executivo e execução de obras e serviços. Em ambas as ADIns n. 4.645 e n. 4.655 o 

regime da contratação integrada foi amplamente rechaçado. Os argumentos, em apertada 

síntese, relatam uma suposta afronta aos princípios da isonomia entre os concorrentes, da 

moralidade administrativa e da licitação. Entendem os autores das ações que a licitação com 

base em anteprojeto de engenharia, sem o projeto básico, não permite o estabelecimento de 

critérios objetivos no seu julgamento, o que determinará a subjetivação dos julgamentos dos 

certames e poderá importar em afastamento da incidência da obrigação de licitar (a 

subjetivação tornaria o processo licitatório um mero instrumento formal), bem como 

impossibilitará a fiscalização dos trabalhos, uma vez celebrado o contrato, maculando o 

princípio da licitação e a moralidade do ato.
58

  

Em ambas as ações, os autores desconsideram a profundidade do anteprojeto de 

engenharia que deverá acompanhar o instrumento convocatório da licitação para a contratação 

integrada, no qual estarão presentes documentos técnicos com as principais características do 

objeto que deverá ser entregue pelo contratado (art. 9.º, § 2.º, inciso I), em especial as 

definições quanto ao nível de serviço,
59

 condições de solidez, segurança, durabilidade,
60

 a 

estética do projeto arquitetônico
61

 e os parâmetros de adequação ao interesse público,
62

 ou 

seja, não estarão detalhados no anteprojeto as soluções técnicas localizadas, nem identificados 

os tipos de serviços a executar e materiais e equipamentos a serem incorporados à obra, mas 
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estarão presentes os requisitos mínimos que necessitam ser alcançados pelos proponentes, não 

importando para o anteprojeto quais meios serão empregados. Os meios serão propostos pelos 

licitantes e a existência dos documentos técnicos tornará possível uma escolha realizada de 

acordo com critérios objetivos. Como se vê, todos os proponentes podem apresentar as 

soluções que entenderem aptas a alcançar as metas propostas no anteprojeto.  

As ações também desconhecem que a admissão de metodologias diferenciadas de 

execução no anteprojeto deve vir acompanhada de critérios objetivos de julgamento, previstos 

no edital, para avaliação e julgamento das propostas (art. 9.º, § 3.º). Conforme delineamos ao 

tratar da contratação integrada, a obrigação resultante dos contratos de empreitada por esse 

regime será de fim, e não de meio e os fatores que conduzirão o julgamento constarão do 

instrumento convocatório. A inexistência, no edital do certame, do detalhamento dos critérios 

de julgamento das propostas no edital, ofenderá aos princípios da vinculação ao instrumento 

convocatório e do julgamento objetivo, bem como à jurisprudência do TCU, que consolidou 

entendimento no sentido da necessidade de previsão no edital dos fatores de julgamento.
63

 

Em sua defesa elaborada na ADIn n. 4.655, o Advogado-Geral da União aduz que o 

modelo de contratação pelo regime da contratação integrada é semelhante ao previsto no 

Decreto n. 2.745/1998, item 1.9 (Regulamenta a contratação integrada no âmbito da 

Petrobras) cuja constitucionalidade foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal em diversas 

oportunidades, mencionando uma série de julgados nesse sentido (MS n. 29.123-MC/DF, Rel. 

Min. Gilmar Mendes, DJe 08.09.2010; MS n. 28.626-MC/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ 

05.03.2010; entre outros).
64

 

Entre as supostas violações à Constituição Federal apontadas na ADIn n. 4.645, 

alegou-se que o art. 15, § 2.º, da Lei n. 12.462, de 2011, ofende a disciplina do art. 37 da 

Constituição da República, por afronta aos princípios da moralidade e publicidade, haja vista 

que o dispositivo dispensa a publicação de extrato do edital em diário oficial, em se tratando 

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”, a 

publicação far-se-á por meio de “divulgação em sitio eletrônico oficial centralizado de 

divulgação de licitações ou mantido pelo ente encarregado do procedimento licitatório na rede 
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mundial de computadores”
65

 ficando dispensada a publicação impressa. A discussão diz 

respeito precisamente aos meios eleitos pelo legislador para realizar o princípio constitucional 

da publicidade, aduzindo-se que as publicações impressas são mais estáveis e seguras para 

registro dos atos para a posteridade, ao contrário da Internet, que consideram volátil e 

instável. Os autores assinalam que mitigar a publicidade põe em risco a moralidade 

administrativa e reduz a possibilidade de controle social, e acrescentam que não haveria 

qualquer razão a justificar a dispensa da publicação em diário oficial.
66

 

Essa opção do legislador encontra paralelo na modalidade convite prevista no § 3.º, do 

art. 22, da Lei n. 8.666/1993. Para o convite, a lei não exige a publicação pela imprensa dos 

avisos, a Administração não é obrigada a publicar o extrato ou resumo do instrumento 

convocatório em diário oficial, jornal de grande circulação ou qualquer outro meio impresso. 

Ao contrário, basta que ela encaminhe a três possíveis interessados no certame cópias do 

instrumento convocatório. Ademais, a Administração apenas deverá fixar cópia desse 

instrumento convocatório em lugar apropriado a consultas.
67

 Note-se que os valores previstos 

pela Lei do RDC para a dispensa da publicação na imprensa oficial são idênticos aos módicos 

valores reservados para a modalidade convite.
68

 Há muito se questiona a possibilidade de 

substituição da imprensa oficial pela divulgação das licitações pela Internet. Marçal Justen 

Filho disciplina que “O desenvolvimento da Internet poderá conduzir, no futuro, ao 

desaparecimento da obrigatoriedade de publicidade na imprensa escrita. Há forte tendência no 

sentido de eliminar gastos e entraves gerados com a exigência”.
69

 Existem sítios mantidos 

pela Administração Pública, centralizados de divulgação de licitações, com mecanismos de 

controle muito severos para garantir a segurança quanto ao cumprimento das exigências legais 

atinentes a prazo, universalidade de informações e outras cautelas.
70

 Além disso, a divulgação 

pela Internet é procedimento menos moroso e complicado, compatível com o pequeno vulto 

do valor envolvido, portanto, não há que se falar em afronta aos princípios da publicidade e 

moralidade. 
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Ainda tratando de suposta desconformidade com o art. 37, XXI, da Constituição 

Federal, porque em tese atingem a ampla competitividade, pela ADIn n. 4.655 foram 

impugnados os dispositivos do art. 29, inciso I, e art. 30, da lei em comento. Esses 

dispositivos tratam do chamado procedimento auxiliar da pré-qualificação permanente, que 

busca a habilitação prévia dos licitantes em fase anterior e distinta da licitação, alijando dela 

os interessados não pré-qualificados.
71

 O Procurador-Geral da República defende a tese de 

que o procedimento de pré-qualificação permanente lesa a ampla competitividade, porquanto 

poderá ser aplicado para qualquer situação que envolva fornecimento de bem e execução de 

serviço e obra, diferindo da pré-qualificação disciplinada pela Lei n. 8.666/1993, que, em seu 

art. 114, a admite apenas quando “o objeto da licitação recomende análise mais detida de 

qualificação técnica dos interessados”, possibilitando uma plêiade de irregularidades, tais 

como direcionamento de certames, conluio entre os participantes e prática de sobrepreço.
72

  

O Advogado-Geral da União teceu seus argumentos no sentido de que as diferenças 

entre a pré-qualificação prevista na Lei do RDC e a pré-qualificação prevista na Lei Geral de 

Licitações são favoráveis ao atendimento do interesse público, em especial pelo fato de a pré-

qualificação disciplinada pela Lei do RDC não estar limitada a uma licitação específica, 

reduzindo as possibilidades de fraude ao processo licitatório, haja vista que os fornecedores 

podem participar de vários certames que apresentem o mesmo objeto para o qual foram pré-

qualificados, ao contrário do que se verifica na Lei n. 8.666/1993, na qual os pré-qualificados 

conhecem antecipadamente seus concorrentes e podem atuar em conjunto para fraudar a 

licitação. Asseverou que o procedimento especial é favorável por evitar a tentativa de 

habilitação de candidatos que não possuam idoneidade financeira, capacidade técnica, 

capacidade jurídica ou regularidade fiscal para concorrerem ao objeto do certame, evitando-se 

recursos decorrentes da rejeição de candidatos.
73

 

A Doutrina é favorável ao procedimento de pré-qualificação permanente. Entende-se 

que a pré-qualificação torna o procedimento licitatório mais democrático, mais célere, menos 

dispendioso e mais seguro para a consecução dos objetivos da Administração Pública.
74

 

Disciplina José Calasans Junior:  

[...] se o procedimento de pré-qualificação é amplo e objetivo, todos quantos 

se considerem qualificados podem dele participar; é legítimo, portanto, que 
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a competição sobre a execução do objeto a ser contratado restrinja-se 

àqueles que demonstraram possuir a qualificação específica requerida.
75

  

 

Há que se levar em conta que algumas cautelas são necessárias para garantir a mais 

lídima e escorreita utilização dos dispositivos da pré-qualificação. Em especial, é necessário 

garantir a universalidade do acesso ao procedimento auxiliar, para reduzir o risco do efeito 

restritivo à competição. Sempre que compatível com a natureza do procedimento, será 

imperiosa a possibilidade de adesão do sujeito interessado a qualquer tempo e a expressa 

previsão de que a participação em uma pré-qualificação será condição para competir em 

licitação futura.
76

 Dessa forma, afasta-se o argumento da inconstitucionalidade por afronta à 

competitividade. 

Por fim, o Procurador-Geral da República ressalta que as disposições do arts. 4.º, § 1.º, 

inciso II e § 2.º, e do art. 14, parágrafo único, inciso II, da Lei do RDC não podem ser 

interpretadas no sentido de que, havendo obras ou atividades potencialmente causadoras de 

danos ambientais ou culturais, serão aplicadas apenas medidas mitigadoras e/ou 

compensatórias. Requer seja declarada a inconstitucionalidade para afastar qualquer 

interpretação que dispense o devido estudo de impacto ambiental, previsto no art. 225, § 1.º, 

inciso IV, da Constituição Federal, como condição para a realização da obra ou da atividade.
77

 

A defesa logrou êxito em demonstrar que a Lei n. 12.462/2011 não afasta a 

necessidade de licenciamento ambiental e de observância da legislação ambiental pertinente. 

Na verdade, determina que as intervenções humanas que afetem o meio ambiente sejam 

compensadas ou mitigadas, nos termos fixados no licenciamento ambiental, afastando a 

inconstitucionalidade perpetrada. 

Por todas essas razões, convém ressaltar que a Lei n. 12.462/2011 não fere qualquer 

princípio constitucional. Muitos dos dispositivos atacados repetem regras já constantes dos 

modelos licitatórios existentes em nosso ordenamento jurídico, quando não, tentam amparar 

medidas práticas tidas como exitosas nas contratações públicas, mas carentes de previsão 

legal no âmbito da Lei n. 8.666/1993.
78
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1.2 Aspectos controvertidos sobre o cabimento do regime da contratação integrada 

 

Conforme estabelece a Lei n. 8.666/1993, é dever da Administração identificar, na 

fase interna da licitação, qual regime de execução será adotado no futuro contrato. Esse dever 

decorre da disciplina do art. 40, caput, e art. 55, inciso II, do supracitado diploma normativo. 

Esses tipos de empreitada se distinguem, principalmente, pela metodologia de medição dos 

serviços executados. Na empreitada por preço global, em razão do conhecimento antecipado 

de todos os aspectos envolvidos na execução do escopo ajustado, a Administração realiza 

medições de acordo com a conclusão das etapas previamente estabelecidas no cronograma 

físico-financeiro. Nas hipóteses em que a Administração não possuir condições técnicas de 

aferir, com certa margem de precisão, todos os elementos e, principalmente, os quantitativos 

envolvidos na execução do escopo, a exemplo dos casos de projetos de obras de maior 

complexidade que tendem a apresentar maior incerteza, como aquelas com serviços 

significativos de terraplanagem, como canais, barragens e túneis, ou serviços que 

praticamente não se esgotam, como dragagens de rios e manutenção de leitos, fica inviável às 

licitantes apresentar propostas consignando um preço certo e total para o atendimento da 

demanda administrativa. Quando constatada essa situação, a melhor solução será definir preço 

certo para unidades determinadas de serviços e atividades e, ao longo da execução do ajuste, 

realizar medições e pagamentos com base nas unidades de medida efetivamente executadas e 

concluídas.
79

 Disso decorre que a escolha dos regimes depende integralmente de uma análise 

casuística. 

O art. 8.º da Lei do RDC estatui expressamente que os regimes de empreitada por 

preço global, empreitada integral e contratação integrada devem ser preferencialmente 

adotados para a contratação de obras e serviços de engenharia, ou seja, a Lei deu uma nítida 

preferência aos regimes “globais”, em detrimento do regime de empreitada por preços 

unitários. A Lei instituidora do RDC exige que, ao optar pelo regime de empreitada por 

preços unitários, o gestor justifique a inviabilidade da utilização dos demais regimes (art. 8.º, 
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§ 2.º, da Lei n. 12.462/2011). Portanto, a Lei dá ao gestor o poder-dever de verificar se, em 

cada caso, é pertinente a adoção de algum dos regimes de empreitada por preço global, 

integral ou contratação integrada. 

O que se depreende dessa pequena análise introdutória é que a preferência dada à 

contratação integrada circunscreve-se à comparação com a empreitada por preços unitários. 

Não há que falar em preferência genérica pela contratação integrada, pelo contrário, a 

contratação integrada reserva-se a objetos de elevada complexidade, aplicando-se tipicamente 

quando se confere ao fornecedor ampla liberdade para conceber a solução técnica adequada, 

atribuindo-lhe, em contrapartida, os riscos inerentes ao insucesso do empreendimento. Nas 

palavras de Marçal Justen Filho na contratação integrada, “o particular arcará com 

responsabilidade correspondente às escolhas que lhe incumbem. Isso significa que o 

contratado assumirá os riscos pertinentes às escolhas realizadas”.
80

 Portanto, alguns aspectos 

relevantes da adoção da contratação integrada merecem aprofundamento. 

 

1.2.1 O que pode e o que não pode ser licitado por intermédio da contratação integrada? 

 

O regime de contração integrada não é próprio para a contratação e execução de 

quaisquer tipos de obras, notadamente de obras de menor complexidade. Não se admite o uso 

da contratação integrada para contratos cujo objeto seja composto simplesmente de obras ou 

serviços de engenharia. Não será adequada a solução da contratação integrada para situações 

corriqueiras da administração, para as quais possui experiência sedimentada, a exemplo da 

edificação de obras de arte ou a abertura de uma rodovia. Marçal Justen Filho sufraga esse 

entendimento: 

[...] a solução da contratação integrada destina-se a ser adotada nos casos em 

que a complexidade técnica do objeto impede recorrer ao conhecimento 

assentado e exige atribuir ao particular contratado uma margem de 

autonomia adequada à concepção de soluções inovadas, de modo a assegurar 

a obtenção de um resultado predeterminado.
81

 

 

Para Egon Bockmann Moreira e Fernando Vernalha Guimarães, o regime de 

contratação integrada é cabível em hipóteses bem específicas e excepcionais. Na opinião dos 

autores, a adoção da contratação integrada deverá ser adequadamente motivada e amplamente 

justificada sob o prisma técnico, demonstrando que a integração de prestações diversas é a 
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única forma de evitar perdas e ineficiências na execução do contrato. Nesse aspecto haverá de 

demonstrar, também, que a hipótese excepciona o dever de parcelamento para as contratações 

submetidas ao RDC, diretriz acolhida pelo inciso VI do art. 4.º da Lei n. 12.462/2011. Sob a 

ótica econômica, a justificativa deverá apresentar os ganhos de eficiência obtidos com a 

integração da execução do projeto, a execução da obra e o seu aparelhamento, a 

Administração na fase interna de modelagem da licitação deverá comprovar que as prováveis 

deficiências de projeto, decorrentes da sua inaptidão para encontrar a solução mais adequada à 

sua demanda, demonstrando que eventuais falhas se retratarão em maiores custos ao longo da 

execução da obra, demonstrando amplamente a razão econômica a legitimar a transferência da 

execução do projeto àquele encarregado de executar a obra.
82

 

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Contas da União, esposado em 

manifestação do Min. Aroldo Cedraz, ao tecer considerações sobre quais deveriam ser as 

hipóteses de cabimento da contratação integrada. No seu entendimento, o RDC não é um 

instrumento apto a solucionar problemas de desorganização ou falta de planejamento da 

Administração. Sua adoção deverá levar em conta a satisfação das necessidades públicas, que 

por vezes envolvem o fornecimento de objetos de elevada complexidade e em circunstâncias 

de alto risco. Nesses casos, entende o Ministro, aconselha-se permitir que a iniciativa privada, 

por sua experiência, contribua no próprio projeto do objeto a ser contratado, identificando as 

tecnologias e soluções mais adequadas ao caso. Essa delegação da obrigação de elaborar o 

projeto básico justifica-se exatamente em situações que extrapolam a experiência comum, e 

não em situações ordinárias, para cujo enfrentamento a Administração domina o 

conhecimento necessário.
83

 

Constatando-se que a aplicação do regime da contratação integrada circunscreve-se a 

objetos de certa complexidade, importante ressaltar que há por parte da Administração uma 

expectativa de que a contratação integrada seja mais célere do que aquelas realizadas por 

intermédio dos procedimentos tradicionais.
84

 O argumento da Administração, de se fazer valer 

da contratação integrada em razão de uma suposta economia de tempo e de recursos 

financeiros, não se sustenta isoladamente. Em tese, a transferência ao particular da 

responsabilidade pela elaboração dos projetos básico e executivo propicia uma economia de 
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tempo, na medida em que atos normalmente praticados na fase de planejamento ficam 

postergados para a fase de execução contratual.
85

 De toda sorte, a redução do tempo da 

contratação somente influencia a escolha do regime de execução pela contratação integrada, 

na medida em que a Administração, na situação em que contrataria o projeto básico de 

terceiros, por não deter expertise para sua elaboração, realizaria apenas uma licitação, não 

duas, única solução possível pelo regime da Lei n. 8.666/1993. Entretanto, além dessa 

otimização do prazo, será necessário demonstrar que o objeto da contratação demanda certa 

expertise, em razão de um elevado grau de complexidade, justificando-se a opção por realizar 

apenas uma licitação, o argumento da celeridade poderá colaborar com justificativa da adoção 

da contratação integrada, mas em hipótese alguma será suficiente isoladamente. 

Suponha-se que a Administração esteja interessada em realizar obra de grande vulto, 

cujo desenvolvimento dos projetos necessitaria de uma série de estudos de viabilidade técnica 

e de soluções inovadoras para a situação, que nunca tenham sido desenvolvidos pelos 

servidores dos quadros, os quais, na hipótese, também não detenham o necessário nível de 

especialização para a tarefa. Nesse caso, a Administração se veria compelida a contratar o 

Projeto Básico de terceiros. Sob a égide da Lei n. 8.666/1993, processaria licitação por 

intermédio do critério de julgamento de “melhor técnica” ou “técnica e preço”, que melhor se 

adéquam a serviços de natureza predominantemente intelectual, em particular, para a 

elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos. Ocorre que tal 

procedimento é moroso, a contar pelo prazo previsto para a elaboração das propostas que é de, 

no mínimo, 45 dias
86

 e a análise e julgamento para obtenção do vencedor, que é muito mais 

acurada e trabalhosa do que aquela levada a efeito em um julgamento pelo menor preço. Além 

disso, somente após a entrega final dos produtos dessa contratação a Administração poderia 

iniciar os procedimentos para a licitação da obra.  
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Não se nega que a delegação da elaboração do projeto básico ao executor da obra 

traria ganho de tempo. No entanto, a suposta celeridade na contratação da obra concomitante 

com a execução do projeto básico não será argumento suficiente para a adoção da contratação 

integrada, se diante de objeto corriqueiro para a Administração, pois a solução da contratação 

integrada se aplica a objetos com certo nível de especialidade, não sendo possível sua adoção 

nas hipóteses de simples falta de planejamento ou premente necessidade de sua execução. 

Exige-se do gestor a explicitação dos pressupostos de fato e de direito que embasaram, 

segundo critérios técnicos, econômicos e de eficiência, a sua escolha pela adoção do regime. 

  

1.2.2 A opção pelo parcelamento em contraponto com a aglutinação do objeto 

 

Para o sistema jurídico brasileiro, não parcelar solução cujo parcelamento é viável 

leva à diminuição da competição nas licitações, por não permitir que empresas especializadas 

participem da licitação, com consequente aumento dos valores contratados. Egon Bockmann 

Moreira e Fernando Vernalha Guimarães, ao tratar do regime da contratação integrada, 

disciplinam que o Direito brasileiro adota a premissa de que o fracionamento das contratações 

promove a universalização dos certames licitatórios, estimulando a competição entre os 

interessados, ante a redução da dimensão das exigências de habilitação. Uma vez reduzidas as 

exigências, amplia-se o universo de proponentes capazes de acudir ao certame. Essa premissa 

é estampada pelo conteúdo do § 1.º do art. 23 da Lei Geral de Licitações, e foi alçada à 

condição de diretriz a ser seguida na formatação das licitações pelo Regime Diferenciado de 

Contratações,
87

 como também proclamado pela Súmula n. 247 do E. Tribunal de Contas da 

União, verbis: 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos 

editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e 

alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o 

conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o 

objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não 

dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 

totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 

autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 

divisibilidade. 

 

O gestor, ao planejar a contratação, deverá avaliar se a solução é divisível ou não, 

levando em conta o mercado que a fornece e atentando para o fato de que ela deve ser 

parcelada quando houver melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade. 
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Portanto, ao adotar a contratação integrada, a situação fática deverá demonstrar que a melhor 

solução, do ponto de vista técnico, econômico, de economia de escala e aproveitamento de 

mercado será a aglutinação do objeto. 

Há que se ressaltar que ao se falar em obrigação de parcelamento do objeto, não se 

está tratando do fracionamento ilegal de despesas. O fracionamento de despesas será ilegal 

sempre que decorrer da falta de planejamento da Administração ou da intenção de deixar de 

realizar o certame licitatório para enquadrar a contratação na hipótese de dispensa prevista no 

art. 24, incisos I e II, da Lei n. 8.666/1993. É nesse sentido a Jurisprudência do Tribunal de 

Contas da União, quando determina que a Administração evite a fragmentação de despesas, 

caracterizada por aquisições frequentes dos mesmos produtos ou realização sistemática de 

serviços da mesma natureza em processos distintos, cujos valores globais excedam o limite 

previsto para dispensa de licitação a que se referem os incisos I e II do art. 24 da Lei n. 

8.666/1993.
88

 Também restará caracterizado o fracionamento ilegal, nas licitações 

processadas sob a égide do RDC, quando deliberadamente o gestor, em fuga à obrigação de 

publicar os avisos dos certames na imprensa, fracionar as despesas para se fazer valer da regra 

prevista pelo § 2.º do art. 15 da Lei do RDC. 

O Tribunal de Contas da União concluiu que a legitimidade da adoção da contratação 

integrada depende, também, de demonstração da inviabilidade técnica e econômica do 

parcelamento da empreitada. Como se nota, a adoção da contratação integrada depende 

integralmente da existência de razões suficientes que justifiquem a aglutinação do objeto, 

posto que o natural dos procedimentos licitatórios no Brasil é o fracionamento, sem a perda da 

economia de escala. A contratação integrada, portanto, não pode ser entendida como um 

regime ordinário para a contratação de obras e serviços de engenharia, posto que afasta uma 

das diretrizes do Regime Diferenciado de Contratações Públicas.
89

 

O parcelamento do objeto como diretriz da Lei do RDC tem como finalidade conferir 

maior competitividade ao certame, e, consequentemente, a proposta mais vantajosa para a 

Administração. Recai, portanto, sobre o gestor o ônus argumentativo de demonstrar o caráter 

antieconômico e a inviabilidade técnica da opção pela divisão dos objetos do contrato.  

Em artigo acerca das soluções integradas em contraponto com a regra do 

fracionamento, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes defende que a regra do parcelamento encerra 
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um substrato ideário maior: a isonomia. No entanto, questiona-se até que ponto o princípio da 

isonomia pode se antagonizar ao da eficiência e da economicidade. No entendimento do autor, 

a Lei deixou a cargo do gestor a possibilidade de demonstrar a inviabilidade técnica e 

econômica de se proceder ao fracionamento, concluindo que não há qualquer ilegalidade 

direta na unicidade do objeto, até porque esta e o parcelamento são igualmente admitidos no 

direito positivo.
90

  

Acerca de conteúdo do princípio da eficiência, Alexandre de Moraes esclarece que 

este impõe à administração pública a persecução do bem comum, por meio do exercício de 

suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem 

burocracia e sempre em busca da qualidade, evitando o desperdício e garantindo a maior 

rentabilidade social.
91

 Desde a introdução expressa desse princípio no ordenamento jurídico, o 

que ocorreu pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998, é crescente a adoção de práticas 

voltadas a promover a otimização de resultados e a redução de dispêndio de recursos humanos 

e financeiros pela Administração. Para o autor deste estudo, a contratação integrada é 

dispositivo válido para perquirir a eficiência na contratação de obras e serviços de engenharia 

que guardem elevado grau de complexidade e inviabilizem a adoção dos regimes tradicionais 

de empreitada, que poderiam redundar em desperdício de recursos públicos decorrentes de 

fracasso na administração da obra e integração de todas as etapas envolvidas no 

empreendimento.  

Para Marçal Justen Filho, ao demonstrar a viabilidade da aglutinação do objeto, há 

que se comprovar que a concentração de todas as etapas do empreendimento, sob a 

responsabilidade de um único sujeito, ensejará vantagem financeira para a Administração, em 

comparação com a opção de licitar separadamente as diversas parcelas do objeto. A 

Administração terá a obrigação de evidenciar que a complexidade da situação e a incerteza 

sobre o atingimento do resultado desejado mediante as soluções de empreitada tradicional 

geram riscos de insucesso relevante, além de acarretarem custos econômicos elevados.
92

  

É, portanto, competência do gestor público comprovar que a solução pela contratação 

integrada é a solução ótima, apta a alcançar os objetivos de interesse público com o menor 
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dispêndio de recursos, considerando que a isonomia, garantida pelo fracionamento, estará 

sendo afastada em detrimento da eficiência e economicidade comprovadas. 

  

1.2.3 A necessidade de comprovação da viabilidade e utilidade técnica e das vantagens 

econômicas 

 

O estabelecimento de um regime jurídico diferenciado daquele aplicado às licitações 

tradicionais foi levado a efeito para simplificar e agilizar as contratações das instalações 

esportivas e as facilidades urbanas necessárias à realização da Copa das Confederações, Copa 

do Mundo e Olimpíadas, sediadas pelo Brasil. Essas instalações e facilidades urbanas 

consubstanciam-se em obras de grande vulto, cuja execução estende-se ao longo do tempo. 

Entretanto, a solução da contratação integrada não está voltada a solucionar qualquer 

problema relacionado ao prazo para entrega das obras e instalações, tão somente. O art. 9.º, 

caput, da Lei do RDC prevê a possibilidade de adoção da contratação integrada, desde que 

técnica e economicamente justificada a opção.  

Na visão do Tribunal de Contas da União, não poderá figurar como argumento para a 

utilização da contratação integrada o prazo para entrega de um empreendimento. A 

exiguidade de prazo, unicamente, nunca poderá figurar como justificativa para escolha da 

contratação integrada. Há que se levar em consideração que toda obra pública possui – em 

maior ou menor grau – caráter urgente, pois não faz sentido dispor recursos públicos na 

consecução de empreendimento sem prazo para conclusão ou com algum compromisso para 

sua entrada em funcionamento.
93

 O regime da contratação integrada consta de um instrumento 

normativo voltado ao atendimento de situações urgentes, porém o legislador condicionou a 

utilização do instituto a determinadas situações fáticas que necessitam ser comprovadas.  

Ao analisar a situação constante do Acórdão n. 1.510/2013-Plenário foi citada pelo 

Tribunal de Contas da União a Doutrina de Maurício Portugal Ribeiro, no sentido de que a 

norma constante do art. 9.º poderia ter dito que a contratação integrada será utilizada sempre 

que a exiguidade de tempo para a execução da obra o exigir, o que não constou da redação do 

dispositivo. O supracitado artigo condicionou claramente o uso da contratação integrada à sua 
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justificativa do ponto de vista técnico e econômico. Por isso, a necessidade de entender 

claramente em que casos faz sentido a Administração Pública usar a contratação integrada.
94

  

Ainda que seja possível compreender que se trata de empreendimento enquadrado 

em situação excepcionalíssima – em que o decurso de prazo acarretará sérios prejuízos ao 

necessário atendimento da demanda dos eventos esportivos vindouros – considera-se que a 

própria Lei do RDC determina, para a adoção da contratação integrada, que a autoridade 

competente demonstre as razões que justifiquem técnica e economicamente a opção pelo 

regime (art. 9.º, caput, da Lei do RDC). Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que o plexo 

de poderes depositados em mãos da Administração, ante seu caráter serviente, instrumental, 

não é para ser manejado em quaisquer circunstâncias, para quaisquer fins ou por quaisquer 

formas.
95

 Os motivos que levam à adoção de alguma das espécies de regimes previstos na Lei 

do RDC devem ser declinados e amplamente justificados, sustentados tecnicamente por 

estudos que indiquem que essa solução é a mais adequada para o atendimento do interesse 

público. A lei, não podendo antecipar qual seria a medida excelente para cada caso, encarrega 

o administrador, pela outorga de discrição, de adotar o comportamento ideal: aquele que seja 

apto, no caso concreto, a atender com perfeição à finalidade da norma.
96

 

A necessidade de justificativa e de colação das razões que motivam essa decisão não 

é exclusividade do ato decisório de adoção da contratação integrada. Todo ato administrativo 

tem requisitos para sua válida expedição, dentre eles, em qualquer hipótese, avulta a exigência 

de que a conduta administrativa repouse sobre pressupostos fáticos que a norma jurídica 

tomou em conta ao autorizar ou exigir dada providência. Na hipótese em análise, contudo, o 

legislador entendeu por bem reafirmar essa necessidade por intermédio do art. 9.º, caput, que 

exige, para fins de adoção da contratação integrada, que a decisão da autoridade competente 

para autorizar o procedimento licitatório seja sustentada por estudo técnico que demonstre 

técnica e economicamente a conveniência da contratação, mediante identificação das razões 

que justifiquem a opção pelo novo regime. É flagrante que tal opção não pode ocorrer ao 

alvedrio da autoridade competente, pelo contrário, a Lei enfaticamente exige tais 

providências. 

Há hipóteses que exigem a integração de prestações diversas como forma de evitar 

perdas e ineficiências na execução do contrato. O que deverá ser demonstrado é que razões de 
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ordem econômica e técnica recomendam a integração de escopos sob a mesma contratação. 

Ao gestor, caberá explicitar os motivos técnicos relevantes pelos quais determinada 

contratação deverá ocorrer nos moldes da contratação integrada. Sob o prisma econômico, a 

demonstração deverá cuidar de apresentar os ganhos de eficiência obtidos com a integração. 

Nas palavras de Egon Bockmann Moreira e Fernando Vernalha Guimarães: 

Concentrando-se sob a responsabilidade do mesmo sujeito a execução do 

projeto, a execução da obra e o seu aparelhamento, cria-se incentivo para 

perseguir a concepção e a formatação mais econômica e eficiente para o 

projeto, assim como em relação à construção da obra e seu aparelhamento, 

tudo com vistas ao adequado funcionamento do empreendimento.
97

 

 

Eventuais falhas de projeto naturalmente se retratarão em maiores custos ao longo da 

execução da obra. O contratado utilizará todo o conhecimento e tecnologia à sua disposição 

para não incorrer em custos desnecessários, o que legitima a responsabilização pela execução 

do projeto daquele encarregado de executar a construção do empreendimento, conferindo à 

Administração relevantes ganhos de eficiência. 

É interessante o caso versado no Acórdão n. 1.510/2013-Plenário do TCU, em que se 

analisou a decisão da Infraero de utilizar a contratação integrada para as obras no Aeroporto 

Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais/PR, região metropolitana de Curitiba. 

Essa foi a primeira licitação da Infraero sob o regime de contratação integrada, e foram 

apontadas na auditoria do Tribunal deficiências na motivação para utilização do novo regime, 

em especial a ausência de justificativa econômica, porquanto não foi considerada a 

transferência dos riscos para o contratado, que indubitavelmente são compensados nas 

próprias propostas de preço das licitantes, deixando de compará-los com os benefícios que 

indicou em sua defesa (I – redução dos custos administrativos decorrentes da diminuição do 

número de processos internos envolvidos e II – a possibilidade de antecipação de receitas 

provenientes de contratos comerciais relacionados ao objeto). Para fins de justificativa 

técnica, os argumentos foram: I) a elevada complexidade do objeto; II) a necessária 

capacidade gerencial e operacional envolvida; III) a necessidade de aplicação de soluções 

técnicas específicas e inovadoras; IV) a necessidade do atendimento dos prazos, em virtude de 

compromissos assumidos com o Governo Federal; V) a centralização/otimização do 

gerenciamento de todos os processos envolvidos; VI) a possibilidade de redução dos impactos 

operacionais pela presença de uma única contratada; e VII) a redução dos entraves relativos 

aos conflitos de responsabilidades que costumeiramente ocorrem na contratação parcelada. 
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Pelo Tribunal de Contas da União foi afastada a justificativa referente à exiguidade de prazo, 

conforme mencionado; porém, o Tribunal entendeu que em virtude das características do 

empreendimento, da complexidade das obras e serviços a serem executados de forma 

concomitante e gerenciados de forma integrada e, principalmente, para manter-se a 

operacionalidade do aeroporto, a utilização da contratação integrada na espécie restou 

tecnicamente justificada. 

O que se pode concluir dessa explanação é que a demonstração das razões que levam 

o administrador a adotar a contratação integrada deverá ser comparativa no que diz respeito à 

ótica econômica da sua decisão. Do ponto de vista técnico, a expertise dos particulares deve 

superar o conhecimento assentado da Administração Pública, que jamais poderá se fazer valer 

da contratação integrada caso detenha experiência com o objeto e capacidade gerencial e 

operacional para fazer frente à organização da construção do empreendimento em etapas 

distintas, considerando que o parcelamento do objeto é a regra. 

 

1.2.4 A exigência de enquadramento nos incisos do art. 9.º, caput, da Lei n. 12.462/2011 

 

Além da necessidade de justificativa técnica e econômica para a adoção da 

contratação integrada, faz-se necessário demonstrar que o objeto contratual envolve pelo 

menos uma das alternativas previstas nos incisos do art. 9.º da Lei do RDC: I – inovação 

tecnológica ou técnica; II – possibilidade de execução com diferentes metodologias; ou III – 

possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado. Entretanto, é 

recente a redação do art. 9.º, pois a redação original foi modificada pela Lei n. 12.980, de 

2014, para solucionar a divergência acerca da interpretação que deveria ser dada à antiga 

redação do art. 9.º, § 2.º, inciso III (atualmente revogado), combinado com o art. 20, § 1.º, da 

Lei do RDC. A divergência consistia em afirmar se seria possível a utilização da contratação 

integrada quando o objeto do contrato envolvesse a possibilidade de execução com 

“metodologias diferenciadas”, ou se somente seria possível sua adoção quando o objeto 

envolvesse “diferentes metodologias de domínio restrito no mercado”. Vejamos a redação 

anterior do art. 9.º e a redação do art. 20: 

Art. 9.º Nas licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do RDC, 

poderá ser utilizada a contratação integrada, desde que técnica e 

economicamente justificada.  

[...] 

§ 2.º No caso de contratação integrada: 

[...] 
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III – será adotado o critério de julgamento de técnica e preço  

[...] 

§ 3.º
 
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. 

 

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. 

§ 1.º 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. 
 

Havia divergência em relação à possibilidade ou não de utilização da contratação 

integrada nos casos em que, para a execução de determinado objeto, houvesse diferentes 

metodologias. A dúvida que existia é se tais metodologias deveriam ser de domínio restrito no 

mercado, ou se bastaria a existência de diferentes metodologias. Ainda que a questão tenha 

sido superada pela nova redação do art. 9.º, que atualmente estabelece, claramente, três 

condições alternativas que devem caracterizar o objeto da contratação integrada, sendo elas 

“inovação tecnológica ou técnica”, a “possibilidade de execução com diferentes 

metodologias”, ou a “possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no 

mercado” (nova redação do art. 9.º, incisos I a III, da Lei do RDC), importante abordar as 

discussões anteriores à alteração legislativa, para demonstrar seu desenvolvimento histórico. 

A Advocacia-Geral da União (AGU), ao exarar o parecer AGU/RA – 03/2012, 

posicionou-se no seguinte sentido: a) A possibilidade de adoção do regime de contratação 

(integrada) não estaria subsumida às hipóteses de objeto previstas nos incisos I e II do § 1.º do 

art. 20 (da Lei n. 12.462/2011); e b) A Administração Pública poderia utilizar 

preferencialmente o Regime de Contratação Integrada, disciplinado pelo art. 9.º, para a 

contratação de obras e serviço de engenharia, desde que essa opção fosse técnica e 

economicamente justificável, sendo essa a única condicionante sine qua non para se optar 

pela contratação integrada. Para a AGU, o art. 9.º admitia, em seu § 3.º, a utilização do regime 

da contratação integrada não só para metodologias de domínio restrito no mercado, 
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hipótese prevista no inciso II, do art. 20, mas também autorizava sua utilização para a 

contratação de obras e serviços de engenharia com metodologias diferenciadas de execução, 

ou seja, existindo diversas metodologias de execução, independentemente de ser de domínio 

restrito, o gestor poderia valer-se da contratação integrada.
98

  

Para sustentar essas conclusões, a Advocacia-Geral da União se pautou no teor do 

art. 8.º, § 1.º, da Lei do RDC, segundo o qual a Administração, ao licitar obras e serviços de 

engenharia, deve preferencialmente optar pela empreitada por preço global, pela empreitada 

integral ou pela contratação integrada, em detrimento dos outros regimes de execução 

admitidos no âmbito do RDC. Vincular a utilização da contratação integrada à caracterização 

de uma das hipóteses de cabimento do tipo técnica e preço, de acordo com a AGU, dificultaria 

sobremaneira a adoção daquele regime, o que implicaria retirar dele o caráter preferencial 

atribuído pelo art. 8.º, § 1.º, da Lei n. 12.462, de 2011, tornando inócua a preferência. Além 

disso, valeu-se da previsão do § 3.º do art. 9.º, que disciplina o estabelecimento de critérios 

objetivos para avaliação e julgamento das propostas, caso permitida no anteprojeto de 

engenharia a apresentação de projetos com metodologias diferenciadas de execução, 

enfatizando que o legislador não falou em metodologias restritas no mercado, autorizando, em 

tese, a utilização da contratação integrada para objetos que possam ser executados tão 

somente com metodologias diferenciadas.
99

  

Ao autor do presente estudo, o entendimento da AGU parece frágil. A adoção 

preferencial da contratação integrada, empreitada integral e empreitada por preço global 

parecem prevalecer quando a opção em questão for algum dos demais regimes de empreitada, 

quais sejam: por preços unitários ou tarefa. Conforme já se tratou anteriormente, não é 

possível verificar qualquer hierarquia entre ela (contratação integrada) e os demais regimes 

preferenciais (empreitada por preço global e empreitada integral). Somente em relação ao 

regime de execução por preços unitários ou regime de execução por tarefa deverá prevalecer a 

preferência constante do art. 8.º, § 1.º. A preferência disciplinada pela Lei do RDC, contudo, 

não libera a administração de demonstrar a adequada subsunção aos parâmetros normativos 

que norteiam o tema. À época, a legislação vinculou a contratação integrada a prévio certame 
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processado pelo critério de técnica e preço (até então excepcional na contratação de obras 

públicas, conforme a Lei n. 8.666/1993), portanto, seria necessária a caracterização das 

hipóteses constantes dos incisos I e II, § 1.º do art. 20 da Lei do RDC, sendo certo que, dentre 

os três regimes preferenciais, a contratação integrada condiciona-se como exceção, e não 

como regra, corroborando com esse entendimento o fato de conceitualmente, a contratação 

integrada afastar uma das diretrizes do RDC, que é o parcelamento do objeto, conforme 

disposto no inciso VI, do art. 4.º, da Lei do RDC. 

Daniel Ferreira e José Anacleto Abduch Santos, ao analisar as hipóteses de 

cabimento da contratação integrada, circunscreveram-nas aos casos em que fosse 

juridicamente possível a licitação do tipo técnica e preço. Na opinião dos autores, o suporte 

fático que autorizaria a licitação pelo regime de contratação integrada seria exatamente a 

indefinição administrativa sobre a melhor solução técnica para suprir suas necessidades, logo, 

decidir pela contratação integrada não constituiria faculdade da Administração, mas ato 

vinculado do administrador, restrito aos casos em que fosse admissível a adoção de licitação 

do tipo técnica e preço. Portanto, não se aplicaria, então, o regime de contratação integrada 

para a licitação de qualquer obra ou serviço, mas somente para aqueles previstos no art. 20 da 

Lei do RDC, quando o objeto fosse de natureza predominantemente intelectual e de inovação 

tecnológica ou técnica, ou quando pudesse ser executado com diferentes metodologias ou 

tecnologias de domínio restrito no mercado. Trata-se, portanto, de um regime de execução 

excepcional.
100

  

Também em sentido contrário à interpretação emitida pelo parecer da AGU, 

apresenta-se o posicionamento de Guilherme Fredherico Dias Reisdorfer, no qual se constata 

a mesma interpretação realizada pelo autor desta pesquisa. Para o autor, a contratação 

integrada subsume-se às hipóteses do art. 20, § 1.º, incisos I e II, da Lei n. 12.462, de 2011. 

Entende o autor que o objeto a ser executado no regime de contratação integrada ou deve ser 

de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica ou técnica, ou passível 

de ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado. 

Esse posicionamento se sustenta na necessidade de pontuar, na análise das propostas, as 

vantagens e qualidades que eventualmente forem oferecidas para cada produto ou solução, 

nos termos do art. 20, § 1.º, inciso II, da Lei do RDC. Concluindo seu raciocínio, afirma que o 
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ato que deverá justificar técnica e economicamente a adoção da contratação integrada terá de 

refletir também alguma das hipóteses previstas na Lei do RDC que torna necessária a adoção 

do critério de técnica e preço.
101

 

Posicionamento semelhante acerca do necessário enquadramento do objeto da 

contratação integrada às hipóteses do § 1.º do art. 20 é apresentado por Jessé T. Pereira Junior 

e Marinês R. Dotti. No entendimento dos autores, da combinação do disposto nos arts. 9.º, § 

2.º, III, 20, § 1.º, I e II, e 8.º, § 1.º, da Lei n. 12.462/2011, resulta que o regime de contratação 

integrada, ao lado dos regimes de empreitada integral e por preço global, pretere os demais na 

contratação de obras e serviços de engenharia, notadamente em casos de obras e serviços de 

engenharia de natureza predominantemente intelectual, ou de inovação tecnológica ou 

técnica, ou de objetos que possam ser executados com diferentes metodologias ou tecnologias 

de domínio restrito no mercado. Entretanto, consideram que ante o dever imposto à 

Administração Pública de adotar o critério de julgamento técnica e preço nas contratações 

integradas, há que se considerar que esse regime corresponde aos objetos elencados nos 

incisos I e II do § 1.º do art. 20 da Lei do RDC.
102

 

O Tribunal de Contas da União, ao analisar a primeira licitação da Infraero sob o 

regime de contratação integrada, para as obras no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em 

São José dos Pinhais/PR, região metropolitana de Curitiba, apontou, entre os achados da 

auditoria, deficiências na motivação para utilização do novo regime, consubstanciadas na 

necessidade de observar os ditames do art. 20 da Lei do RDC nas contratações integradas, 

considerando que esse regime deveria se restringir às obras que demandem diferentes 

metodologias/tecnologias de domínio restrito no mercado, como fator preponderante para 

a finalidade da licitação e para a caracterização do objeto. Em sua defesa, a empresa alegou 

que justificou técnica e economicamente a opção pela contratação integrada, e que a 

subsunção a uma das hipóteses previstas nos incisos do § 1.º do art. 20 da Lei do RDC se deu 

mediante fundamentação técnica em que buscou evidenciar que o objeto licitado se 

enquadrava entre aqueles que podem ser executados com diferentes metodologias.
103

 No 
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relatório do Acórdão, constata-se que a auditoria entendeu que a maioria das obras e serviços 

de engenharia pode ser executada por diferentes metodologias e a interpretação proposta 

tornaria sem sentido a clara intenção do legislador em reservar o critério de técnica e preço a 

um rol taxativo de situações, e poderia tornar válida a utilização do critério de técnica e preço 

para obras ou serviços considerados ordinários, o que contraria fortemente pacífica 

jurisprudência do próprio Tribunal de Contas da União, apontando como paradigma os votos 

condutores dos Acórdãos 2.005/2007-TCU-Plenário e 2.670/2009-TCU-Plenário.
104

 

Esse posicionamento não prevaleceu. No Voto do Acórdão n. 1.510/2013, seguido 

pelos demais Ministros, predominou o entendimento de que a possibilidade de execução do 

objeto com “metodologia” entendida apenas como “diferenciada” seria suficiente para a 

caracterização da possibilidade de utilização da contratação integrada, sem a necessidade de 

que fosse de “domínio restrito no mercado”, ao desvendar a abrangência do art. 20, § 1.º, da 

Lei n. 12.462/2011, relativo aos requisitos para a utilização da modalidade “técnica e preço”, 

esclareceu o eminente Ministro Valmir Campelo que a expressão “de domínio restrito de 

mercado” refere-se, especificamente, ao termo “tecnologias”, e não necessariamente às 

“diferentes metodologias”, colacionando posicionamento do Ministro Benjamim Zymler, 

exposto em sua obra “Regime Diferenciado de Contratação – RDC”, em coautoria com o 

competente auditor Laureano Canabarro Dios (Belo Horizonte: Fórum, 2013), no sentido de 

que, “Além de se referir a objetos executados com diferentes metodologias, a norma do RDC 

se refere também à execução com tecnologias de domínio restrito de mercado [...]”. 

Complementando seu pensamento, defendeu que entendimento em sentido contrário levaria a 

uma incoerência redacional. Na sua opinião, tecnologia restrita pressupõe um método 

particular, próprio, em algum termo único, portanto, incompatível com a existência de 

pluralidade recorrente de métodos. Além desses argumentos, aduziu que se uma obra é 

licitada com base no anteprojeto, ela já carrega em si a possibilidade de a contratada 

desenvolver metodologia e/ou tecnologia própria para a feitura do objeto, concluindo que, se 

justificada a vantagem, o enquadramento no art. 20, § 1.º, será quase automático.
105
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Com a Medida Provisória n. 630, de 2013, em seguida convertida na Lei n. 12.980, 

de 2014, a redação foi definitivamente alterada, estabelecendo a necessidade de caracterizar 

pelo menos uma das três hipóteses: I – inovação tecnológica ou técnica; II – possibilidade de 

execução com diferentes metodologias; ou III – possibilidade de execução com tecnologias de 

domínio restrito no mercado. Dessa maneira, as expressões foram definitivamente 

dissociadas, sendo possível a contratação integrada quando o objeto puder ser executado por 

intermédio de metodologias diferenciadas; porém, confirmou-se que a contratação integrada 

não é adequada para obras e serviços comuns de engenharia. Há que se demonstrar as 

peculiaridades do objeto que autorizem a transferência do encargo de concepção do projeto 

básico ao particular responsável pela execução num único contrato. 

Guilherme Fredherico Dias Reisdorfer disciplina que a complexidade da obra ou do 

serviço a ser contratado não legitima, por si só, a escolha da contratação integrada. A 

possibilidade de a Administração contratar a elaboração do projeto básico com terceiros é 

autorizada pelo RDC, assim como sempre foi autorizada pela Lei n. 8.666/1993, promovendo-

se duas licitações: uma para a escolha do particular encarregado pela concepção do projeto e a 

segunda para contratação do responsável pela execução do objeto do projeto. Logo, o 

reconhecimento da expertise do mercado em contraponto com a carência da Administração de 

conhecimento assentado dessa ordem não autoriza a contratação integrada. Há a necessidade 

de demonstração de que a reunião dos encargos de concepção e execução da obra ou serviço 

num único contrato acarreta vantagens objetivas de ordem econômica e técnica. No seu 

entendimento, a vantagem da contratação integrada pode estar relacionada a possíveis ganhos 

de eficiência envolvidos na execução do projeto, considerando os riscos que serão assumidos 

pelo particular. Para o autor, as justificativas devem ser verificadas caso a caso, conforme as 

características específicas da prestação a ser contratada.
106

 

Marçal Justen Filho traz importante colaboração ao analisar as hipóteses de 

cabimento do julgamento por intermédio da combinação de critérios de técnica e preço, que 

podemos adotar para definir as hipóteses de incidência da contratação integrada, ainda que 

atualmente seja possível estabelecer como critério de julgamento somente o menor preço para 
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o regime
107

 (situação que será examinada com maior nível de detalhamento nos comentários 

aos critérios de julgamento da contratação integrada, a seguir). Para o autor, compreende os 

casos de inovação tecnológica ou técnica, quando a execução da prestação envolver não 

apenas o conhecimento estabelecido e dominado, mas demandar soluções originais e 

inovadoras, em que caberá ao particular conceber uma solução e desenvolver providências de 

cunho tecnológico ou técnico apropriadas. Para os objetos que possam ser executados 

mediante diferentes metodologias, entende que há que se perquirir se à Administração é 

possível ou adequado escolher de antemão uma dentre elas para ser adotada. Se a 

administração dispuser de condições para escolher uma dentre as diversas metodologias, 

caberá impor a escolhida. Em relação aos objetos executáveis mediante tecnologias de 

domínio restrito, aduz que a Administração não disporá de conhecimento preciso e exato para 

conceber a solução que importe à utilização dessa tecnologia, então remeterá aos licitantes o 

desenvolvimento das soluções mediante o uso da tecnologia, o que se traduzirá em uma 

atuação criativa e especializada.  

Ao autor deste trabalho se afigura que as questões gerenciais, a possibilidade de 

assunção de riscos pela parte que os gere da melhor forma, a figura do pagamento pelo 

desempenho e a possibilidade de captura da capacidade de inovação, entre outros 

mencionados, são argumentos capazes de sustentar a decisão do gestor público. 

Demonstrando os estudos técnicos a presença desses fatores, a possibilidade de obtenção de 

vantagens dessa natureza, deverá a Administração proceder à contratação por intermédio da 

contratação integrada, em detrimento da adoção dos regimes tradicionais. Os estudos 

econômicos preliminares devem revelar a viabilidade jurídica, técnica e econômica da 

contratação integrada em relação a outros instrumentos. Esses estudos devem ser consistentes 

e revelar o saldo positivo de interesse público.  

O que se pode concluir do exposto é que as hipóteses de cabimento da contratação 

integrada são mais restritas que as hipóteses de cabimento dos demais regimes preferenciais 

previstos no art. 8.º, § 1.º, da Lei n. 12.462, de 2011. Portanto, sua adoção somente estará 

autorizada em casos especiais, que envolvam objetos complexos, de inovação tecnológica ou 

técnica, ou que possam ser executados mediante diferentes metodologias, ou mediante 

tecnologias de domínio restrito, desde que técnica e economicamente vantajosas para a 

administração, de tal sorte que se possa justificar o afastamento da diretriz prevista no inciso 
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VI do art. 4.º da Lei do RDC, que determina o parcelamento do objeto, visando a ampla 

participação de licitantes.   

 

1.2.5 A questão da discricionariedade ou vinculação para a adoção do regime 

 

A utilização do Regime Diferenciado de Contratações atribui ao administrador a 

obrigação de motivar amplamente as suas escolhas e decisões. Ao contrário da sistemática 

prevista rigidamente pela Lei n. 8.666, de 1993, o Regime Diferenciado de Contratações 

propicia à Administração “inúmeros caminhos possíveis” no momento de configurar o 

procedimento licitatório, razão por que, em contrapartida, sobreleva o dever de motivar as 

escolhas adotadas. Observado o dever de motivar, no entanto, não há dúvidas de que o RDC 

confere maior discricionariedade na configuração do certame.
108

 

A exigência de justificativa técnica e econômica e de enquadramento em uma das 

três condições alternativas que devem caracterizar o objeto da contratação integrada, 

constantes do art. 9.º da Lei n. 12.462, de 2011, afasta o uso indiscriminado da contratação 

integrada, já que vincula a sua adoção, diminuindo sobremaneira a discricionariedade da 

seleção. Há que se concluir que a delimitação das hipóteses de cabimento da contratação 

integrada reduz a discricionariedade, mas não é possível afirmar que a decisão pela adoção ou 

não do regime seja vinculada stricto sensu, em especial ante a inexistência de hierarquia entre 

os regimes de execução tidos como preferenciais pelo próprio diploma legal. 

Disciplina Celso Antônio Bandeira de Mello
109

 que os atos vinculados são os que a 

Administração pratica sem margem alguma de liberdade para decidir-se, pois a lei 

previamente tipificou o único possível comportamento diante de hipótese prefigurada em 

termos objetivos. Na vinculação, a previsão do acontecimento em função do qual o sujeito 

agirá é de uma objetividade absoluta, sem qualquer margem para decisões do gestor. 

No caso da adoção da contratação integrada, tanto há margem para decidir que a 

própria Lei define como condição para sua adoção a necessidade de justificá-la técnica e 

economicamente, bem como exige demonstrar a inserção nas hipóteses prefiguradas 

comprovando a conveniência e oportunidade da decisão. Celso Antônio afirma que ao agir 

discricionariamente o agente estará, quando a lei lhe outorga tal faculdade (que é 

simultaneamente um dever), cumprindo a determinação normativa de ajuizar sobre o melhor 
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meio de dar satisfação ao interesse público por força da indeterminação legal quanto ao 

comportamento adequado à satisfação do interesse público no caso concreto.
110

 Compete ao 

administrador Público adotar a solução mais adequada para a satisfação do interesse público, 

haja vista que está em melhor posição para identificar a providência excelente. 

Para Augusto neves Dal Pozzo, a Lei do RDC não adotou uma ordem de preferência 

rígida relativa aos regimes de execução, não é necessário verificar a viabilidade de utilizar a 

empreitada por preço global, e somente em caso negativo, passar a verificar a possibilidade de 

promover a contratação por empreitada integral e assim consecutivamente, na verdade não há 

preferência entre cada um dos regimes individualmente considerados. Interpretando o 

dispositivo de forma sistemática, observa-se que o legislador não estabeleceu ordem de 

preferência entre eles, estando todos no mesmo patamar: ele simplesmente seguiu a 

enumeração que já se encontrava nos incisos anteriores. No entanto, em razão do princípio da 

motivação, que deve incidir sempre que o legislador confere ao administrador o exercício de 

uma competência discricionária, deverá o gestor promover todas as justificativas técnicas e 

jurídicas de sua opção, de modo a demonstrar que a sua escolha foi a que melhor se coadunou 

com o interesse público.
111

 

Para Jessé Torres Pereira Junior e Marinês Restelatto Dotti, a discrição do 

administrador público advém da faculdade de adoção do regime da contratação integrada 

mediante expressa justificativa que o demonstre técnica e economicamente adequado 

(conforme versado no art. 9.º), bem como da posição preferencial da contratação integrada, ao 

lado dos regimes de empreitada por preço global e empreitada integral (previstos no art. 8.º, § 

1.º). Na opinião dos autores, a escolha de qualquer um dos regimes deve ser precedida e estar 

fundada em justificativa expressa de que a opção é a mais vantajosa sob os aspectos técnico e 

econômico, sem ordem de prioridade necessária entre eles, cabendo ao administrador decidir 

pelo regime mais vantajoso, dentre os preferenciais, justificando a escolha. A Administração 

deve apresentar os pressupostos de fato e de direito, técnicos, econômicos e jurídicos, que 

amparam a escolha do regime. Portanto, há espaço de discrição para a escolha do regime de 

execução de obras e serviços sujeitos ao RDC, a ser preenchido por motivos objetivamente 

demonstráveis, o que transmudará a discricionariedade em vinculação a partir do momento 
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em se comprove à autoridade qual o regime mais vantajoso. Postulam que não se 

compreenderia que, identificado, a cada caso concreto, o regime mais vantajoso, outro 

pudesse ser o escolhido, em fraude à consagrada doutrina dos motivos determinantes.
112

 

O autor deste estudo filia-se ao entendimento dos autores supracitados. A presença 

de discrição na norma em apreço é evidente, na medida em que há opções conferidas ao 

gestor, porém, no caso concreto, identificado que o regime da contratação integrada é mais 

vantajoso para a execução do objeto, em detrimento dos demais regimes preferenciais, o 

Administrador estará vinculado à sua adoção na espécie. 

Também nesse sentido leciona Afonso Rodrigues Queiró: 

Se bem que, portanto, o legislador não prescreva, em uma determinada 

hipótese, a conduta a observar para a satisfação de uma necessidade pública, 

nem por isso a escolha dessa conduta deixa de estar submetida a certas 

máximas objectivas, embora não legislativas. O legislador impõe apenas a 

obrigação de os agentes se determinarem tão só pela ideia de satisfazer uma 

certa necessidade: mas que assim proceder, obedece naturalmente também a 

critérios técnicos, de que resultará a eleição do procedimento mais justo e 

adequado para aquele fim.
113

 

 

Elaborados os estudos, realizados os procedimentos, o Poder Judiciário, provocado 

pelo Ministério Público, e o Tribunal de Contas, agindo de ofício ou por provocação, podem 

questionar a legalidade dos atos que conduziram o administrador a optar pela contratação 

integrada, competindo verificar se a intelecção administrativa se manteve ou não dentro dos 

limites do razoável perante o caso concreto e fulminá-la sempre que se vislumbre ter havido 

uma imprópria qualificação dos motivos à face da lei.
114

 

Por essa razão, a justificativa deverá demonstrar que não seria possível obter o 

resultado esperado por intermédio dos regimes tradicionais de execução de obras ou serviços 

de engenharia. Cumpre à Administração Pública, por meio da correta identificação das 

necessidades públicas e da natureza dos serviços, definir se a contratação integrada no caso 

concreto é cabível. 

 

1.3 Diretrizes aplicáveis à contratação integrada 

 

O art. 1.º, § 1.º, da Lei do RDC disciplinou os objetivos do novo ordenamento. Entre 

eles, com destaque, verifica-se a intenção de ampliar a eficiência nas contratações públicas e a 
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competitividade entre os licitantes, além de outros, promover a troca de experiências e 

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

incentivar a inovação tecnológica, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Para alcançar a ampliação 

da eficiência, visando à racionalização das atividades administrativas, o art. 4.º, da Lei n. 

12.462/2011, traçou as diretrizes que deverão pautar o gestor na utilização do novo regime. 

As diretrizes delineadas nos incisos do artigo 4.º e em seus parágrafos demonstram uma 

preocupação do legislador em determinar o modus operandi dos procedimentos voltados às 

contratações públicas. Nesse sentido, Jessé Torres Pereira Junior e Marinês Restelatto Dotti 

enfatizam que as diretrizes têm a inspirá-las a racionalização das atividades administrativas, a 

ampliação da competitividade e a contratação eficaz e eficiente para o fim de atender à 

implementação de políticas públicas específicas. Os autores destacam que as diretrizes são 

mandamentos operacionais, na medida em que ditam o “como fazer”, e não propriamente “o 

que fazer”.
115

 

Todas as diretrizes pautam a atuação do administrador quando o objeto for passível 

de contratação por intermédio do regime da contratação integrada, a não ser que exista alguma 

incompatibilidade manifesta entre a sua aplicação e o respeito à diretriz, a exemplo do 

parcelamento do objeto previsto no inciso VI, do art. 4.º, da Lei do RDC, porquanto 

incompatível com o regime integrado, conforme tratamos anteriormente.  

Marçal Justen Filho entende que as Diretrizes são vinculantes somente se não houver 

circunstâncias concretas que justifiquem uma solução diversa. No seu entendimento, trata-se 

de “um elenco de critérios norteadores da atividade administrativa, estabelecendo finalidades 

e meios a serem observados, delimitando a margem de discricionariedade da 

Administração”.
116

 Defende não se tratar de uma regra, mas um padrão a ser observado, desde 

que não existam razões suficientes para o seu afastamento. 

Jessé Torres Pereira Junior e Marinês Restelatto Dotti lecionam que das diretrizes 

resultam avaliações discricionárias, porém, se apresentam providas de força vinculante da 

Administração, seguindo-se que o seu eventual descumprimento injustificado poderá acarretar 

a invalidação da licitação ou do contrato.
117
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As Diretrizes, portanto, determinam a adoção de determinados modos de operar, sendo 

possível ao gestor afastá-las quando incompatíveis com as necessidades da Administração, o 

que sempre deverá restar demonstrado nos autos dos processos de contratação, haja vista que, 

a princípio, há obrigação de lhes dar integral cumprimento. 

 

1.3.1 Padronização do objeto  

 

A primeira diretriz elencada no rol do art. 4.º é a padronização do objeto da 

contratação. A padronização consiste na decisão de promover a uniformização do objeto de 

sucessivas contratações.
118

 Não se trata de uma novidade criada pelo RDC, a Lei n. 

8.666/1993, em seu art. 15, prevê a padronização para as compras como princípio a ser 

atendido, sempre que possível. O RDC, por intermédio dessa diretriz, estende a padronização 

às contratações de serviços e obras. Da leitura do supracitado art. 4.º, inciso I, é possível 

constatar que sua redação é genérica ao se referir à padronização do objeto. O dispositivo não 

se limita às “compras”, sendo, portanto, possível e recomendável a padronização de serviços e 

obras, na medida em que foi eleita como diretriz do Regime Diferenciado de Contratações. 

Jessé Torres Pereira Junior e Marinês Restelatto Dotti asseveram que a padronização 

almeja, entre outras vantagens, à facilidade na manutenção, substituição e operação de bens, 

sistemas e estruturas. Também será racional o aproveitamento de servidores já treinados para 

o manuseio de equipamentos ou serviços, evitando-se novos investimentos em formação. Da 

mesma maneira, é natural que os trabalhos administrativos estejam adequados a produto, 

projeto ou tecnologia já integrantes do patrimônio público, estes trabalhos também devem ser 

aproveitados, assim como as especificações técnicas já definidas e utilizadas em outras 

oportunidades.
119

  

Há, porém, a necessidade de justificar a padronização de objetos. Ainda que essa 

prática esteja refletida em umas das diretrizes do regime diferenciado, as condições para a 

padronização serão pautadas pela comprovação de atendimento ao interesse público e das 

vantagens econômicas, portanto, a definição das condições para a padronização deverá ser 

fundamentada em estudos, laudos, perícias e pareceres. O avanço tecnológico e a possível 

restrição do universo de fornecedores desaconselham a padronização, sendo imprescindível, 
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então, a apresentação de justificativa técnica pela Administração que autorize sua adoção.
120

 

Como se denota, há uma aparente restrição à competitividade e um risco de que a 

Administração não acompanhe as inovações tecnológicas caso proceda à padronização de 

determinados objetos, portanto, sempre será necessário comprovar que a padronização, em 

cada caso, melhor prestigia o princípio da eficiência, comprovando um saldo de interesse 

público em seu favor.  

No que diz respeito à padronização de obras e serviços de engenharia especificamente, 

é possível extrair da Jurisprudência do Tribunal de Contas da União algumas características 

necessárias à sua autorização. Foi entendida adequada a padronização em casos de edificações 

de pequeno porte e baixa complexidade construtiva, portanto, padronizável e passível de ser 

replicada de maneira rápida e simplificada, e em que nem mesmo a variabilidade do terreno 

tem papel decisivo para o custo das obras. Logo, se a necessidade da Administração demandar 

a contratação de obras ou serviços de engenharia que possam ser padronizados, de modo que 

a mesma solução seja capaz de satisfazer diversas demandas, o simples fato de se tratar o 

objeto de uma obra ou um serviço de engenharia não gera, de antemão, qualquer 

incompatibilidade com a padronização. Há que se verificar se é vantajosa no caso concreto.
121

 

A questão que se coloca é se seria possível a padronização para objetos de certa 

complexidade, em especial quando restar caracterizada a hipótese de contratação por 

intermédio da contratação integrada. 

O Tribunal de Contas da União tem frequentemente enfatizado que, ao contrário da 

sistemática prevista rigidamente pela Lei n. 8.666/1993, o Regime Diferenciado de 

Contratações propicia à Administração “inúmeros caminhos possíveis” no momento de 

configurar o procedimento licitatório, razão que sobreleva o dever de motivar as escolhas 

adotadas.
122

 Observado o dever de motivar, no entanto, não há dúvidas de que o RDC confere 

maior discricionariedade na configuração do certame, sendo possível, em tese, a padronização 

de anteprojetos de engenharia e, portanto, a aplicação da padronização à contratação 

integrada. Há que se levar em conta que a padronização amplia a eficiência da atividade 

administrativa, na medida em que reduz o tempo e os esforços da Administração, impactando 
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até mesmo nos custos da realização do certame, uma vez que se configura como um 

mecanismo de racionalização de custos operacionais.
123

  

 

1.3.2 Padronização de documentos 

 

A segunda diretriz que estabelece a padronização de instrumentos convocatórios e 

minutas de contratos, previamente aprovados pelo órgão jurídico competente, reflete prática 

da Administração realizada no âmbito da Lei n. 8.666/1993. A Jurisprudência do Tribunal de 

Contas da União tem posicionamento no sentido de que as minutas de editais de licitação ou 

contratos devem ser previamente submetidas à aprovação da assessoria jurídica da 

Administração, em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/1993. 

Admite-se, contudo, em caráter excepcional, em nome do princípio da eficiência, a utilização 

de minuta-padrão de contrato a ser celebrado pela Administração, previamente aprovada pela 

assessoria jurídica, quando houver identidade de objeto e não restarem dúvidas acerca da 

possibilidade de adequação das cláusulas exigidas no contrato pretendido às cláusulas 

previamente estabelecidas na minuta-padrão. É, portanto, possível a padronização desses 

documentos, mesmo quando a atuação da Administração estiver sob a égide da Lei n. 

8.666/1993, racionalizando a atividade dos agentes encarregados de elaborá-los e da 

assessoria jurídica.
124

 

Para Jessé Torres Pereira Junior e Marinês Restelatto Dott, 

Com a padronização definem-se os parâmetros necessários, suficientes e 

aplicáveis a determinada contratação, os quais serão reunidos em peças 

modelos (minutas de instrumentos convocatórios, de contratos, de termos de 

referência, de projetos básico e executivo), otimizando-se o desempenho das 

funções administrativas, técnicas e jurídicas daqueles agentes e assessores. A 

padronização propicia, ainda, celeridade processual, alçada a princípio 

constitucional por força do disposto no art. 5.º, LXXVIII (“a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”).
125

  

 

Com o estabelecimento da diretriz no âmbito do RDC há amparo legal para a prática 

de padronização dos referidos instrumentos, porém ao autor deste estudo não parece que 
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possa haver distanciamento do entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da União, 

no sentido de que essa prática deve ser aplicada aos casos em que a variação entre as minutas-

padrão e àquela aprovada limite-se a pontos específicos da contratação, como prazo e local 

para entrega, quantidade e outros elementos que não alterem as condições anteriormente 

avaliadas.
126

 

No que diz respeito à aplicação da padronização de documentos à contratação 

integrada, a priori, não há entre os institutos qualquer antinomia. Caberá ao gestor, diante de 

cada caso concreto, identificar a viabilidade ou não de utilizar as minutas padronizadas de 

instrumento convocatório e contrato. Quando os modelos padronizados não forem adequados 

para atender ao objeto licitado, deverão ser apresentadas as razões para o afastamento da sua 

utilização.
127

 

 

1.3.3 Busca pela maior vantagem para a Administração Pública 

 

A terceira diretriz reflete a busca da maior vantagem para a Administração, sem 

estreita ligação com o preço e o atendimento das condições do edital tão somente. Prevista no 

inciso III do art. 4.º da Lei do RDC, a possibilidade de valoração das propostas que 

apresentem 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, encontra correlação com a previsão do art. 3.º da Lei n. 

8.666/1993, mas supera a disciplina tradicional, que se limita a mencionar genericamente que 

a licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, sem 

qualquer menção aos aspectos que deverão ser considerados para tanto.
128

 

Além da busca pela maior vantagem para a Administração e promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável, a Lei do RDC avança em relação à Lei n. 8.666/1993, 

uma vez que disciplina claramente a possibilidade de valoração de propostas utilizando-se 

parâmetros não apenas econômicos, mas de sustentabilidade social e ambiental, o que, sem 
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dúvidas, é um avanço na disciplina das licitações. A redação do art. 3.º da Lei n. 8.666/1993 

reflete o dever da Administração de estabelecer, nos instrumentos de compras, contratações 

de serviços e obras, exigências voltadas a assegurar a aquisição de bens e a contratação de 

serviços que atendam a critérios de sustentabilidade sob o prisma ambiental e social. As 

normas constantes do RDC possibilitam não apenas exigir determinadas condutas, mas 

favorecer propostas que apresentem maiores medidas de sustentabilidade. Portanto, as regras 

previstas no RDC apresentam maior força na busca do aclamado desenvolvimento 

sustentável.  

O desenvolvimento sustentável deve ser alcançado sob três dimensões: a ambiental, a 

social e a ética. A dimensão ambiental da sustentabilidade está intimamente ligada ao 

direito das futuras gerações de ter à sua disposição um meio ambiente hígido, visto que a 

degradação ambiental chegou a níveis intoleráveis. A matriz de desenvolvimento utilizada 

atualmente por diversos países em desenvolvimento – China, por exemplo –, conduz a uma 

destruição ilimitada dos recursos naturais e, consequentemente, inviabilizará que as gerações 

futuras tenham suas necessidades supridas.
129

 Quanto à dimensão social da sustentabilidade, 

pode-se considerá-la como o paradigma que não tolera um modelo excludente e que concorda 

com a miserabilidade consentida ou imposta ou qualquer outro tipo de discriminação 

negativa; que busca efetivar os direitos fundamentais sociais, principalmente os relacionados 

à saúde, educação e segurança (serviços públicos essenciais), os quais devem ser prestados 

com o máximo de eficiência e efetividade possível.
130

 No que se refere à dimensão ética da 

sustentabilidade, pode-se afirmar que, “de fato, a atitude eticamente sustentável é aquela que 

consiste em agir de modo tal que possa ser universalizada a produção do bem-estar duradouro, 

no íntimo e na interação com a natureza”.
131

  

Estas exigências e possibilidades, no que diz respeito à proteção ao meio ambiente, 

têm sólidos fundamentos constitucionais. O Poder Público, nos termos do § 1.º do art. 225 da 

Constituição Federal, tem a obrigação de intervir, de diversos modos, para assegurar a 

efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, consequentemente, o 

desenvolvimento sustentável. Nesse sentido o entendimento de Fensterseifer. Para o autor, “os 
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princípios que regem o desenvolvimento ambiental e socialmente sustentável devem orientar 

e vincular as condutas públicas e privadas no seu trânsito pela órbita econômica”.
132

 

A Constituição Federal de 1988, por meio dos arts. 225 e 170, inciso VI, tutelou 

expressamente o meio ambiente como direito fundamental dos indivíduos, da mesma forma 

que estipulou como princípio da ordem econômica a defesa do meio ambiente. É dever do 

Estado e da sociedade buscar seu desenvolvimento sem, no entanto, esgotar os recursos 

naturais, reconhecendo que esses recursos são finitos. Afinal, não só o crescimento econômico 

como também, em última instância, a própria existência humana depende da preservação do 

meio ambiente.
133

 

Da maior relevância, a Constituição Federal elevou a foro de primeira grandeza a 

qualidade e a proteção do meio ambiente, que passou a ser imperativo legal de inquestionável 

prevalência, refletindo-se na Lei do RDC, como diretriz a ser seguida pela Administração, da 

qual não poderá se afastar sob pena de anulação dos certames licitatórios. Canotilho entende 

que a determinação constitucional impõe a todos os órgãos públicos o dever de considerar o 

meio ambiente em suas decisões, adicionando a cada uma das suas missões primárias, não por 

opção, mas por obrigação, a tutela ambiental. 

Vistos por outro ângulo, os comandos constitucionais reduzem a 

discricionariedade da Administração Pública, pois impõem ao administrador 

o permanente dever de levar em conta o meio ambiente e de, direta e 

positivamente, protegê-lo, bem como exigir seu respeito pelos demais 

membros da comunidade, abrindo a possibilidade de questionar ações 

administrativas que de forma significativa prejudiquem os sistemas naturais 

e a biodiversidade. [...] 

Daí que ao Estado não resta mais do que uma única hipótese de 

comportamento: na formulação de políticas públicas e em procedimentos 

decisórios individuais, optar sempre, entre as várias alternativas viáveis ou 

possíveis, por aquela menos gravosa ao equilíbrio ecológico [...].
134 

 

Promover a sustentabilidade é o grande compromisso da humanidade no século XXI e 

a Administração Pública é um dos atores principais nessa busca. O inciso III do art. 4.º, da Lei 

do RDC, prevê a possibilidade de o Administrador averiguar e considerar para fins de eleger a 

proposta mais vantajosa outros elementos que não o preço, sem, contudo, limitar-se a 

estabelecer no instrumento convocatório exigências voltadas à atenção socioambiental. Novas 
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possibilidades podem ser propostas e o instrumento convocatório poderá prever, por 

intermédio de critérios objetivos de análise, uma vantagem ao licitante que se proponha a 

ofertar melhores condições socioambientais. Mais uma vez, não há qualquer antinomia entre a 

diretriz em apreço e o instituto da contratação integrada, pelo contrário, a oferta de soluções 

tecnológicas que privilegiem o cuidado com o meio ambiente poderá ser um dos fatores de 

análise da qualidade da proposta técnica para a contratação integrada, quando o critério de 

julgamento eleito pela Administração envolver apreciação técnica.   

 

1.3.4 Condições usuais de mercado 

 

A quarta diretriz do RDC é a de serem observadas condições de aquisição, de seguros 

e de pagamento compatíveis com as do setor privado. Significa que a Administração deve 

seguir, na medida máxima possível, as práticas recorrentes no setor privado. Essa diretriz 

também consta da Lei n. 8.666/1993, em seu art. 15, inciso III, e também da Lei do Pregão, 

nesse caso, como autorização para a adoção da espécie. No entanto, a Lei do RDC incluiu a 

previsão de igualdade de condições com o setor privado também para os seguros e garantias, 

enquanto a Lei Geral de Licitações prevê a compatibilidade apenas das condições de 

aquisição e pagamento.  

Esse avanço é de extrema relevância, principalmente quando atrelado à contratação 

integrada, reservada para objetos de maior complexidade, com maior grau de liberdade para o 

contratado, para os quais há que se desenhar adequadamente a matriz de riscos da avença. 

Esse aspecto da modelagem da contratação será objeto de estudo a seguir. Cabe ressaltar 

desde já que será dever da Administração avaliar, sob o ponto de vista técnico e 

principalmente financeiro, a maneira mais adequada para estabelecer as bases da relação 

contratual de tal sorte que se alcance o melhor atendimento do interesse público. Nesse 

sentido, disciplina Marçal Justen Filho: 

Em termos práticos, isso significa que a entidade administrativa deve 

orientar a modelagem contratual a obter vantagens econômicas efetivas, 

mesmo que isso signifique a redução de sua “supremacia jurídica”. O 

incremento de poderes jurídicos em favor da entidade administrativa acarreta 

a elevação do preço a ser pago. Portanto, a Administração Pública apenas 

pode reservar-se os poderes jurídicos mínimos necessários à realização dos 

interesses coletivos. Não há sentido, por exemplo, em manter prerrogativas 

extraordinárias desnecessárias, quando isso significar a elevação dos preços 

a serem pagos.
135
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Portanto, será necessário que a Administração Pública conheça o mercado para fins de 

atendimento da diretriz, evitando o excesso de exigências e manutenção de poderes 

desnecessários, que acabem por redundar em contratações não amparadas por condições 

usuais de mercado, afastando competidores aptos à participação no certame. 

 

1.3.5. Aproveitamento das situações locais 

 

Também é diretriz do RDC a preferência para mão de obra, materiais, tecnologias e 

matérias-primas existentes no local da execução do objeto. Essa diretriz guarda relação com o 

art. 12, inciso IV da Lei n. 8.666/1993, segundo o qual, nos projetos básicos e projetos 

executivos de obras e serviços será considerada principalmente a possibilidade de emprego de 

mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, 

conservação e operação. 

A ideia é que a utilização destes elementos locais colabore com o desenvolvimento 

sustentável, considerando que têm a capacidade de gerar empregos na região da prestação dos 

serviços ou realização das obras. Contudo, há também a expectativa de que tal utilização 

impactaria positivamente em relação aos custos dos serviços, privilegiando o princípio da 

economicidade. Disciplinam Jessé Torres Pereira Junior e Marinês Restelatto Dott que a 

diretriz recomenda a utilização preferencial de instrumentos, de metodologias de trabalho e de 

execução existentes no local em que se prestam os serviços, ao fundamento de que tais 

instrumentos e metodologias induzem, presumidamente, redução de custos com mobilização e 

desmobilização, fretes, aluguéis e diárias de equipamentos, materiais, mão de obra, além de 

gerarem empregos.
136

  

Essa previsão de uso preferencial se amolda à promoção do desenvolvimento 

sustentável em todas as suas vertentes, abrangendo a latitude pluridimensional do conceito de 

sustentabilidade, de caráter constitucional, vinculante, pautado pelo amplo espectro de suas 

variáveis: social, ética, jurídico-política, econômica e ambiental.
137

 Nesse viés, a 

sustentabilidade entendida lato sensu, irradia efeitos nos procedimentos das licitações, em 

seus meios e em seus fins – os contratos. Restando autorizado à Administração estabelecer 

critérios de avaliação das propostas determinando vantagens aos proponentes que aproveitem 

tais peculiaridades locais, limitando-se o Administrador apenas a não produzir prejuízos à 
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eficiência na execução do respectivo objeto e que seja respeitado o limite do orçamento 

estimado para a contratação (dicção da parte final do inciso V, do art. 4.º da Lei do RDC).  

Não somente o orçamento estimado limita a atuação da Administração, em artigo 

especializado, Alécia Paolucci Nogueira Bicalho sustenta que  

[...] a legitimidade dos requisitos de sustentabilidade e dos regimes de 

preferências destinados a fomentar o desenvolvimento nacional condiciona-

se, pois, indelevelmente, à observância dos limites impostos pelos princípios 

precedentes e concorrentes. Assim, a economicidade e a vantajosidade 

passam por uma releitura que as confirma e potencializa, a partir de sua 

interconexão com as cláusulas (a serem obrigatoriamente previstas nas 

licitações e nos contratos) ditadas pelos padrões específicos de 

sustentabilidade e preferencialidade. Por isso, os doutrinadores têm sido 

unânimes na recomendação de maior cautela e meticulosidade na 

estruturação do conteúdo dos processos licitatórios, sobretudo na fase 

interna.
138

 

 

Assim, há que se verificar se estarão presentes vantagens socioambientais suficientes 

para que se estabeleçam no instrumento convocatório exigências e vantagens dessa estirpe. 

Em conexão, ao exercer a discricionariedade administrativa, o gestor deverá sopesar e 

determinar, no plano concreto, mediante justificativas válidas, as melhores, mais coerentes e 

consistentes soluções para o objeto da contratação.  

 

1.3.6 Parcelamento do objeto 

 

A diretriz que determina o parcelamento do objeto, visando a ampla participação de 

licitantes, sem perda de economia de escala, disposta no inciso VI, do art. 4.º da Lei do RDC, 

consta como regra prevista na Lei n. 8.666/1993. A divisão de contratações é a regra geral 

ditada pelo artigo 23, § 1.º, com o escopo de garantir o “melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade sem perda da economia de escala”, 

A Jurisprudência do Tribunal de Contas da União é sedimentada no sentido da 

obrigatoriedade de parcelamento do objeto, sempre que o objeto for divisível, desde que não 

caracterize algum prejuízo ao interesse público. Esse posicionamento é proclamado pela 

Súmula n. 247, verbis: 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos 

editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e 

alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o 
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conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o 

objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não 

dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 

totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 

autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 

divisibilidade. 

 

 

Como se denota, há que se observar, no entanto, se haverá prejuízo para o conjunto 

ou complexo ou perda de economia de escala, Pereira Junior e Dotti conceituam a economia 

de escala nos seguintes termos: 

O caráter universal da economia de escala reside no fato de que organiza o 

processo produtivo de maneira que se alcance a máxima utilização dos 

fatores envolvidos na capacidade de produção, procurando como resultado a 

baixa dos custos, dado que, em regra, o aumento na quantidade produzida 

enseja a redução dos custos de produção, ou seja, o volume do que se produz 

é inversamente proporcional ao custo da produção. No âmbito das licitações, 

significa que quanto maior a quantidade do objeto a ser adquirido, menor 

será o seu custo unitário, traduzindo-se na redução das propostas de preços e 

no respeito ao princípio da economicidade.
139

 

   

O parcelamento deverá ocorrer quando houver a devida comprovação técnica de 

viabilidade, a demonstração de economicidade para a administração pública e a ampliação da 

competitividade. Do contrário, a regra é a realização de uma única licitação para o objeto 

pretendido, com o intuito de obter ganho em decorrência da economia de escala. Assim, na 

modelagem da licitação, deve-se alcançar o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis 

no mercado, se os objetos guardarem semelhança, de tal sorte que possam ser executados por 

uma mesma empresa, pode haver perda da economia de escala com o seu fracionamento. 

Além disso, gerenciar diversas licitações, e todos os trâmites que lhes são correlatos, demanda 

a adoção de providências e uso de recursos desnecessariamente, uma vez que o que se busca é 

a contratação do mesmo objeto. 

Foi exposta anteriormente a incompatibilidade da Diretriz prevista no inciso VI, do 

art. 4.º, da Lei do RDC com o regime da contratação integrada, ocasião em que se ressaltou 

que é competência do gestor público comprovar que a solução pela contratação integrada é 

mais adequada ao atingimento do interesse público em razão da complexidade do objeto, e 

sua adoção gera menor dispêndio de recursos, considerando que a isonomia garantida pelo 

fracionamento, estará sendo afastada em detrimento da eficiência e economicidade. Portanto, 

ainda que a escolha da modelagem da contratação esteja inserida no campo da 
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discricionariedade administrativa, é dever da Administração fundamentar sua opção, uma vez 

que a decisão há de ser exercitada nos limites da lei. 

 

1.3.7 Elementos dos §§ 1.º e 2.º 

 

Além das diretrizes previstas nos incisos do art. 4.º da Lei do RDC, o § 1.º elenca uma 

série de prescrições de caráter ambiental, urbanístico, de proteção do patrimônio cultural, 

histórico, arqueológico e imaterial e de acessibilidade. Estas prescrições devem servir como 

norte para a modernização das contratações visando o uso racional de recursos naturais e o 

fomento às práticas sustentáveis. O esgotamento dos bens naturais é consequência lógica da 

sua utilização desenfreada, em um ritmo muito mais acelerado do que o da capacidade de 

recuperação da natureza. O Poder Público, nos termos do § 1.º do art. 225 da CF/1988, tem a 

obrigação de intervir, de diversos modos, para assegurar a efetividade do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Leciona Maria da Glória F. P. D. Garcia que “quando à 

contemplação da natureza se segue o seu domínio”, será necessário estabelecer limites para 

esse domínio, na sua opinião, existe uma tendência para o abuso, que poderá se desenvolver 

até ao absoluto, pondo, no limite, em causa o próprio detentor do domínio.
140

 

Nesse aspecto, a Administração pública desenvolve um papel fundamental a fim de 

dar concretude aos mandamentos constitucionais. É possível verificar certo movimento que a 

Administração Pública vem promovendo por intermédio da legislação, modificando até 

mesmo seu próprio modo de consumo. As prescrições do § 1.º do art. 4.º da Lei do RDC são 

um exemplo dessa iniciativa. Outros exemplos similares são o Decreto n. 2.783/1998, que 

proíbe às entidades do Governo Federal comprar produtos ou equipamentos contendo 

substâncias degradadoras da camada de ozônio; a Resolução do Conama (órgão consultivo, 

deliberativo e regulamentador da legislação ambiental), n. 307, de 2002, a qual estabelece 

critérios e procedimentos para gestão de resíduos na construção civil; a Portaria n. 43, do 

Ministério do Meio Ambiente, que proíbe o uso do amianto em obras públicas e veículos de 

todos os órgãos vinculados à Administração Pública; a Portaria n. 61, do Ministério do Meio 

Ambiente, que estabelece práticas de sustentabilidade ambiental quando das compras públicas 

sustentáveis; e a Instrução Normativa n. 1/2010, que dispõe sobre critérios de sustentabilidade 

ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública 

direta, autárquica e fundacional.  
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Veja-se que a disciplina do RDC ressalta a importância da atenção com o meio 

ambiente e o planejamento das ações da Administração. A ausência dos cuidados delimitados 

pelo dispositivo pode levar à invalidação de todo o certame ou da contratação, sendo comum 

a ação do Ministério Público nessa direção, e ainda mais comum a paralisação de grandes 

obras ou eventos por medidas liminares concedidas ao parquet, em direto desfavor da 

população usuária. Exige-se, portanto, do gestor o devido planejamento e atuação em 

consonância com as normas de preservação ambiental. Da mesma forma, o Poder Público 

deverá se voltar para a proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial e 

fomentar o respeito às normas de acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida e, ainda, colaborar com a redução ou compensação do impacto 

negativo sobre os bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial 

tombados.
141
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2. O PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO E FUTURO CONTRATO 

 

É possível afirmar que o Regime Diferenciado de Contratações Públicas confere ao 

gestor margem de discricionariedade mais ampla do que a prevista na Lei Geral de Licitações. 

A Lei n. 8.666, de 1993, estabelece uma série de regras para o planejamento da futura 

contratação. Esses dispositivos vinculam as decisões da Administração, esquadrinhando os 

únicos caminhos possíveis de serem percorridos até a contratação do objeto desejado. No 

regime da Lei Geral de Licitações é obrigatória a existência de um projeto básico,
142

 podendo 

o projeto executivo ser concomitante à execução da obra.
143

 A Lei do RDC confere à 

autoridade pública a possibilidade de modelar a contratação de inúmeras formas, a 

discricionariedade do gestor o libera para escolher, de modo fundamentado, os caminhos 

legais que convierem à Administração para a obtenção da melhor solução possível. 

Na fase interna da licitação, o gestor escolhe o modo pelo qual levará a efeito as 

contratações pretendidas e tem o dever de justificar suas opções expondo os fundamentos de 

fato e de direito que embasaram a sua decisão. Destaca Marçal Justen Filho, no âmbito do 

RDC, “o fortalecimento da natureza procedimental da fase interna”, de tal sorte que a 

licitação será inválida “quando a autoridade deixar de observar o procedimento destinado a 

assegurar a obtenção da melhor solução possível”.
144

 Na etapa de planejamento da 

contratação, o essencial é apurar todos os dados relevantes para a definição do objeto a ser 

contratado e da forma de seleção dos licitantes.
145

 Portanto, será na etapa de planejamento que 

todos os elementos que levam à opção pela contratação integrada serão examinados, 

ponderados e formalmente registrados. Ao realizar o planejamento da contratação integrada, a 

Administração deverá demonstrar e justificar o programa de necessidades no qual o objeto 

está inserido, os parâmetros de sua adequação ao interesse público e à economia na sua 

utilização. A opção pela contratação integrada estará condicionada à plena demonstração da 
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conveniência e oportunidade, comprovadas pela identificação das razões que justifiquem sua 

adoção, nos documentos que embasam a contratação.
146

  

Na fase de planejamento da licitação, a Administração deverá estudar as possíveis 

características do objeto e fixá-las de acordo com a necessidade e a demanda. Em seguida, há 

que verificar o cabimento da divisão em diversas contratações ou manutenção do objeto 

indiviso, mediante a elaboração de estudos técnicos devidamente fundamentados, seguindo 

para a etapa em que obterá a estimativa de custo do objeto e a devida análise, sob o ponto de 

vista econômico, de qual será o regime de execução adequado à espécie.
147

 Elaborados os 

estudos e comprovando-se que as peculiaridades do objeto exigem a busca no mercado da 

concepção de soluções inovadoras para um problema complexo, como é próprio da 

contratação integrada, a Administração deverá elaborar um anteprojeto de engenharia 

atendendo aos requisitos disciplinados no § 2.º do art. 9.º da Lei n. 12.462/2011, que tem seu 

conteúdo distinto do projeto básico definido pela Lei n. 8.666/1993, para processar a 

contratação pretendida. 

No regime integrado, a autonomia do particular para conceber a solução que mais se 

ajusta ao caso é significativa, pois a escolha desse regime é motivada exatamente pela 

complexidade do objeto e as limitações que a Administração teria para identificar e 

especificar uma solução satisfatória. Nessa hipótese, ante a complexidade própria do 

empreendimento, a Administração limita-se a produzir um anteprojeto, sem especificar 

detalhadamente uma solução específica.
148

 Nos demais regimes, a própria Administração 

concebe uma das soluções possíveis em sua integralidade, com especificação detalhada dos 

tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas 

especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, não restando 

margem ao contratado para mudanças nas balizas determinadas pela Administração. 

 

2.1 Do anteprojeto de engenharia essencial à formulação das propostas 
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A crítica mais dura que se faz à contratação integrada é a possibilidade de se levar a 

efeito o certame licitatório sem o Projeto Básico detalhado na forma do art. 6.º, inciso IX, da 

Lei de Licitações n. 8.666/1993, na medida em que sua ausência compromete as condições 

objetivas de disputa.
149

 A crítica não deve prevalecer, considerando que há necessidade de 

disponibilização prévia à licitação de anteprojeto que forneça todas as características técnicas 

necessárias à elaboração das propostas. Tendo em vista que nesse regime de execução 

contratual se exige do particular não apenas a realização da obra ou a prestação do serviço, 

mas também sua participação no processo de planejamento e seu empenho em entregar o 

objeto contratado pronto, acabado e em adequado funcionamento à Administração, não há, 

portanto, que se falar em dever da Administração de elaborar projeto básico detalhado 

previamente à abertura da licitação, pois desenvolver o Projeto Básico e o Projeto Executivo 

são obrigações do contratado. Contudo, isso não quer dizer que a Administração esteja livre 

de traçar definições e parâmetros mínimos que garantam a isonomia da disputa.
150

 

Ressalte-se ainda, que a experiência histórica das Administrações demonstra a 

“ausência de vocação quanto à execução de projetos confiáveis e adequados”. Nas situações 

em que o Projeto Básico é falho, é inevitável que exista compensação das falhas, elevando-se 

os custos das obras em posteriores aditamentos contratuais, para melhor adequação dos 

projetos aos objetivos do gestor.
151

 É nesse sentido o entendimento de Guilherme Jardim 

Jurksaitis, quando afirma que “atualmente, sob o regime da Lei 8.666/93, entre os grandes 

problemas que a administração enfrenta estão os aditamentos em contratos que tiveram seu 

projeto totalmente modificado já durante sua execução”.
152

 Por diversas razões, em geral, o 

projeto básico feito para a licitação é inadequado ou afastado da real necessidade dos órgãos 

públicos. Em muitas ocasiões, a Administração simplesmente refuta a sua obrigação de se 

programar e se socorre de projetos inacabados ou inaptos à realização de um certame 

                                                           
149

 Nesse sentido, BERCOVICI, Gilberto; VALIM, Rafael (coords.). Elementos de direito da infraestrutura. São 

Paulo: Contracorrente, 2015; também AMARAL, Antônio Carlos Cintra do. Planejar! Revista Zênite – 

Informativo de Licitações e Contratos (ILC), Curitiba, n. 261, p. 1019-1020, nov. 2015; DAL POZZO, 

Augusto Neves. Panorama geral dos regimes de execução previstos no Regime Diferenciado de Contratações: 

a contratação integrada e seus reflexos. In: CAMMAROSANO, Márcio; DAL POZZO, Augusto Neves; 

VALLIN, Rafael (coords.). Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RD (Lei n. 12.462/11; Decreto 

n. 7.581/11): aspectos fundamentais. 3. ed. rev. ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 73-87.  
150

 ROSILHO, André. Desafios na licitação da contratação integrada. Revista Zênite – Informativo de Licitações 

e Contratos (ILC), Curitiba, n. 243, p. 427-432, maio 2014. p. 429. 
151

 MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. O regime de contratação integrada. p. 375. 
152

 JURKSAITIS, Guilherme Jardim. Em defesa do regime diferenciado de contratações. Disponível em: 

<http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/961_Guilherme_Jardim_Jurksaitis_-_Em_defesa_do_RDC_-_ 

versao _ pa..pdf>. Acesso em: 10 dez. 2015. 



69 

 

 

licitatório.
153

 Não raro, constatam-se no curso do contrato equívocos na formulação projeto 

básico. “É recorrente que os contratantes deparem-se com algum aspecto defasado ou, 

mesmo, com algum erro ou imprecisão no projeto originalmente licitado.”
154

 As falhas no 

projeto básico impõem a revisão do contrato e a ampliação dos custos inicialmente previstos.  

O projeto básico, conforme dispõe o art. 6.º, inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, bem 

como o art. 2.º, inciso IV, da lei do RDC, é o conjunto de elementos necessários e suficientes 

para caracterizar a obra ou serviço a ser licitado, elaborado com base em indicações dos 

estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento 

do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilitem a avaliação do custo da obra e a 

definição dos métodos e do prazo de execução. Ainda, de acordo com o art. 2.º da Resolução 

n. 361/1991 do Confea, projeto básico é uma fase perfeitamente definida de um conjunto mais 

abrangente de estudos e projetos, precedido por estudos preliminares, anteprojeto, estudos de 

viabilidade técnica, econômica e avaliação de impacto ambiental, e sucedido pela fase de 

projeto executivo ou detalhamento. É possível inferir que o projeto básico permitirá variações 

de metodologia (quando cabível), contudo, as soluções técnicas e os meios pelos quais o 

empreendimento poderá ser realizado estarão determinados desde o início. Nos termos da Lei 

n. 12.462, o projeto básico deve possibilitar ainda “o estudo e a dedução de métodos 

construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra”,
155

 bem como a 

“montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a 

estratégia de suprimentos”.
156

 

No caso de contratação integrada, na dicção do art. 9.º, § 2.º, da Lei do RDC, o 

anteprojeto de engenharia deverá contemplar os documentos técnicos destinados a possibilitar 

a caracterização da obra ou serviço tão somente, ou seja, não lhe são exigidos os elementos 

necessários e suficientes para caracterizar a obra ou serviço em questão. O conteúdo do 

anteprojeto, portanto, é distinto e inferior ao conteúdo do projeto básico, pois, do contrário, 

não haveria novidade em dispensar a Administração da elaboração do projeto básico. É 

natural do regime da contratação integrada que a obrigação de detalhar, especificar 

metodologias de execução e apresentar soluções técnicas, seja responsabilidade da empresa 

contratada. O próprio nome do documento permite a formação dessa compreensão, na medida 
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em que, por anteprojeto, alude-se a informações necessárias para a elaboração do projeto em 

si. Exatamente nesse sentido segue o § 2.º do art. 9.º, ao prever o conteúdo mínimo que o 

anteprojeto deve contemplar: 

Art. 9.º [...] 

§ 2.º 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 § 1.º do art. 6.º 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; [...] 

 

Essa também é a compreensão de Egon Bockmann Moreira e Fernando Vernalha 

Guimarães. Entendem os autores que somente é exigível a disponibilização do anteprojeto, 

“documento que deverá retratar, com correção, todos os elementos técnicos destinados a 

possibilitar a caracterização da obra ou do serviço, especialmente aqueles relacionados no inc. 

I do § 2.º do art. 9.º da Lei n. 12.462/11”. O documento conterá as informações suficientes 

para que seja possível confeccionar o projeto básico e oferecerá os padrões técnicos e metas 

de resultado que pautarão o trabalho. Portanto, com o anteprojeto “será necessário indicar 

parâmetros bem objetivos para os resultados esperados e os usos e as necessidades que se 

pretendem com a execução da obra ou do serviço, ainda que sem adentrar o roteiro técnico 

mais específico para fazê-lo”.
157

  

É possível afirmar que um anteprojeto de engenharia, seguindo as normas constantes 

da Lei n. 12.462, de 2011, será detalhado suficientemente para viabilizar um julgamento 

objetivo das propostas e possibilitar a fiscalização pelos órgãos de controle, uma vez 

celebrado o contrato. O anteprojeto definirá de modo objetivo os resultados esperados e os 

usos e as necessidades que se pretendem com a execução do empreendimento, todavia, sem 

detalhar o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 

para caracterizar a obra ou o serviço objeto da licitação, pois essa tarefa caberá aos projetos 

básico e executivo, mas trará tantos detalhes quantos forem possíveis nessa etapa, inclusive a 

estética do projeto arquitetônico. 
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Nesse contexto, vale mencionar o entendimento do Tribunal de Contas da União, 

prolatado no Acórdão n. 2.980/2015, Plenário, referente ao acompanhamento determinado 

pelo Acórdão n. 2.245/2012, Plenário, na auditoria de fiscalização da licitação e contrato dela 

decorrentes, relativos ao Edital RDC Presencial n. 91/2013, conduzido pelo Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
158

 A contratação teve por objeto a 

elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras de implantação e pavimentação 

com obras de arte especiais, na rodovia BR-158/PR. Foram apresentados no relatório, 

elaborado pela Secretaria de Fiscalização de Obras Rodoviárias, exemplos que ilustram 

algumas generalidades possíveis de constar do anteprojeto de engenharia, inclinando-se a 

admitir um grau de imprecisão maior ao orçamento derivado de um anteprojeto – 

considerando que o valor foi aferido mediante um orçamento sintético – e aceitar imprecisões 

na escolha dos serviços que o compõem, nas quantidades estimadas para cada um dos serviços 

escolhidos, bem como nos seus respectivos preços unitários, em razão dessas imprecisões. 

Entretanto, restou claro que não se admite que os critérios de estimação sejam incorretos ou 

flagrantemente alheios à realidade da obra, delimitando claramente os requisitos mínimos do 

anteprojeto.
159

 

Dos exemplos mencionados pela Fiscalização importante destacar “a estimativa de 

desmatamento estimada a partir da largura média e do comprimento dos segmentos a serem 

desmatados”. Em contraponto, não foi admitido que, nessa largura, fosse contabilizada a 

largura do leito estradal existente. Em outro exemplo, foi admitido que “as quantidades de 

terraplenagem fossem estimadas a partir de levantamentos mais simplistas que aqueles feitos 

em projetos básicos e executivos”, porém entendeu a área técnica que “não há autorização 

para que o volume de aterros seja igual ao volume dos cortes, o que, fisicamente, foge à 

normalidade de qualquer levantamento, mesmo que estimativo”. Prosseguindo, entendeu-se 

aceitável a estimativa de que sejam executados “15 km de barreiras de concreto”, mas 

afirmou-se não ser possível aceitar que “o método executivo escolhido seja o mesmo daquele 

praticado há dez anos atrás, desconsiderando os avanços tecnológicos ocorridos desde 

então”.
160

 Portanto, os critérios de estimativa utilizados na contratação integrada precisam 

estar adequados à normalidade dos empreendimentos. A partir da linha de normalidade é que 

o contratado irá promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação 
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entre custos e benefícios para o setor público, consoante o art. 1.º, § 1.º, inciso II, da Lei 

12.462/2011.
161

 

Das normas técnicas vigentes no país, é possível extrair entendimento acerca do nível 

de precisão do anteprojeto de engenharia. No caso de edificações, por exemplo, a NBR n. 

13.531/1995, conceitua anteprojeto como: 

Concepção e representação do conjunto de informações técnicas provisórias 

de detalhamento da edificação e de seus elementos, instalações e 

componentes, necessárias ao inter-relacionamento das atividades técnicas de 

projeto e suficientes à elaboração de estimativas aproximadas de custos e de 

prazos dos serviços de obra implicados. 

 

De toda forma, o anteprojeto deve oferecer elementos mínimos que permitam a efetiva 

caracterização da obra, em cumprimento à exigência legal já transcrita. São esses elementos 

que irão conferir à licitação um lastro mínimo comparativo para a definição da proposta mais 

vantajosa e oferecer às concorrentes informações suficientes para o dimensionamento de suas 

soluções e o cálculo de sua proposta.  

Dessa feita, o anteprojeto deverá estar sustentado por estudos técnicos preliminares 

que “definem as linhas mestras que possibilitarão a elaboração do anteprojeto, em 

conformidade com as características do objeto almejado pela Administração”.
162

 Para Jessé 

Torres Pereira Junior e Marinês Restelatto Dotti, tais estudos levarão em conta: 

(a) adequação técnica; (b) funcionalidade; (c) requisitos ambientais; (d) 

ajustamento às normas vigentes (requisitos de limites e áreas de ocupação, 

normas de urbanização, leis de proteção ambiental etc.); (e) possível 

movimento de terra decorrente da implantação, eventual necessidade de 

estabilizar taludes ou de construir muros de arrimo ou fundações especiais; 

(f) métodos ou técnicas construtivas a empregar; (g) racionalização do 

processo construtivo; (h) existência de fornecedores que poderão responder 

às soluções alvitradas; (i) existência de materiais, tecnologias e matérias-

primas existentes no local da execução, conservação e operação do bem, 

serviço ou obra, desde que adequados à eficiente execução do objeto; e (j) 

estimativa preliminar de custo e viabilidade econômico-financeira.
163

 

 

No que diz respeito aos estudos de viabilidade técnica do objeto da licitação, 

necessários à elaboração do anteprojeto, o Tribunal de Contas da União recomenda que 

apresentem os seguintes requisitos: 
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O estudo de viabilidade objetiva analisar e escolher a solução que melhor 

responda ao programa de necessidades, sob os aspectos legal, técnico, 

econômico, social e ambiental. 

[...] 

Além de estudos e desenhos que assegurem a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento dado com referência ao impacto ambiental, o estudo de 

viabilidade será constituído por relatório justificativo que contenha a 

descrição e avaliação da alternativa selecionada, suas características 

principais, critérios, índices e parâmetros empregados, demandas a serem 

atendidas e pré-dimensionamento dos elementos da edificação.
164

  

 

A partir dos estudos de viabilidade, o Poder Público elabora o anteprojeto de 

engenharia. Essa tarefa compreende “as especificações e técnicas que serão empregadas, a 

definição das frentes de serviço, a sequência das atividades, o uso e as características dos 

equipamentos necessários e as atividades associadas à execução do objeto” além de 

contemplar os documentos técnicos indicados nas alíneas do art. 9.º, § 2.º, inciso I, da Lei n. 

12.462/2011, é essencial, porém, que a Administração “funde o anteprojeto e o instrumento 

convocatório em indicadores de finalidades e resultados que o contratado deve produzir. Este 

terá maior autonomia para definir os métodos de execução do objeto e as soluções possíveis 

para a consecução desses resultados”.
165

 Haverá, por certo, menos dados para o controle das 

propostas, porém a contratação integrada permitirá à Administração obter soluções técnicas 

inovadoras e ainda remeter os riscos de projeto ao futuro contratado. 

 

2.2 A alocação de riscos 

 

Todos os contratos, em maior ou menor grau, têm como componente o risco. Isso é 

natural, pois os contratos registram obrigações futuras que estão sujeitas às mais variadas 

hipóteses de intervenção que podem ocorrer com o decurso do tempo, cujos resultados podem 

impactar no objeto contratado. As obrigações contratuais nem sempre serão regularmente 

adimplidas, pois, durante sua vigência, haverá eventos potencialmente incidentes sobre o 

conteúdo pactuado, que podem impedir ou obstaculizar seu cumprimento. A questão que se 

coloca é qual parte será responsável financeiramente na ocorrência de determinados eventos. 

Com a contratação integrada, a Administração Pública busca determinar a assunção de 

riscos pelo particular, haja vista que lhe será atribuída a responsabilidade de definir soluções 
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técnicas e metodologias de execução durante a elaboração dos projetos básico e executivo. No 

entanto, na lógica empresarial, os riscos assumidos pelo particular serão precificados e farão 

parte dos custos do desenvolvimento do objeto, sendo refletidos nos preços a serem pagos 

pelo Poder Público. Portanto, caberá ao gestor planejar adequadamente a contratação, 

reconhecendo os riscos que podem existir, a forma do seu tratamento, e a parte que melhor 

poderá lidar com a situação. Do contrário, a contratação “poderá ser permeada por ambiente 

de instabilidade e relativa insegurança jurídica” e os valores a serem desembolsados pela 

Administração poderão ser elevados de maneira destemperada. Ao planejar a contratação 

integrada, a Administração deverá fazê-lo “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”.
166

 

A Lei do RDC, no entanto, não previu expressamente a obrigação de elaboração de 

matriz de riscos para a realização de certames licitatórios sob sua égide, porém limitou a 

possibilidade de o Poder Público celebrar aditivos aos contratos em decorrência da maior 

autonomia conferida ao particular, que elabora os projetos básico e executivo. É nesse sentido 

a dicção do art. 9.º, § 4.º, da Lei n. 12.462/2011. A lógica do § 4.º é a de que se parte da 

concepção do empreendimento é responsabilidade do contratado, não poderá ele próprio 

pleitear modificação da relação contratual, exceto no caso de alterações decorrentes de 

situação superveniente para as quais não concorreu (caso fortuito, força maior, 

aperfeiçoamento do projeto a pedido da Administração, desde que não decorrentes de erros ou 

omissões por parte do contratado). Logo, a restrição aos aditivos somente será válida se ao 

elaborar o edital do certame a Administração explicitar com clareza os riscos futuros inerentes 

ao contrato, distribuindo os ônus cabíveis a cada uma das partes. A ideia é alocar cada risco à 

parte em melhor condição de assumi-lo. Para tanto, o contrato deverá definir claramente e de 

forma detalhada as responsabilidades assumidas por cada parte, ou seja, é imprescindível a 

elaboração da matriz de riscos, sob pena de a Administração ver-se obrigada a anuir com 

alterações contratuais voltadas a reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

que tenha se rompido em razão de riscos não atribuídos ao contratado.
167

 

Nesse sentido, são oportunas as lições de Marcos Nóbrega, em sua obra Direito da 

infraestrutura, na qual elenca três regras básicas quando da distribuição de riscos: 
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Para ser mais preciso, cada risco deve ser alocado de acordo com o direito de 

tomar decisões de forma a maximizar o valor total do projeto (total Project 

value) considerando a capacidade de cada parte para: a) influenciar o 

correspondente fator de risco; b) influenciar a sensibilidade do valor total do 

projeto em relação ao risco – antecipando ou respondendo o fator de risco e; 

c) absorvendo o risco.
168

 

 

Como se vê, para o autor, a maneira como o risco pode ser gerenciado determinará a 

parte que assumirá determinada responsabilidade. Primeiramente, existem situações em que 

uma das partes pode influenciar o fator de risco, ou seja, as ações da parte podem melhorar ou 

piorar o resultado final considerando um determinado risco. “Uma construtora poderá, por 

exemplo, mudar os custos de construção pela escolha de materiais mais adequados e se 

ninguém mais pode gerenciar estes riscos da construção, o princípio diz que esse risco deve 

ser alocado à construtora.” A distribuição adequada dos riscos poderá prever que em 

determinadas situações a responsabilidade será da Administração, “os riscos de aquisição de 

terra (desapropriação) devem ser alocados ao governo, pois este pode usar seu poder de 

império para forçar a aquisição da terra”. A segunda regra dispõe sobre a possibilidade de 

blindar o projeto em relação ao risco. “Se uma parte pode influenciar o fator de risco e 

suportá-lo, ela recebe os benefícios de melhor sofrer a incidência desses riscos e paga o custo 

de fazê-lo.” Em resumo, o princípio diz que, “a parte que pode melhor antecipar ou responder 

ao risco deverá suportá-lo”. A terceira e última regra de alocação de risco disciplina que 

haverá situações nas quais nenhuma das partes pode influenciar, antecipar ou responder ao 

fator de risco. Nesses casos, o que será observado é qual parte poderá absorvê-lo mais 

facilmente a um menor custo, “minuciosa análise deverá ser levada a termo para definir 

aquele que suportará o risco a um menor custo”.
169

 

O Tribunal de Contas da União considerou obrigatória a inclusão nos instrumentos 

convocatórios e contratos de uma matriz de riscos detalhada. Aduzindo que a execução 

contratual por intermédio da contratação integrada confere ao particular a responsabilidade 

pelo desenvolvimento dos projetos, logo, este assumiria todos os riscos decorrentes de fatos 

novos, não abrangidos pelo edital ou anteprojeto. Entretanto, a transmissão ao contratado dos 

riscos envolvidos no processo não é plena. Veja-se a dicção do art. 9.º, § 4.º, incisos I e II, da 

Lei n. 12.462/2011, que apresenta situações de alterações contratuais excepcionadas no RDC, 

“nesse contexto, é insuficiente que o instrumento convocatório ou a minuta do contrato limite-

se a disciplinar a questão com simples remissão ao texto legal citado”. Determinou o TCU 
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que é obrigatória a elaboração de uma matriz de riscos, definindo o mais claro possível a 

responsabilidade pelos riscos inerentes à execução do projeto. Ressaltando que “há problemas 

imprevisíveis, mas a ideia é que possam ser relacionados os eventos que a experiência permite 

antecipar como de acontecimento razoavelmente provável”.
170

 

Para Marçal Justen Filho, a ausência de regras sobre a alocação de riscos configuraria 

uma “omissão insuportável, eis que geraria conflitos insuperáveis e impasses contínuos” além 

de ser solução antieconômica, na medida em que uma alocação irracional e arbitrária de 

riscos, que não toma em vista a aptidão das partes para arcar com os efeitos supervenientes, 

eleva o custo possível do empreendimento. Além disso, entende o autor que a determinação 

constitucional constante do art. 37, inciso XXI, no sentido de que os contratos administrativos 

devem prever regras destinadas a assegurar a manutenção da sua relação original entre 

vantagens e encargos é plenamente aplicável à contratação integrada, no entanto, a 

contratação integrada envolve uma alocação de riscos diferenciada, porque o particular 

assume o poder jurídico de delinear as soluções necessárias e adequadas para executar o 

objeto e, em razão disso, arca com os efeitos das próprias escolhas.
171

  

Do exposto é possível afirmar que a contratação integrada demanda planejamento na 

fase inicial de concepção do objeto que se quer contratar. Localizando as aptidões das partes 

para fixar de forma consistente a matriz de riscos dos contratos, os riscos contratuais serão 

mapeados e distribuídos entre as partes de modo mais preciso e exato possível. A matriz de 

riscos deverá determinar como será repartida, entre os contratantes, a responsabilidade em 

caso de concretização dos eventos com potencial para impactar a regular execução do 

contrato. Não se pode deixar de ter em vista que a ampliação dos riscos do particular acarreta 

a elevação dos preços contratuais. 

 

2.2.1 As peculiaridades do seguro da futura contratação  

 

Conforme já mencionamos, na contratação integrada não são permitidos aditivos 

(exceto em condições excepcionalíssimas) e, portanto, necessariamente a Administração 

Pública transfere risco para o contratado. Considerando que a assunção de riscos pelo 
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particular que tradicionalmente seriam assumidos pela Administração, elevam os custos do 

contrato, é possível afirmar que o contrato oriundo da contratação integrada será menos 

econômico, naturalmente, que aquele fundamentado nos demais regimes de execução. A 

Administração Pública Federal tem olvidado esforços no sentido de reduzir os custos do 

contrato. Uma das iniciativas foi exigir, para fins de contratação, a apresentação de apólice de 

seguro risco de engenharia. Contudo, ao demandar a referida apólice, não detalhou 

especificamente os riscos das coberturas previstas no edital para o seguro. 

Nesse sentido, vale mencionar a disciplina do Tribunal de Contas da União, prolatada 

no Acórdão n. 1.465/2013, Plenário, referente à auditoria de fiscalização na licitação relativa 

ao Edital RDC Presencial n. 608/2012-00, do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT),
172

 cujo objeto é a contratação integrada de empresa para elaborar projeto 

básico e projeto executivo de engenharia, além da execução das obras de restauração da pista 

existente, de adequação de capacidade, melhoria da segurança com eliminação de pontos 

críticos, duplicação e construção de obras de arte especiais da rodovia BR-163/364/MT. 

Aduziu-se no relatório que “seguindo o objetivo de se evitar ou minimizar riscos para a 

Administração, decorrentes de eventos futuros, com reflexos em alterações do preço 

contratado, o DNIT exigiu, de forma inovadora, do futuro contratado, a inclusão de ‘seguro 

risco de engenharia’ para o empreendimento”. No entanto, a caracterização desse seguro no 

instrumento convocatório foi ampla e não previu detalhes delimitadores da apólice pretendida, 

situação que, na opinião dos técnicos, poderia frustrar a intenção inicial da Autarquia. “O 

anteprojeto do empreendimento adotou como referência para remuneração do seguro 

montante correspondente a 2% do orçamento das obras e serviços a serem contratados.” A 

cobertura previa, inclusive, indenização em caso de erro de projeto e risco de fabricante, 

ocasião em que cobriria danos causados à obra decorrentes de erro de projeto mais prejuízos 

ocorridos durante reposição, reparo ou retificação. A falta de informações, considerando que 

“não se encontraram no instrumento convocatório os dados fundamentais para esclarecer, 

delimitar e garantir que o seguro pretendido, com todas essas coberturas, será o fornecido pelo 

contratado”,
173

 impedirá que as pretensões do gestor de minimização dos riscos deem 

resultado.
174
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Ou seja, a almejada estabilidade contratual com o seguro risco de engenharia pode ser 

comprometida pela falta de disciplina da utilização desse produto. A existência desses 

elementos, na opinião do Tribunal de Contas da União, é condição básica para que as 

pretensões do gestor de minimização dos riscos possam ser reais, in verbis: 

Verifica-se que algumas situações de risco previstas no seguro estão, em 

tese, também resguardadas na Lei do RDC, a exemplo do caso fortuito e da 

força maior. Esses tipos de ocorrência foram elencados como passíveis de 

serem segurados (eventos naturais, sabotagens, greves, tumultos, acidentes, 

etc.) e, ao mesmo tempo, estão previstos no RDC nas possibilidades de 

reequilíbrio econômico-financeiro (art. 9.º, § 4.º, I). Essa carência de 

informação, tanto no edital quanto na minuta do contrato, faz com que, na 

ocorrência de fatos dessa natureza, surja a incerteza de a qual instrumento 

recorrer – ao seguro ou à lei. 

No mais, as informações gerais apresentadas no edital para o tópico seguro 

riscos de engenharia não possibilitam visualizar, além de outras condições 

gerais, circunstâncias específicas ao empreendimento rodoviário, que 

deverão compor a respectiva apólice de seguro, situação que, mais uma vez, 

deixa em dúvida a concretização da vontade da Administração de se 

resguardar de riscos intrínsecos à contratação da obra. 

 

Na hipótese, concluiu-se, em atenção aos princípios da isonomia do certame (art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal; art. 1.º, § 1.º, inciso IV, da Lei n. 12.462/2011) e da 

segurança jurídica do contrato (art. 5.º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), pela 

“necessidade de a Autarquia estabelecer, precisamente, nos instrumentos convocatórios de 

contratação integrada, uma matriz de alocação dos riscos envolvidos no processo de execução 

da obra, a serem assumidos pelos contratantes”, e, da mesma maneira que vêm disciplinando 

acerca da matriz de riscos, “acrescentar aos respectivos editais documento que bem reflita, 

nos termos da apólice de seguro, riscos de engenharia, conforme as características de cada 

empreendimento que será licitado”.
175

 

É nesse sentido também o Acórdão n. 1.310/2013, que determinou ao DNIT que 

acrescente aos editais de obras que contemplem “seguro risco de engenharia” documento que 

reflita de forma fidedigna os vários aspectos e particularidades que deverão compor as 

condições que a apólice abarcará, em cada caso concreto a ser assegurado; ou seja, vedou a 

remissão genérica ao supracitado seguro, exigindo do DNIT o detalhamento dos itens que 

deverão constar da apólice.
176
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Ao decidir pela utilização do Regime Diferenciado de Contratações, a Administração 

ganha um incremento à discricionariedade para formatar o procedimento licitatório. A 

modelagem da licitação permite uma gama de variações, em contrapartida, caberá ao gestor 

justificar suas escolhas, principalmente aquelas que, por sua própria natureza, têm o condão 

de interferir na competição do certame ou nos valores a serem desembolsados pelo Poder 

Público. A iniciativa de prever a obrigação de aquisição de seguro risco engenharia poderá ser 

interessante para determinados casos e, em outras situações, poderá restar demonstrado tratar-

se de uma cautela que não se justifica. Trocando em miúdos, mais uma vez a administração 

deverá motivar adequadamente sua escolha e detalhar as hipóteses de utilização do referido 

seguro, sob pena de incorrer em contratação que não satisfaça os princípios da economicidade 

e eficiência.     

Além da iniciativa de prever nos editais e contratos a obrigação de contratação do 

seguro risco engenharia, foi regulamentada em 2013 a taxa de risco (reserva de contingência) 

a ser considerada nas contratações integradas, no âmbito do RDC. Em 20 de agosto de 2013, 

foi publicado o Decreto n. 8.080/2013, que altera o Decreto n. 7.581/2013, o qual regulamenta 

o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) no âmbito da União.
177

 Entre as 

alterações instituídas, foram inseridos os §§ 1.º e 2.º no art. 75, prevendo expressamente a 

possibilidade de inserção da taxa de risco (reserva de contingência) nos orçamentos estimados 

das contratações integradas, conforme trecho transcrito a seguir:  

§ 1.º Na elaboração do orçamento estimado na forma prevista no caput, 

poderá ser considerada taxa de risco compatível com o objeto da licitação 

e as contingências atribuídas ao contratado, devendo a referida taxa ser 

motivada de acordo com metodologia definida em ato do Ministério 

supervisor ou da entidade contratante. 

 

§ 2.º A taxa de risco a que se refere o § 1.º não integrará a parcela de 

benefícios e despesas indiretas – BDI do orçamento estimado, devendo 

ser considerada apenas para efeito de análise de aceitabilidade das 

propostas ofertadas no processo licitatório.  

 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) desenvolveu uma 

metodologia de gerenciamento de riscos elaborada para aplicação nas contratações integradas, 

com o objetivo de identificar, quantificar e remunerar os riscos que serão transferidos ao 
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contratado,
178

 estabelecendo, contudo, uma taxa predeterminada, aplicável aos contratos. Há 

severas críticas à possibilidade de remuneração dos riscos assumidos pelo particular na 

contratação integrada, por intermédio de uma taxa (equacionada com base em experiências de 

modificações contratuais anteriores) acrescida ao valor do orçamento. A natureza do Regime 

Diferenciado de Contratações é voltada à redução dos preços e, no caso da contratação 

integrada, a evitar aditivos contratuais, sendo incongruente criar um adicional de risco 

parametrizado pela oscilação dos mesmos aditivos que o novo regime buscou extinguir.
179

 Em 

artigo especializado acerca do tema, Gabriela Lira Borges defende a possibilidade de 

determinação de taxa de risco, para que haja equivalência entre encargo e remuneração. No 

entanto, tem entendimento contrário a fixação do adicional de risco em patamares fixos e não 

específicos, sem correlação direta com os riscos pertinentes ao objeto do contrato. Cogita a 

existência de uma possível inconstitucionalidade nesse caso, por afronta ao princípio da 

eficiência, uma vez que assegura remuneração certa a encargo potencial.
180

  

O autor desta pesquisa se filia ao entendimento crítico das citadas autoras, na medida 

em que a estipulação prévia de um percentual fixo aplicável indistintamente aos contratos 

com objetos semelhantes não parece atender aos princípios da economicidade e eficiência, 

considerando que a remuneração paga ao particular poderá ser superior ao encargo suportado 

por ele, onerando de forma indevida o Poder Público. É, portanto, necessário avaliar em cada 

caso qual será o percentual reservado para a taxa de risco. Vale ressaltar que o Tribunal de 

Contas da União, até o momento, não se pronunciou a respeito do tema. 

 

2.3 A questão do orçamento no regime da contratação integrada 

 

Restou demonstrado neste capítulo que a licitação para a contratação integrada será 

pautada por anteprojeto de engenharia que possui um nível de detalhamento menor em relação 

ao projeto básico e projeto executivo, devendo, essencialmente, conter elementos que 

permitam caracterizar a obra ou serviço. Como em contratação integrada não haverá projeto 

básico para referenciar a Administração quando da formação do custo da obra ou do serviço, 
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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.
181

 É obrigatória, contudo, a estimativa sobre os custos pertinentes à contratação, 

ainda que levadas a efeito com um grau de imprecisão maior. Em razão dessas imprecisões, é 

natural que ocorram distorções na escolha dos serviços que compõem o orçamento, nas 

quantidades estimadas para cada um dos serviços escolhidos, bem como nos seus respectivos 

preços unitários.
182

 

Orçamento consiste em uma projeção sobre os custos diretos e indiretos da futura 

contratação. Essa projeção depende da definição dos itens e das quantidades estimadas 

necessárias para a execução da prestação no modo, tempo e locais previstos. Se houver a 

atribuição ao particular da obrigação de elaboração do projeto básico, não haverá meios para a 

Administração elaborar um orçamento estimado, haja vista que não existirão dados 

apropriados para identificar a composição de custos do particular.
183

 Desse modo, o gestor 

deverá se socorrer das metodologias disciplinadas pela Lei do RDC, a fim de obter com o 

maior nível de precisão possível o valor estimado da contratação. 

A aproximação do valor estimado da licitação àquele praticado pelo mercado se 

alcança mediante ampla pesquisa de Preços.
184

 As avaliações expeditas são realizadas por 

meio de indicadores que refletem custos médios por unidades que caracterizam o 

empreendimento, como obras de edificação (custo por m²), rodovias (custo por km) etc.
185

 A 

metodologia parametrizada para a estimativa do custo global do empreendimento baseia-se 

nos valores unitários das atividades-macro (como fundações, estruturas, instalações, 

arquitetura etc.) tomando como paradigma obras de mesma natureza, considerando eventuais 

ajustes dos preços obtidos à realidade do local de execução da obra, inclusive quanto à taxa de 

BDI.
186

 

Marçal Justen Filho entende que é obrigatória a estimativa sobre os custos por duas 

razões: para permitir uma avaliação sobre a existência de recursos orçamentários suficientes 

para a execução do objeto e para identificar a economicidade na adoção da contratação 
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integrada. No entanto, ressalta que “embora o inciso II, do § 2.º do art. 9.º se valha de uma 

preposição alternativa ‘(ou)’, a melhor interpretação é de que a Administração deve recorrer 

cumulativamente a todas as alternativas disponíveis para obter uma estimativa dos custos”. Na 

opinião do autor, por intermédio dessa cautela “será possível identificar imprecisões e 

confirmar ou desmentir as projeções”, e ainda, permitir uma avaliação sobre a solução mais 

adequada para o caso. Nessa medida, defende que exista uma necessária comparação entre os 

meios disponíveis, cabendo levantar os custos em vista de uma empreitada por preço global, 

de uma empreitada integral e de uma contratação integrada, de tal sorte que seja possível 

comparar os regimes e determinar o que melhor atenderá ao interesse público. Nesse aspecto, 

“se as estimativas indicarem que o preço será menor para o mesmo objeto, e que há 

viabilidade de elaborar o projeto desde logo, deve ser adotada uma empreitada integral”, 

sendo vedada a contratação integrada nessa situação.
187

  

Por outro lado, o Acórdão n. 1.510/2013, Plenário, do Tribunal de Contas da União, 

indicou que o anteprojeto deve conter estimativa de preços tão detalhada quanto possível, de 

modo a garantir ao Poder Público um parâmetro seguro para o julgamento das propostas, por 

ocasião do certame. Para tanto, tal orçamento, sempre que viável, deverá ser sintético, 

pautado nas tabelas Sinapi/Sicro ou formulado a partir da metodologia expedida ou 

paramétrica que se mostrar mais precisa no caso concreto. Veja-se o seguinte trecho do 

Acórdão: 

[...] 

9.1.5. sempre que o anteprojeto, por seus elementos mínimos, assim o 

permitir, as estimativas de preço a que se refere o art. 9.º, § 2.º, inciso II, da 

Lei 12.462/2011 devem se basear em orçamento sintético tão detalhado 

quanto possível, balizado pelo Sinapi e/ou Sicro, devidamente adaptadas às 

condições peculiares da obra, conforme o caso, devendo a utilização de 

estimativas paramétricas e a avaliação aproximada baseada em outras obras 

similares serem realizadas somente nas frações do empreendimento não 

suficientemente detalhadas pelo anteprojeto, em prestígio ao que assevera o 

art. 1.º, § 1.º, inciso IV c/c art. 8.º, §§ 3.º e 4.º, todos da Lei 12.462/2011; 

 

9.1.6. quando utilizada metodologia expedita ou paramétrica para abalizar o 

valor do empreendimento – ou fração dele –, consideradas as disposições do 

subitem anterior, dentre duas ou mais técnicas estimativas possíveis, utilize a 

que viabilize a maior precisão orçamentária.
188

 

 

Como se nota, o tribunal de Contas da União não adota o posicionamento do nobre 

doutrinador, no sentido de que seria necessário proceder à utilização de todas as metodologias 
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dispostas na Lei do RDC. Pelo contrário, verifica-se a exigência de que a Administração 

viabilize a técnica de maior precisão orçamentária. 

Sobre o tema, Egon Bockmann Moreira e Fernando Vernalha Guimarães lecionam que 

a Administração deve se acautelar, na medida em que o regime de contratação integrada é 

apto a produzir efeitos desastrosos nas contratações administrativas, caso aplicado sem certos 

cuidados fundamentais. Para os autores, “A ausência de projeto básico prévio à licitação pode 

propiciar enormes dificuldades em relação ao dimensionamento dos custos envolvidos na 

contratação (impedindo-se a confecção de orçamentos confiáveis)”.
189

 Os autores defendem 

que a Administração deverá mitigar essa vulnerabilidade do regime, no que diz respeito às 

incertezas quanto ao orçamento, pelo refinamento das técnicas de orçamento e pelo nível de 

detalhamento do anteprojeto. “É fundamental que a Administração se utilize de técnicas 

eficientes quanto ao dimensionamento dos valores atinentes ao objeto do contrato, mesmo 

sem dispor de projeto final e acabado.”  

Do exposto nota-se que de modo geral não socorre razão ao aclamado Professor 

Marçal Justen Filho, no que tange ao seu entendimento de que seria obrigatória a realização 

da estimativa de custos por intermédio de todos os parâmetros constantes do art. 9.º, § 2.º, 

inciso II, da lei do RDC. As metodologias ali constantes são alternativas disponíveis à 

Administração para que alcance uma definição do valor do objeto que pretende contratar, 

considerando as dificuldades de obter um orçamento detalhado sem todos os elementos 

pertinentes ao projeto básico. Na esteira do defendido pelo Tribunal de Contas da União, 

melhor orientação é a que prestigia um escalonamento no sentido de que o anteprojeto deve 

conter estimativa de preços tão detalhada quanto possível, com orçamento sintético, sempre 

que viável, ou formulado a partir da metodologia expedita ou paramétrica que se mostrar mais 

precisa no caso concreto. 

Oportuno trazer à baila outro aspecto das metodologias de orçamento: a 

obrigatoriedade da pesquisa de mercado. Ainda que se entendam alternativos os modos de 

elaboração da estimativa de custos, será obrigatória, no entanto, a pesquisa de mercado, em 

prestígio à Diretriz constante do art. 4.º, inciso IV, da Lei do RDC, que determina que as 

condições de aquisição, de seguros e pagamento serão compatíveis com as do setor privado. 

Dessa forma, a pesquisa de mercado será obrigatória, qualquer que seja o regime de execução 

da obra ou do serviço.
190

 Além disso, o RDC reserva ao orçamento uma relevância 
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significativa, uma vez que impõe a invalidade das propostas que ultrapassem o valor dele.
191

 

Nessa medida, o nível de precisão do orçamento deverá estar comprometido com a realidade. 

Será inválida uma solução tal como adotar o custo de uma obra semelhante executada anos 

antes, simplesmente reajustando os preços por índices gerais de inflação.
192

 No que diz 

respeito ao orçamento, fora do contexto do RDC, sua função é muito menos relevante, haja 

vista que se constituem apenas em parâmetro para análise e julgamento da licitação, não se 

constituindo em limites máximos ou mínimos. 

Em suma, repisa-se que, para a utilização do Regime Diferenciado de Contratações, a 

Administração estará obrigada a motivar seus atos de maneira muito mais cuidadosa do que 

ao utilizar o regime tradicional da Lei Geral de Licitações.  

 

2.4 A validade do orçamento sigiloso 

 

Merece atenção especial o disposto no art. 6.º da Lei n. 12.462/2011, que prevê que o 

orçamento previamente estimado para a contratação apenas será tornado público após a 

adjudicação do objeto, sem prejuízo da divulgação no instrumento convocatório do 

detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das 

propostas. Esse dispositivo vem sendo amplamente debatido por suposta afronta ao princípio 

constitucional da publicidade dos atos administrativos. As controvérsias são incrementadas 

pela previsão de desclassificação das propostas com valores superiores ao estimado pela 

Administração, além disso, há quem defenda que o sigilo das propostas gera risco de práticas 

reprováveis de corrupção. Assim, segue-se a necessidade de analisar as questões suscitadas. 

De início, cumpre tratar da constitucionalidade do dispositivo. O princípio da 

publicidade na Administração Pública está previsto no caput do art. 37 da Constituição 

Federal. Disciplina Celso Antônio Bandeira de Mello que “se os interesses públicos são 

indisponíveis, se são interesses de toda a coletividade, os atos emitidos a título de 

implementá-lo hão de ser exibidos em público”. O poder Público não está autorizado a ocultar 

informações que são do interesse de todos, principalmente nos casos em que a medida afete 

algum interessado individualmente. É obrigatório à Administração garantir livre acesso dos 

indivíduos a informações de seu interesse e atuar com transparência na conduta 

administrativa.
 193
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No tocante às licitações, é o princípio da publicidade que garante “o acompanhamento 

e a fiscalização do procedimento, não só pelos licitantes, como também pelos diversos órgãos 

de controle interno e externo e pelos administrados em geral”.
194

 Por intermédio da 

publicidade dos atos administrativos garante-se o controle e fiscalização da atuação 

governamental.  

Há que se observar, contudo, que o princípio constitucional da publicidade dos atos 

administrativos não exclui a possibilidade de estabelecimento de sigilo de determinadas 

informações, quando tal for necessário para o atingimento de certos fins. Nesse sentido 

leciona Marçal Justen Filho. Para o autor, “a restrição da publicidade do ato administrativo 

depende de previsão legislativa”, como é o caso da previsão de sigilo do orçamento 

consagrada expressamente pela Lei do RDC. Por outro lado, “a autorização legal para o sigilo 

somente será válida quando se evidenciar um vínculo de causalidade com a obtenção de um 

resultado compatível com a Constituição”, ou seja, desde que a ausência de divulgação da 

informação seja apta a promover a ampliação da competição e a obtenção de proposta mais 

vantajosa. Trata-se, na espécie, de incentivar a disputa entre os interessados. Encerrada a 

disputa, o valor do orçamento será divulgado.
195

   

O princípio constitucional da publicidade não implica, necessariamente, que todos os 

atos praticados pelo poder Público devam ser publicados. Para André Guskow Cardoso, é 

evidente que a “mitigação da publicidade dos atos estatais deve se dar em estrita obediência à 

proporcionalidade”. Não se admite que a publicidade do ato seja suprimida por tempo 

indeterminado em nenhuma hipótese. “A mitigação da publicidade deve se dar na medida 

estritamente necessária para assegurar a proteção do valor constitucionalmente protegido 

buscado pela medida concreta a ser adotada.” Portanto, a publicidade estará autorizada a ser 

postergada pelo período necessário à garantia da utilidade do sigilo, jamais poderá ser 

totalmente suprimida.
196

 

O sigilo do orçamento nos processos licitatórios foi introduzido pelo legislador no art. 

6.º da Lei n. 12.462/2011, senão vejamos: 

Art. 6.º Observado o disposto no § 3.º, o orçamento previamente estimado 

para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o 
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encerramento da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos 

quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das 

propostas. 

§ 1.º 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. 

§ 2.º No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou da 

remuneração será incluído no instrumento convocatório. 

§ 3.º 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. 

 

Em razão do dispositivo, embora a despesa seja previamente estimada, a 

Administração divulgará o detalhamento do objeto, dos quantitativos e outras informações 

que possam contribuir para a determinação dos valores pelos licitantes, porém o orçamento 

sigiloso será divulgado apenas após o encerramento da licitação.  

Esse dispositivo, ao que parece, possui basicamente duas finalidades: ampliar a 

competitividade no certame, visando à redução dos valores a serem contratados; e minimizar 

os riscos de os licitantes participarem do certame em conluio.
197

 Os princípios constitucionais 

da publicidade e da transparência sofrem mitigação frente aos princípios, também 

constitucionais, da indisponibilidade do interesse público e da eficiência, na medida em que o 

agir da Administração Pública, pautado no interesse coletivo e na aplicação eficiente dos 

recursos públicos, deve prevalecer. 

A administração, ao adotar a regra do sigilo do orçamento, obriga os concorrentes a 

apresentar propostas realistas e aderentes aos preços praticados no mercado, minimizando a 

incidência de ofertas muito próximas aos valores estimados pelos órgãos públicos. “É certo 

que, obrigando o licitante a analisar efetivamente sua estrutura de custos para a elaboração das 

propostas, a Administração receberá melhores preços e produtos.” Acredita-se que por 

intermédio da utilização do orçamento sigiloso é possível alcançar eficiência na 

contratação.
198

 

Nesse sentido, Calasans Júnior defende que a divulgação do orçamento é prejudicial à 

Administração Pública:  

Sobre esse ponto, temos opinião formada, que resulta da experiência vivida 

ao longo dos anos no processamento de licitações em empresa estatal. Expor 

ao licitante quanto se pretende gastar na realização de uma obra, um serviço 

ou uma compra equivale a dizer que o proponente não precisa se preocupar 
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em fazer uma avaliação criteriosa dos custos a serem suportados na execução 

do contrato.
199

 

 

Há quem repute a norma do art. 6.º da Lei n. 12.462/2011 inconstitucional. Daniel 

Ferreira e José Anacleto Abduch Santos entendem que a supracitada regra somente pode ser 

aproveitada se aplicada de acordo o princípio da publicidade expresso nos artigos. 5.º, inciso 

XXXIII e 37, caput, da Constituição Federal. Defendem os autores que “a interpretação 

possível é a de que os orçamentos estimativos não devem ser publicados como parte 

integrante do instrumento convocatório, mas devem estar disponíveis e acessíveis a qualquer 

interessado, inclusive para cópias, a partir da publicação do edital”. Os autores constroem esse 

posicionamento baseando-se no entendimento do Tribunal de Contas da União sobre o fato de 

que no pregão inexiste obrigação de incluir no instrumento convocatório o orçamento 

estimativo detalhado em planilha de custos unitários, entretanto, não equivale a sigilo ou 

segredo no tocante ao seu conteúdo, que deverá ser disponibilizado aos interessados que o 

requererem a qualquer tempo após a publicação do edital. 

Luis Roberto Ponte aduz que tornar sigilosos os orçamentos das obras, associado à 

desclassificação das propostas com preços inferiores a um valor mínimo, também mantido em 

sigilo até a abertura dos envelopes, é um mecanismo que foi muito usado antes da Lei n. 

8666/1993. Com a intenção de direcionar uma obra pública a determinada empresa 

interessada, bastava ao governante utilizar um valor mínimo elevado e informar a quem de 

interesse o valor “para garantir-lhe a vitória na licitação por preço tão elevado quanto 

desejarem, operação camuflada e simples”. O autor defende que o orçamento sigiloso do RDC 

legaliza um mecanismo semelhante capaz de “escancarar as portas da corrupção”.
200

 

Acerca da possibilidade de a regra do orçamento sigiloso fomentar a corrupção, 

Marçal Justen Filho menciona que a informação sobre o valor do orçamento se torna essencial 

para determinar a amplitude da competição. O acesso ao valor do orçamento estimativo 

assegura ao interessado uma vantagem muito grande, o que amplia a oportunidade para 

práticas de corrupção, tornando questionáveis os benefícios para a Administração pretendidos 

com o sigilo do orçamento.
201
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O posicionamento pela inconstitucionalidade da norma, contudo, não prevalece. Há 

inúmeros autores que defendem a norma em questão. Ao analisar o tema, Mauricio Portugal 

Ribeiro, Lucas Navarro Prado e Mario Engler Pinto Júnior afirmam que: 

[...] não há de se falar em ferimento ao princípio da publicidade, pois o sigilo 

é apenas temporário e assim se faz para atender a outro princípio, igualmente 

constitucional, qual seja, o da eficiência, pois a regra tende a gerar 

contratações mais vantajosas para a Administração, desde que, 

evidentemente, o sigilo seja efetivamente mantido.
202

 

 

Egon Bockmann Moreira e Fernando Vernalha Guimarães corroboram esse 

posicionamento: 

Uma crítica que poderia ser contraposta ao orçamento sigiloso está na 

suposta ofensa ao princípio da publicidade. Argumenta-se que as 

informações orçamentárias são de enorme relevância para o controle popular 

sobre os gastos públicos, sendo que não podem restar subtraídas do dever de 

publicidade que pesa (como regra) sobre a atividade administrativa. 

O argumento não procede. É que não há, na hipótese do RDC, propriamente 

subtração da publicidade do orçamento, uma vez que ele será amplamente 

divulgado imediatamente depois da disputa. Trata-se, portanto, de impor 

apenas a restrição subjetiva e temporal à veiculação do orçamento, não se 

podendo falar em sigilo ou confidencialidade das informações. [...], o 

princípio da publicidade não impede que a divulgação de certas informações 

inerentes à atividade administrativa seja calibrada com vistas à preservação 

de outros interesses de relevância pública associados. Sem que se elimine a 

difusão pública do orçamento, é perfeitamente possível dosá-la na esfera da 

licitação, no propósito de preservar o princípio da contratação mais vantajosa 

– e, até, como instrumento de combate a práticas de conluio e formação de 

cartéis. 

 

A questão envolvendo a inconstitucionalidade do art. 6.º da Lei n. 12.462/2011 parece 

ter sido superada, em especial porque a norma não estabelece o sigilo do orçamento estimado 

por tempo indeterminado. “O que há, no caso, é a previsão de publicidade diferida no tempo, 

visando, entre outros, a ampliar a competitividade do certame em prol do princípio da 

eficiência.”
203

 Ao autor deste estudo parece que a justificativa para a inserção do dispositivo 

no Regime Diferenciado de Contratações é plausível. A possibilidade de desclassificação das 

propostas superiores ao valor estimado pela Administração tende a obrigar os licitantes a 

oferecer um preço real, adequado a prática de mercado, o sigilo acerca dos valores envolvidos 

também parece ser instrumento capaz de reduzir a prática de conluio entre os licitantes. 
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Por fim, há que se registrar que a utilização do orçamento sigiloso não é obrigatória. O 

Tribunal de Contas da União posicionou-se no sentido da possibilidade de abertura do 

orçamento sigiloso, desde que demonstrada a “vantagem da medida”. Partindo da condição 

disposta no § 3.º, do art. 6.º, da Lei do RDC, no sentido de que se não constar do instrumento 

convocatório o orçamento da Administração possuirá caráter sigiloso, e, em inverso, se 

constar do instrumento convocatório, tal orçamento não será sigiloso, logo, será público, 

acrescentando que as exceções previstas nos §§ 1.º e 2.º não são exaustivas, entendeu o 

Ministro relator que podem existir outras circunstâncias, devidamente motivadas, que 

autorizem a “abertura” do orçamento.
204

 

Registre-se que o gestor público mal-intencionado sempre poderá usar artifícios 

falaciosos a fim de ver suas pretensões inescrupulosas alcançadas. O orçamento sigiloso é um 

mecanismo capaz de contribuir tanto para redução da prática de conluio, colaborando com a 

gestão bem-intencionada, quanto para a prática de corrupção.  
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3 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO INTEGRADA 

 

Impulsionada pela necessidade de licitar e celebrar contratos necessários à garantia da 

realização dos megaeventos esportivos, a União editou a Lei do RDC com uma metodologia 

própria para conceber o procedimento licitatório e a contratação. Esse novo modelo licitatório 

não se confunde com o modelo até então consagrado pela Lei n. 8.666/1993. A metodologia 

de desenvolvimento do processo licitatório apregoada pela lei do RDC é considerada um 

“avanço histórico em matéria licitatória”. O gestor público foi dotado de uma série de 

mecanismos que mais atendem o interesse público, “contratos por desempenho, inversão de 

fases, fase recursal única, disputa aberta, pré-qualificação permanente, sustentabilidade”, e 

foram criados diversos meios para alcançar, de fato, o que vem a ser a melhor proposta. 

Contudo, diante de maiores possibilidades, o gestor terá um maior dever motivador, 

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

seguida”. Ao gestor caberá sopesar, em cada caso, a melhor escolha.
205

 

As licitações de modo geral visam assegurar aos administrados a oportunidade de 

disputarem a participação nos negócios que o Poder Público pretenda realizar com os 

particulares, é o que está expressamente consignado no art. 3.º da Lei n. 8.666/1993 ao 

estatuir que “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”.
206

 Esse objetivo será alcançado por intermédio de um 

procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos sucessivos e coordenados, voltados, 

de um lado, a atender ao interesse público, pela escolha do negócio mais vantajoso às 

necessidades da Administração Pública, e, de outro, a garantir aos administrados, a 

oportunidade de disputar entre si a participação em contratações que as pessoas 

administrativas entendam realizar com os particulares. A Constituição Federal adotou a 

premissa de que a realização de procedimento licitatório possibilita a melhor contratação, 

entendida como aquela em que se assegura a melhor vantagem possível ao interesse público, 

observada a igualdade de condições entre todos os interessados (princípio da isonomia). Essa 

é a ideia consagrada no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, posteriormente 

reafirmada no art. 3.º, caput, da Lei n. 8.666/1993. 
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A expressa menção à necessidade de assegurar “igualdade de condições” aos 

interessados não é despropositada. Tanto a Constituição Federal quanto a Lei n. 8.666/1993 

fazem questão de classificar a isonomia como um dos objetivos fundamentais da licitação. 

Também é objetivo das licitações processadas sob a égide da Lei n. 8.666/1993 o 

desenvolvimento nacional sustentável; não só a licitação deve ser tomada como um 

procedimento embasado em parâmetros de eficiência, eficácia e competitividade, mas 

também é preciso reconhecer o papel do Estado como agente responsável pelo fomento ao 

desenvolvimento sustentável. Em vista disso, verifica-se o dever de a Administração 

estabelecer, no edital, exigências voltadas a assegurar a aquisição de bens e a contratação de 

serviços que atendam a critérios de sustentabilidade, respeitados os aspectos ambientais e 

sociais.
207

 

Dos propósitos delineados na Lei do RDC observa-se uma nova tendência, o empenho 

em buscar “algo mais” do que uma proposta vantajosa decorrente de uma licitação que 

privilegia a isonomia e o desenvolvimento sustentável. Esse novo regime tem como objetivos: 

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

promover a troca de experiências tecnológicas na 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.
208

 O que se nota é uma modificação em relação ao sistema 

preconizado pela Lei n. 8.666/1993, que não há correspondentes na Lei Geral de Licitações 

para os supracitados incisos I, II e III do art. 1.º, § 1.º, da Lei do RDC. Outrossim, a dita 

“vantajosidade” prevista na Lei n. 8.666/1993 (que não lhe determina um conceito), na Lei do 

RDC conta-se com um conceito predeterminado constante do art. 4.º, inciso III, que disciplina 

como diretriz a 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, ou seja, a lógica dos objetivos a serem 

alcançados foi modificada, exigindo da Administração Pública uma postura muito mais 

arrojada, no sentido de que as suas necessidades sejam atendidas pelos melhores meios 

possíveis, determinando previamente os requisitos das “melhores escolhas”. 
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Por tudo isso, o RDC apresenta uma série de inovações, mas a principal delas ocorreu 

com a forma de contratação de obras e serviços de engenharia, que são tradicionalmente 

disputados por intermédio de ritos conhecidos e de amplo domínio das empresas interessadas. 

O grande impacto do modelo situa-se na formação e execução dos contratos, em que marca a 

fusão conceitual entre as contratações acompanhadas de projeto básico detalhado e 

devidamente orçamentado e aquelas acrescentadas apenas de anteprojeto de engenharia 

(muito mais simples e voltado à demonstração das necessidades da administração e das 

definições quanto ao nível de serviço desejado) orçamentado por meio de metodologia 

sintética ou paramétrica, na busca da eficiência dos contratos públicos.
209

  

Observa Marçal Justen Filho que a consagração de uma nova disciplina para as 

licitações e contratações públicas resultou de uma pluralidade de razões, entre elas algumas 

são mais evidentes, como a dificuldade no cumprimento dos prazos relativos à realização de 

eventos esportivos. “Mas as modificações também refletiram a oportunidade para a 

modernização da disciplina correspondente das licitações no Brasil.”
210

 Essa nova ferramenta 

de contratação pública, desde que utilizada de maneira adequada e estritamente vinculada aos 

princípios que regem a Administração Pública, introduz celeridade, economia e eficácia nos 

procedimentos, com consequentes benefícios para a sociedade. 

Parece haver consenso de que a Lei n. 8.666/1993, por ser uma legislação tradicional, 

“não atende de maneira adequada às necessidades da Administração, em razão da falta de 

previsão de utilização da tecnologia da informação, formas de negociação de preços e de 

burocráticos procedimentos na avaliação dos documentos de habilitação dos licitantes”.
211

 Em 

estudo acerca da reforma da legislação sobre licitação pública, Joel de Menezes Niebuhr 

sustenta com veemência que “As normas não são claras e coerentes, o que amplia o espaço 

para interpretações subjetivas e provoca uma plêiade de controvérsias, em prejuízo da 

segurança jurídica”.
212

 A Lei n. 8.666/1993 está em vigor há vinte e dois anos. Ao longo de 

sua existência, foi objeto de incontáveis críticas, pois sua sistemática tem muitas falhas. Nesse 

sentido, “o formalismo excessivo, problemas de sistematização e o fato de conter institutos e 
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normas que não seriam suficientes em si para atender às demandas públicas no que tange à 

seleção adequada de pessoa física ou jurídica para contratar com o Poder Público”.
213

 Na 

opinião de Marçal Justen Filho, há consenso sobre a necessidade de reformar a disciplina das 

licitações e contratações públicas, mas nunca acerca do modelo a ser adotado em substituição 

ao previsto na Lei n. 8.666/1993. Nesse contexto, “a disciplina do RDC afigura-se como uma 

espécie de ‘experimentação legislativa’, visando a implantação gradual e controlada de um 

novo modelo licitatório”.
214

 Nessa “experimentação”, as normas contidas na Lei n. 

8.666/1993 serão afastadas em razão do comando constante do art. 1.º, § 2.º, da Lei n. 

12.462/2011. Veremos a seguir as principais modificações nos procedimentos que se aplicam 

à contratação integrada.   

 

3.1. Principais modificações em relação à Lei n. 8.666/1993 

 

Quando se pensa em descrever as principais modificações que a Lei do RDC trouxe 

para o procedimento licitatório com um olhar enfático sobre os ajustes celebrados por 

intermédio do regime da contratação integrada, não se pode perder de vista o que antes se 

afirmou, no sentido de que esse regime de execução produz obrigações de fim para o 

contratado. Dessa mudança surge uma série de decorrências no processo licitatório, 

refletindo-se inclusive na concepção do modelo de licitação. O Poder Público, ao elaborar o 

edital e o anteprojeto de engenharia, deverá focar nos indicadores de resultado e nos fins a 

serem atingidos pelo particular contratado. Serão os padrões determinados pela Administração 

no edital e anteprojeto de engenharia que vão servir de balizas à atuação do particular ao 

elaborar a sua proposta e no momento da execução do contrato.
215

 Além dessa mudança na 

fase interna do procedimento licitatório, a fase externa, que se inicia com a publicação do 

edital, tem uma série de aspectos procedimentais que divergem do modelo da Lei n. 8.666; é o 

que se nota da leitura do art. 12 da Lei do RDC, que estabelece as fases do procedimento 

licitatório e principalmente porque a opção pelo RDC resultará no afastamento das normas 

contidas na Lei n. 8.666, de 1993, com exceção dos casos em que a Lei n. 12.462, de 2011, 

expressamente determine a adoção de práticas da Lei Geral.
216

 

                                                           
213

 FERREIRA, Daniel; SANTOS, José Anacleto Abduch. Licitações para a Copa do Mundo e as Olimpíadas: 

comentários sobre algumas inovações da Lei n. 12.462/11. Versão digital. 
214

 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários ao RDC: Lei 12.462/11 e Decreto 7.581/11. p. 14. 
215

 REISDORFER, Guilherme Fredherico Dias. A contratação integrada no Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas. p. 171. 
216

 Art. 1.º, § 2.º, Lei n. 12462/2011. 



94 

 

 

Renato Monteiro de Rezende defende que existe conflito entre as normas da Lei n. 

12.462/2011 com as normas gerais veiculadas pela Lei n. 8.666/1993. Na sua opinião, as 

normas gerais da Lei n. 8.666/1993 “são vinculantes para todos os entes federados, inclusive a 

União. Assim, não pode o legislador federal afastar a incidência das normas gerais sobre 

licitações realizadas por órgãos da União ou de outros entes federados específicos”.
217

 Para o 

autor, todos os aspectos procedimentais que diferem do modelo da Lei n. 8.666/1993 são 

inválidos. 

Discorda-se dessa afirmação, pois a Lei do RDC é uma lei especial em relação à Lei n. 

8.666/1993, e por ser especial não revoga as disposições das leis anteriores, mas estabelece 

convivência simultânea com elas. Nas contratações sob sua égide, confere tratamento 

diferenciado. Nesse sentido: 

Na qualidade de lei especial, não deve atenção ou obediência hierárquica a 

nenhuma outra norma de igual hierarquia, podendo dispor de forma 

complementar, diversa e mesmo de forma antagônica em relação a qualquer 

outra disposição legislativa, o que não implica, por evidente, concluir que 

possa ser aplicada em desconformidade com as normas constitucionais.
218

 

 

Além da característica de se tratar de uma lei especial, a Lei do RDC estabelece 

normas gerais para as licitações que serão processadas sob seu manto. Sua interpretação não 

deve ocorrer à luz da Lei n. 8.666/1993, mas deve somente guardar conformidade com a 

Constituição Federal. A disciplina da Lei do RDC tem caráter geral, uma vez que se constitui 

num “regime jurídico disciplinador de um conjunto de atividades administrativas voltadas à 

consecução de um universo de futuras contratações que se qualificam pela especial 

circunstância de se prenderem a um calendário de conclusão que não comporta 

adiamentos”.
219

 Em que pese a anterioridade da Lei n. 8.666/1993, que também tem 

dispositivos com caráter de norma geral, nada obsta que a União, valendo-se da prerrogativa 

constitucional prevista no art. 22, XXVII, edite outras normas gerais referentes a licitações e 

contratações administrativas. Essa é a opinião de Egon Bockmann Moreira e Fernando 

Vernalha Guimarães; para eles, o RDC tem a natureza de norma geral e, portanto, “tem 
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autonomia interpretativa, não se deve ler a Lei 12.462/2011 com a lente da LGL (e/ou demais 

diplomas pretéritos)”.
220

 

Discorda-se, nesse particular, de Maurício Zockun, para quem o § 2.º, art. 1.º, da Lei 

do RDC seria inconstitucional, pois não seria possível uma lei especial veicular norma 

geral.
221

 Concorda-se, outrossim, com o exposto por Jessé Torres Pereira Junior e Marinês 

Restelatto Dotti. Para os autores, 

A competência privativa da União para legislar sobre licitações e 

contratações administrativas não se restringe à edição de uma única norma, a 

que todas as situações concretas devam amoldar-se. O universo de objetos 

que podem ser adquiridos pela Administração Pública e os mecanismos à sua 

realização podem exigir disciplina própria, de caráter geral, para efeito de 

regrar o conjunto de atividades que devam ser empreendidas na contratação. 

Ilustra-se com a edição da Lei n. 10.520/02, a qual dispõe sobre normas 

gerais aplicáveis à modalidade licitatória pregão, e a edição da Lei n. 

12.232/10 atinente a normas gerais para licitações e contratações de serviços 

de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda.
222

 

 

Também nesse sentido o exposto por Vanice Regina Lírio do Valle: 

[...] é de se reconhecer que o critério identificador do caráter esquematizante 

de norma geral de uma lei não pode estar associado à abrangência material de 

situações que sob sua égide venham a se subsumir, mas sim ao caráter 

dispositivo-organizacional de que se revista essa mesma norma. 

[...] 

 Em síntese, caráter de norma geral exigível como legitimador do exercício da 

competência legislativa da União não pode ser tido como incompatível com a 

especificação do objeto de cogitação dessa mesma lei – a saber, regime 

jurídico próprio aplicável a um determinado universo de contratações – sob 

pena de se apequenar o potencial estruturante deferido ao ente federado central 

pelo mesmo art. 22 CF.
223

 

 

Há que se aceitar que a Lei do RDC é entendida como norma geral e lei especial de 

licitações públicas, portanto são válidos os aspectos procedimentais divergentes da Lei n. 

8.666/1993. 
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3.1.1 As exclusões e vedações à participação 

 

Cumpre-nos destacar as vedações à participação nos procedimentos licitatórios e 

contratações disciplinadas pela lei do RDC. Foi instituída pelos arts. 36 e 37 da Lei n. 12.462, 

de 2011, uma série de vedações à participação de pessoas físicas ou jurídicas que desejam 

participar das licitações e contratações diretas regidas pelo Regime Diferenciado de 

Contratações, “a fim de evitar direcionamento da licitação ou favorecimento a particular 

determinado”, privilegiando-se os princípios da legalidade, igualdade, impessoalidade, 

moralidade e probidade administrativa.
224

 

As vedações previstas nos incisos I, II, III do art. 36 da Lei n. 12.462, de 2011, 

aplicam-se às licitações de obras e serviços de engenharias, que pressupõem a elaboração de 

projeto básico ou executivo. Ao autor do projeto básico ou executivo é vedado participar 

direta ou indiretamente da licitação para a contratação da execução da obra. O dispositivo 

legal visa assegurar igualdade de condições entre os concorrentes, princípio contido no art. 

37, inciso XXI, da Constituição Federal. “Isso porque as empresas que participam da 

elaboração do projeto que serve de base para a licitação indubitavelmente possuem mais 

informações acerca da obra a ser executada.” A participação no certame das empresas ou 

pessoas físicas que se envolveram na elaboração do projeto “ocasionaria grande assimetria de 

informações entre as concorrentes, o que afronta os princípios da isonomia e da igualdade”.
225

 

Em diversos dispositivos a Lei do RDC repete o teor da Lei n. 8.666/1993, cujo art. 36 

indica as seguintes vedações à participação na licitação: a) da pessoa física ou jurídica que 

elaborar o projeto básico ou executivo correspondente; b) da pessoa jurídica que participar de 

consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo correspondente; c) da 

pessoa jurídica da qual o autor do projeto básico ou executivo seja administrador, sócio com 

mais de 5% do capital votante, controlador, gerente, responsável técnico ou subcontratado; ou 

d) do servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação. Entretanto, a redação do art. 36 da Lei do RDC não 

é idêntica à dos dispositivos da Lei n. 8.666/1993, e uma das diferenças consiste em limitar a 
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vedação às licitações sem abranger a participação na execução contratual. Vejamos o caput 

dos dispositivos: “Art. 9.º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 

execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:” (grifos nossos). 

O art. 36 da Lei do RDC dispõe: “Art. 36. É vedada a participação direta ou indireta 

nas licitações de que trata esta Lei:” (grifos nossos). 

Como se nota, sob o Regime Diferenciado de Contratações, em interpretação literal do 

dispositivo, pode-se afirmar que ao autor do projeto é permitido participar da execução do 

contrato, considerando que a restrição está voltada ao âmbito do procedimento licitatório. 

Esse não é, contudo, o entendimento uníssono da Doutrina; há quem defenda que a vedação à 

participação do autor dos projetos básico e executivo estende-se também à execução do 

contrato. Para Marçal Justen Neto, o objetivo da norma é evitar alguma espécie de 

direcionamento da licitação. Pressupõe o autor que “o autor do projeto interessado na 

execução do contrato poderia incluir dados ou especificações a fim de dificultar a participação 

de eventuais concorrentes”, bem como imagina a possibilidade de que “poderiam ser 

fornecidos dados privilegiados a determinado licitante em detrimento dos demais”.
226

 O 

referido autor infere existir uma associação oculta na fase de licitação.
227

 Por outro lado, há 

quem defenda que a norma nunca proibiu a participação na execução do contrato, nem mesmo 

com a expressa vedação constante do art. 9.º da Lei n. 8.666/1993, a exemplo de Antônio 

Carlos Cintra do Amaral, para quem a vedação ali consignada não alcançava a 

subcontratação, mas apenas a cessão de contrato. Para o autor, essa sempre foi a interpretação 

mais razoável do dispositivo, e, na sua opinião, a redação do art. 36 deixou mais clara a norma 

contida no art. 9.º da Lei n. 8.666/1993. Disciplina que “na cessão a responsabilidade é 

transferida pela contratada original à cessionária, parcial ou totalmente. Na subcontratação, a 

responsabilidade permanece com a controlada original. Uma nova relação jurídica, derivada, 

passa a existir [...]”. A subcontratação, para o autor, não fere os princípios da isonomia e da 

moralidade.
228

 Ao autor deste estudo parece que não se deve interpretar um dispositivo legal à 

luz das possíveis barbáries que se possam levar a efeito contra o ordenamento; não se mostra 

adequado interpretar a norma considerando apenas a possibilidade de atuação fraudulenta de 

algum interessado; não figura entre as técnicas de interpretação aquela que aprecia a intenção 
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dos agentes, logo, não há, a priori, razões suficientes para estender a vedação à execução do 

contrato a toda e qualquer situação. Obviamente, em circunstâncias nas quais a patologia 

fique comprovada, quando a promiscuidade das relações entre a empresa vencedora do 

certame e os responsáveis pela elaboração do termo de referência ou projeto não garantir a 

lisura do procedimento administrativo licitatório, inquinando-o de vícios insanáveis 

decorrentes da violação dos princípios básicos da Administração Pública, a vedação estará 

devidamente caracterizada. 

A vedação constante do art. 36 da lei do RDC, assim como a vedação do art. 9.º da Lei 

Geral de Licitações, atinge a participação indireta, entendida como “vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física 

ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os 

fornecimentos de bens e serviços a estes necessários”.
229

    

Embora desnecessário, consta no texto legal que as primeiras vedações previstas nos 

incisos I a III do art. 36 não se aplicam ao regime de contratação integrada, pois nessa forma 

de execução a realização do projeto básico e executivo também é encargo do contratado. Essa 

regra não terá nenhum efeito prático porque não há, nas hipóteses de contratação integrada, 

projetos básico e executivo, cuja elaboração, nas licitações para a contratação de obras ou 

serviços de engenharia sob o regime da contratação integrada, é obrigação do contratado. 

Contudo, observa-se que não existe na Lei do RDC a expressa vedação de participação na 

licitação do autor do anteprojeto de engenharia, porém há no Decreto Federal n. 7.581/2011 

(art. 3.º, § 1.º, inciso II), cujo fundamento que justifica tal vedação é o mesmo que conduz a 

vedação da participação na licitação do autor do anteprojeto de engenharia. A intenção é 

evitar qualquer favorecimento na futura licitação que possa advir da participação na fase 

anterior. Nesse contexto, entendemos que a extensão efetuada pelo Decreto é legítima.
230

 

É proibida também a participação direta ou indireta do servidor, empregado ou 

ocupante de cargo em comissão do órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação.
231

 Essa restrição já constava do art. 9.º, inciso III, da Lei n. 8.666, e abrange ainda 

os membros da comissão de licitação, mesmo que não sejam servidores ou empregados 

públicos.
232
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Outra norma de conteúdo atenta ao princípio da moralidade é a vedação à contratação 

direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica com administrador ou 

sócio com poder de direção que mantenha relação de parentesco até o terceiro grau civil, com 

detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

contratação. A mesma regra se aplica a sócio ou administrador que tenha relação de 

parentesco com autoridade hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão ou entidade da 

administração pública. Note-se que a Lei não veda a contratação de parente de servidor 

público ou empregado do órgão contratante, mas apenas de ocupantes de cargo em comissão 

ou função de confiança, e exige-se para configurar a vedação algum grau de poder decisório, 

capaz de influenciar a contratação. A vedação é circunscrita aos vinculados a agente que atue 

na área responsável pela contratação ou pela demanda, devendo existir possibilidade de 

influência direta na contratação.
233

 A Lei não veda a participação em licitação de pessoas 

jurídicas vinculadas a parentes de agentes estatais; a vedação se restringe às hipóteses de 

dispensa e inexigibilidade de licitação. A contratação direta induz a uma suspeita de 

favorecimento ao particular que tenha vínculo com os supracitados agentes.
234

 

Essas vedações são absolutas e não comportam invocação da produção de prova em 

contrário. Ou seja, “não é cabível o sujeito insistir no exercício do poder, afirmando que 

atuará de modo isento, remetendo a avaliação da legitimidade de sua conduta a um momento 

posterior”. Ao sujeito impedido caberá reconhecer espontaneamente a ocorrência do 

impedimento e deixar de exercitar o poder jurídico em questão; caso não o faça, o 

impedimento poderá ser arguido por qualquer interessado ou pelos órgãos de controle.
235

 

No sentido de afastar situações de fato que pudessem se refletir no juízo quanto à 

vedação de participação, caminhou a decisão do Tribunal de Contas da União, prolatada na 

fiscalização, que teve por objeto o Edital do RDC Eletrônico da Infraero, para contratação de 

empresa para construção do novo sistema de pistas, pátio de aeronaves, terminal de 

passageiros, sistemas viários, estacionamento e obras complementares do Aeroporto Eurico 

de Aguiar Salles, em Vitória/ES. A equipe de fiscalização detectou a intenção de participação 

na licitação do consórcio responsável pela elaboração do projeto básico e executivo que serve 

de base para a licitação em questão. A Infraero alegou que, “diante das circunstâncias 

excepcionais e atípicas envolvidas no empreendimento, não se observariam óbices à 
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participação das responsáveis pela elaboração do projeto executivo na licitação [...]”, 

aduzindo que “o intérprete da lei deveria lançar mão do método de interpretação mais 

direcionado ao fim colimado pela norma, que, neste caso, consistiria do uso dos métodos de 

interpretação teleológico e sistemático”. No entendimento da empresa, a finalidade do 

dispositivo legal é garantir a isonomia e a competitividade entre os licitantes e a seleção da 

proposta mais vantajosa, mas esses princípios não estariam sendo violados ao permitir a 

participação das três empresas que elaboraram o projeto executivo, considerando que nessa 

hipótese o projeto fora fornecido aos demais licitantes “quatro meses antes da abertura das 

propostas, o que mitigaria a suposta desigualdade de informação entre os licitantes”. 

Acrescentou, ainda, que o comando previsto no art. 36, inciso II, da Lei n. 12.462/2011 não 

seria absoluto, considerando a preferência pela contratação integrada constante da Lei do 

RDC, que “destina à mesma pessoa jurídica a elaboração dos projetos básico e executivo, 

assim como a execução das obras e dos serviços de engenharia”. Para o relator do Acórdão, a 

interpretação literal do art. 36, inciso II, da Lei n. 12.462/2011 não gera conflito à 

compreensão teleológica e sistemática. “Isso porque o dispositivo tem justamente a finalidade 

de assegurar a isonomia entre os licitantes, evitando assimetria de informações”, 

complementando que “o fato de o projeto básico/executivo ter sido fornecido aos 

concorrentes quatro meses antes da abertura das propostas não é suficiente para se concluir 

que foi eliminada a assimetria de informações entre as empresas”. E ainda que a licitação em 

questão não foi processada por intermédio da contratação integrada, situação em que “há 

igualdade de condições entre os licitantes durante o certame, haja vista que todos os 

interessados passam a ter conhecimento apenas do anteprojeto, pois os projetos básico e 

executivo somente serão elaborados após a conclusão da licitação”, ocasião em que não 

haverá assimetria de informações.
236

 No julgado rebateram-se todos os argumentos lançados 

pela Infraero, determinando fossem impedidas de participar da licitação as empresas 

consorciadas que elaboraram os projetos básico e executivo da obra. 

Cabe salientar que os dispositivos dos arts. 36 e 37 da Lei do RDC estão em harmonia 

com diversos outros normativos do ordenamento jurídico, a exemplo do art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal e do art. 3.º da Lei n. 12.462/2011. 

 

3.1.2 A questão do prazo para a elaboração das propostas 
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A publicação do edital ou seu extrato é imprescindível para o processo licitatório, na 

medida em que divulga a necessidade de contratação por parte da Administração, levando a 

conhecimento dos interessados essa necessidade. 

Exige-se a observância de um prazo mínimo entre a data de publicação do aviso de 

abertura da licitação e a data prevista para a prática dos atos pertinentes à licitação. Com 

exceção das licitações processadas por intermédio da modalidade Convite, que tem 

metodologia própria de divulgação por carta aos interessados escolhidos e afixação de cópia 

do instrumento convocatório em local apropriado,
237

 “todas as modalidades licitatórias 

dependem da publicação de aviso contendo um resumo do edital com a indicação do local em 

que os interessados poderão obter-lhe o texto completo”,
238

 com a finalidade de permitir aos 

interessados a preparação de suas propostas.  

O Regime Diferenciado de Contratações estabeleceu prazos distintos daqueles 

previstos no art. 21 da Lei n. 8.666/1993 e uma sistemática de adoção de prazos também 

diferenciada. Na sistemática da Lei n. 8.666/1993 os meios e prazos mínimos de publicidade 

variam de acordo com as modalidades de licitação, e no RDC, conforme o objeto a ser 

contratado e o critério de julgamento, haja vista que não existem modalidades de licitação no 

regime diferenciado de contratações.  

Houve uma diminuição nos prazos mínimos para a apresentação das propostas. Para a 

utilização do regime da contratação integrada, o procedimento licitatório poderá ser iniciado 

com a divulgação do edital pelo período de pelo menos 30 dias úteis, caso seja adotado o 

critério de julgamento pela melhor combinação de técnica e preço,
239

 ou 15 dias úteis, quando 

utilizado o critério de julgamento pelo menor preço.
240

 Sob o regime da Lei Geral de 

Licitações, nos casos de julgamento pela melhor combinação de técnica e preço, o prazo para 

recebimento das propostas será de, no mínimo, 45 dias corridos,
241

 e nas situações de 

concorrência pelo critério de julgamento de menor preço, será de 30 dias corridos.
242

 Note-se, 

entretanto, que, se o objeto da contratação integrada for de pequena monta, com valor inferior 

a um milhão e quinhentos mil reais, o prazo mínimo para a apresentação das propostas foi 

dilatado. Sob a égide da Lei n. 8.666/1993, uma empreitada com valor restrito ao indicado 

supra poderá ser processada por intermédio da modalidade tomada de preços, para a qual os 
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prazos mínimos previstos são de trinta dias corridos para julgamento por melhor técnica e 

preço,
243

 e quinze dias corridos nos casos de julgamento pelo menor preço.
244

 

A determinação do prazo mínimo previsto na Lei poderá se mostrar inadequada em 

certos casos. Discorre Marçal Justen Filho que “o eventual interesse administrativo em 

desencadear a licitação no mais breve espaço de tempo conduz usualmente à fixação dos 

menores prazos possíveis para a publicidade”.
245

 No entanto, haverá situações em que os 

prazos mínimos previstos na Lei não serão suficientes para a elaboração das propostas, 

considerando, principalmente, que no regime da contratação integrada o objeto da licitação, 

obrigatoriamente, será de grande complexidade. O prazo mínimo visa assegurar aos 

interessados um espaço de tempo suficiente para o levantamento das informações necessárias, 

para as providências pertinentes à elaboração das propostas e para obtenção e organização dos 

documentos exigidos para fins de participação no certame. Se o prazo conferido pela 

administração não for adequado à complexidade do objeto, poderá conduzir à inviabilidade de 

participação de interessados, com potencial para a elevação dos preços. Portanto, nos casos 

em que a Administração verificar que a elaboração das propostas demanda a dilação do prazo 

mínimo estabelecido na Lei, deverá conceder período de tempo adequado à situação, sob pena 

de reduzir o universo de licitantes, o que significa que a Administração poderá deixar de 

receber as propostas mais vantajosas.
246

 

Considerando a indisponibilidade do interesse público, o Poder Público, diante da 

situação de fato, em que fique constatada a necessidade de ampliação do prazo mínimo entre a 

divulgação do extrato do edital e o início dos atos relativos à licitação, estará obrigado a 

ampliar o período sob pena de invalidade da licitação. Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira 

de Mello ressalta: 

Todos os prazos indicados pela lei para divulgação dos certames licitatórios 

constituem-se no mínimo a ser respeitado, porque, dependendo da licitação, 

isto é, da complexidade de seu objeto, ou mesmo de outros fatores, os 

interessados podem necessitar de tempo maior para preparar sua 

participação. Em tal caso, se a Administração não fixar prazo bastante, a 

licitação será inválida.
247
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Com fundamento nos estudos preliminares e apoiando-se no princípio da 

razoabilidade, o gestor público deverá decidir acerca do prazo mínimo que deverá transcorrer 

entre a publicidade e a data fixada para recebimento das propostas.  

Esses prazos se iniciam a partir da data de publicação do instrumento convocatório na 

sua íntegra com os respectivos anexos. A Lei do RDC obriga a Administração a divulgar não 

somente os extratos do edital nos Diários Oficiais e jornais de grande circulação, mas também 

o “instrumento convocatório em sítio eletrônico oficial centralizado de divulgação de 

licitações ou mantido pelo ente encarregado do procedimento licitatório na rede mundial de 

computadores”.
248

  Desse modo, o ente público, seus órgãos ou entidades deverão manter uma 

seção especial em seus sítios eletrônicos em que todos os editais estarão disponíveis. 

 

3.1.3. Os meios de publicidade do edital 

 

A Lei Geral de Licitações, em seu art. 21, determina que os avisos com os resumos 

dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, serão 

publicados no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita pela Administração 

Pública Federal, ou no Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal, quando se cuidar, 

respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual 

ou Municipal, ou do Distrito Federal. Além disso, estabelece a publicação do aviso em jornal 

diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no 

Município, ou na região onde será realizada a obra ou prestado o serviço. Quando órgão ou 

entidade dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal receberem financiamentos ou 

verbas da União para a realização de obras, todos deverão proceder à publicação do aviso no 

Diário Oficial da União. O supracitado art. 21 prevê, ainda, a possibilidade de a 

Administração, conforme o vulto da licitação, se utilizar de outros meios de divulgação para 

ampliar a área de competição.
249

  

Os meios de divulgação do extrato do edital das licitações processadas sob o rito do 

RDC são diferentes daqueles previstos na Lei n. 8.666/1993. Entretanto, não foi apenas a Lei 

do RDC que inovou ao disciplinar a divulgação dos editais; a Lei do Pregão já faculta sua 

divulgação por meio eletrônico.
250

 O regime diferenciado de contratações, por sua vez, tornou 

obrigatória a divulgação cumulativa dos editais em sítio eletrônico oficial centralizado de 
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divulgação de licitações ou mantido pelo ente encarregado do procedimento licitatório na rede 

mundial de computadores, além da necessidade de publicação na imprensa oficial.
251

  

Para Marçal Justen Filho a referência legal às duas alternativas não significa 

indiferença ou livre escolha entre elas. Na opinião do autor, será imperativa a divulgação por 

intermédio do sítio eletrônico oficial centralizado de divulgação de notícias sobre licitação, 

caso exista. Somente se recorre à publicação por intermédio do sítio eletrônico mantido pela 

entidade que promover a licitação se a outra solução não tiver sido implementada. A escolha 

não é discricionária. No momento em que se institui um sítio eletrônico oficial centralizador 

de informações sobre licitação, cria-se um compromisso com os eventuais interessados, 

assegura-se a eles que todas as informações sobre o tema serão ali consignadas, e proceder à 

publicação em outro sítio equivale a um expediente para dificultar o acesso à informação.
 252

 

Sob o manto da Lei do RDC, a publicidade dos avisos deve ser ampla,
253

 e será 

realizada, nos termos do § 1.º, por intermédio do Diário Oficial da União, do Estado, do 

Distrito Federal ou do Município, conforme o caso. Destaque-se que, tratando-se de consórcio 

público, a Lei prevê a publicação no Diário Oficial “do ente de maior nível entre eles”, 

contudo a Lei não tratou da hipótese em que o consórcio seja composto apenas por 

municípios. Nesse caso, a solução é se socorrer do instrumento de constituição do consórcio 

que pode prever que as publicações ocorrerão em um determinado Município, sede do 

consórcio, ou, não existindo essa previsão, a publicação deve se dar no local em que será 

realizada a licitação. “Não é razoável supor que pudesse ser exigível a publicação em todos os 

veículos oficiais dos municípios consorciados.”
254

 Marçal Justen Filho tem opinião 

divergente; para o autor, “se existirem interesses de mais de uma entidade federativa, caberá 

promover a publicação no diário oficial da imprensa do ente de maior abrangência”. Nos 

casos em que os interesses sejam de “entes federativos com situações equivalentes, tal como 

municípios diversos, a solução é publicar o extrato do edital na imprensa oficial de todos 

eles.
255

 Para Percival José Bariani Junior, é certo que a Lei Federal n. 11.107, que disciplina 

os consórcios públicos, em seu art. 6.º, estabelece que estes possuem personalidade jurídica e, 

quando essa personalidade é de direito público, integram a administração indireta de todos os 

                                                           
251

 Art. 15, § 1.º, inciso II, Lei n. 12.462/2011. 
252

 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários ao RDC: Lei 12.462/11 e Decreto 7.581/11. p. 307. 
253

 Art. 15, caput, Lei n. 12.462/2011. 
254

 PEREIRA, Cesar A. Guimarães. O Regime Diferenciado de Contratações (RDC): procedimentos licitatórios, 

métodos de disputa aberto e fechado e os problemas oriundos do orçamento sigiloso. In: JUSTEN FILHO, 

Marçal; PEREIRA, Cesar A Guimarães (coords.). O Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC): 

comentários à Lei n. 12.462 e ao Decreto n. 7.581 (atualizado pela Lei n. 12.980 e pelo Decreto n. 8.251, de 

maio de 2014). 3. ed. rev. ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 213.  
255

 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários ao RDC: Lei 12.462/11 e Decreto 7.581/11. p. 307. 



105 

 

 

entes da Federação consorciados. Por conseguinte, por fazer parte da administração indireta, 

entende inadequado publicar o extrato dos editais das licitações apenas no âmbito do ente de 

maior nível, porquanto restaria limitado o acesso às informações pelos cidadãos de cada ente 

consorciado.
256

 Segundo o autor, sempre será mais adequado que a publicação do extrato dos 

editais ocorra em todos os entes.  

O inciso I do § 1.º não exige, apenas permite a publicação do aviso de licitação em 

jornal diário de grande circulação. A obrigatoriedade de divulgação circunscreve-se à 

imprensa oficial do ente e à disponibilidade do edital na internet. “A publicação na imprensa 

comum será adotada quando se entender que a relevância da contratação exige a utilização de 

outras vias para dar ciência ao público.”
257

 Sempre que se mostrar pertinente em razão do 

vulto ou das características do objeto a ser contratado, a publicação em jornal diário de grande 

circulação deve ser realizada, considerando que a ampla divulgação dos atos administrativos é 

mais que um dever da Administração, é um direito do particular, que não pode ser tolhido 

indevidamente; deve-se optar pelas formas que melhor dão concretude ao princípio da 

transparência.
258

 

O § 1.º também faculta a comunicação direta aos fornecedores, cadastrados ou não. 

Esta possibilidade de comunicar diretamente aos fornecedores é uma novidade em relação à 

Lei Geral de Licitações, na qual essa conduta não era permitida, com exceção dos 

procedimentos processados na modalidade Convite. “Neste caso o sujeito que receber o aviso 

não será beneficiado por um regime jurídico mais favorável, nem lhe será facultada alguma 

preferência na formulação de propostas. Caberá à Administração também escolher os 

particulares que serão diretamente cientificados.” A Administração pode optar por promover a 

publicidade por diversas vias, no entanto “tais soluções não suprem o uso dos meios mínimos 

obrigatórios”. A ausência de publicação do extrato do edital na imprensa e de divulgação do 

edital completo no sítio eletrônico conduz à invalidade do certame.
259

 

Já foi objeto de análise em capítulo antecedente a regra constante do art. 15, § 2.º, da 

Lei do RDC que disciplina a divulgação do instrumento convocatório apenas pela internet no 

caso de licitações cujo valor não ultrapasse cento e cinquenta mil reais para obras ou oitenta 

                                                           
256

 BARIANI 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 (coords.). Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC (Lei n. 12.462/11; 

Decreto n. 7.581/11): aspectos fundamentais. 3. ed. rev. ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 117-

128. p.120. 
257

 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários ao RDC: Lei 12.462/11 e Decreto 7.581/11. p. 307. 
258

 BARIANI JUNIOR, Percival José. Da publicidade dos instrumentos convocatórios das licitações pelo RDC, 

dos modos de disputa e dos critérios de julgamento. p. 121. 
259

 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários ao RDC: Lei 12.462/11 e Decreto 7.581/11. p. 307. 



106 

 

 

mil reais para bens e serviços, inclusive de engenharia. A solução do § 2.º do art. 15 ratifica 

quase integralmente a disciplina da Lei n. 8.666. Os limites adotados na Lei do RDC são os 

mesmos previstos para a modalidade Convite, disposta na Lei n. 8.666, que também não 

obriga a publicidade na imprensa. A Lei do RDC não cogitou a figura do convite, mas, no que 

diz respeito à publicidade, manteve a disciplina para contratos com valores 

equivalentes
260

Cumpre ressaltar que, no caso de parcelamento do objeto, deverá ser 

considerado, para fins da aplicação do disposto no § 2.º, o valor total da contratação, sob pena 

de restar caracterizado o fracionamento ilegal da despesa, hipótese em que se divide o valor 

para utilizar meio de divulgação diferente do recomendado pela legislação para o total da 

despesa.  

Por fim, haverá situações em que a Administração, após a publicação do aviso da 

licitação, necessita promover alterações no instrumento convocatório. Estas podem ocorrer 

por conveniência do órgão licitador para uma melhor adequação, por exemplo, do objeto do 

certame às suas reais necessidades, como também em razão de provocações de terceiros. 

Nessas hipóteses, a lei do RDC determina que qualquer modificação no edital exige 

divulgação pela mesma forma adotada para o texto original, reiniciando a contagem do prazo. 

A lei exclui dessa exigência apenas a modificação que não comprometa a formulação das 

propostas.
261

 Disciplina Celso Antônio Bandeira de Mello que “o princípio da igualdade [...] 

exige que o reinício do prazo ocorra também nos casos em que a alteração interfira com 

requisitos de habilitação para disputar o certame”,
262

 sempre que houver a necessidade real de 

se conceder novo prazo, isto é, quando a modificação gerar a possibilidade de novos 

interessados virem a participar do certame e/ou quando houver necessidade de um interregno 

maior para que os interessados adéquem sua documentação referente à habilitação e sua 

proposta comercial. A alteração deverá ser divulgada pelo mesmo período e mesmos meios 

que o texto original. 

  

3.1.4. Os modos de disputa  

 

O art. 16 da Lei n. 12.462/2011 prevê que a Administração responsável pela licitação 

poderá optar pelas formas de disputa aberta, fechada ou, ainda, pela combinação destas. Em 
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seguida, o art. 17 estabelece que as regras e os procedimentos de apresentação de propostas ou 

lances serão disciplinados por regulamento, e mais: 

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. 

 

A regulamentação mencionada pela Lei, no âmbito do Governo Federal, ficou por 

conta do Decreto n. 7.581, de 11 de outubro de 2011. Nos termos do Decreto, a opção pela 

forma de disputa será realizada na fase interna da licitação,
263

 quando da definição dos 

parâmetros do certame, devendo constar expressamente do instrumento convocatório,
264

 

contudo a adoção do modo de disputa aberto ou fechado não depende de justificativa 

específica na fase interna do procedimento.
265

 O procedimento adotado pelo RDC difere 

daqueles previstos na Lei n. 8.666/1993, pois não existem as denominadas modalidades de 

licitação, há apenas modos de disputa aberto, fechado, ou a combinação de ambos. 

As regras supramencionadas se referem ao desenvolvimento-padrão da licitação 

realizada por intermédio do RDC, no qual a fase de julgamento dos documentos de 

habilitação sucede a seleção da melhor proposta. “Esse procedimento acarreta simplificação 

relevante do procedimento, especialmente tomando em vista a concepção tradicional da Lei n. 

8.666.”
266

 No entanto, quando se aplica o regime de execução da contratação integrada, para o 

qual ficou demonstrado que a adoção é circunscrita a objetos de certa complexidade, há que 

se imaginar que a inversão das fases, com obrigatoriedade de apresentação dos documentos de 

habilitação concomitante à apresentação das propostas, pode ocorrer com certa frequência, 

sempre que o objeto atrair uma análise mais detida da habilitação dos proponentes, o que não 

impossibilita a adoção de qualquer um dos modos de disputa previstos no art. 16 da Lei do 

RDC. 

No procedimento do 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”.
267

 Esse procedimento é o mesmo utilizado em leilão, em pregão, bem 

como na “concorrência-pregão”, prevista pela Lei das Parcerias Público Privadas n. 

11.079/2004 e na Lei n. 8.987/1995. 

                                                           
263

 Art. 4.º, inciso II, alínea “f”, Decreto n. 7.581/2011. 
264

 Art. 8.º, inciso III, Decreto n. 7.581/2011. 
265

 Art. 4.º, incisos III e IV, Decreto n. 7.581/2011. 
266

 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários ao RDC: Lei 12.462/11 e Decreto 7.581/11. p. 316. 
267

 Art. 17, inciso I, Lei n. 12.562/2011. 



108 

 

 

No caso de licitação por intermédio do RDC presencial, o modo de disputa aberto 

envolve duas etapas. Os licitantes entregarão suas propostas em sessão pública, e, nesse caso, 

a Administração procederá ao devido registro. As propostas iniciais serão classificadas de 

acordo com a ordem de vantajosidade e, em seguida, os licitantes serão convidados a formular 

lances verbais, e todos os licitantes participam da fase de lances, a qual será conduzida pela 

comissão de licitação por meio da convocação individual e sucessiva dos concorrentes para 

apresentarem novos lances verbais, ganhando aquele que oferecer a melhor proposta. Isso não 

ocorre no modo de disputa fechado, que se exaure na formulação das propostas iniciais.
268

  

No caso de licitações por intermédio do RDC eletrônico, após a divulgação das 

propostas inicialmente enviadas ao sistema eletrônico, abre-se a etapa competitiva, ocasião 

em que os participantes poderão encaminhar novos lances, obrigatoriamente pela internet. 

Para tanto, o sistema deve ser mantido em pleno funcionamento durante a sessão pública e os 

lances remetidos pelos participantes devem ser imediatamente registrados e informados aos 

demais interessados. Essa disputa é franqueada a todos, indistintamente, sem que haja ordem 

para a apresentação dos lances. A qualquer licitante é permitido apresentar novo lance, em 

qualquer tempo, desde que a etapa competitiva não tenha sido encerrada.
 269

 

Note-se que a redação do inciso I do art. 17, ao descrever o modo de disputa aberto, 

não estabelece a necessidade de a disputa ser iniciada com uma proposta fechada de todos os 

licitantes, como ocorre nos procedimentos previstos pelas Leis n. 10.520/2001 e n. 

11.079/2004. Aparentemente é possível que a disputa se inicie por meio dos lances, como 

ocorre em um leilão, inexistindo a apresentação prévia de propostas fechadas.
270

 

Além da possibilidade de oferta de lances, a Lei admite a apresentação de lances 

intermediários e o reinício da disputa nos casos em que, após a definição da melhor proposta, 

a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar seja de pelo menos 10%.
271

 

Nesse caso, todos os licitantes serão novamente chamados para oferecer lances, inclusive 

aqueles que já haviam desistido anteriormente. O licitante que tiver, ao final, a melhor 

proposta será classificado em primeiro lugar, ocasião em que se encerra a fase de julgamento 

das propostas.
272
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Lances intermediários são aqueles iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando 

adotado o julgamento pelo critério da maior oferta, ou iguais ou superiores ao menor já 

ofertado, quando utilizados os demais critérios de julgamento.
273

 Ao oferecer lances 

intermediários, os interessados aperfeiçoam a sua própria proposta, sem, contudo, superar a 

melhor proposta já apresentada. O licitante, portanto, não é obrigado a oferecer lance que 

cubra o valor do melhor lance até então proposto, mas poderá apenas dar um lance melhor que 

o último ofertado por ele próprio. O objetivo do lance intermediário é permitir que os demais 

licitantes disputem a segunda classificação (e, eventualmente, as demais classificações), e que 

a Administração possa assegurar a proposta mais vantajosa na hipótese de o primeiro 

colocado vir a ser desclassificado. 

O edital pode estabelecer intervalo mínimo de diferença entre os lances, o qual deve 

ter como parâmetro o valor da proposta mais vantajosa. Considerando que o orçamento pode 

ser sigiloso, é importante, contudo, que esse parâmetro seja razoável para que não desestimule 

a competição. Além disso, esse intervalo mínimo deve incidir tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.
274

 Isso porque a 

experiência em licitações levadas a efeito por órgãos do Governo Federal demonstrou falhas 

no estabelecimento do intervalo mínimo entre os lances dados pelos interessados de modo 

reprovável. 

Em caso concreto analisado pelo Tribunal de Contas da União, em um RDC 

Presencial, determinada licitante, que havia feito oferta inicial bem acima do valor estimado 

para a obra, aguardou a desistência de todos os licitantes oferecendo lances intermediários que 

respeitavam o intervalo mínimo, porém sempre superiores à oferta mais vantajosa já obtida. 

Na última rodada, deu lance inferior à melhor oferta, com diferença irrisória. Como as demais 

já haviam sido excluídas e o antigo vencedor também havia declinado do seu direito de ofertar 

novos lances, ficando impedido de apresentar nova proposta, a última ofertante sagrou-se 

vencedora.
275

 Para coibir essa prática, por meio do Acórdão n. 518/2013-TCU – 2.ª Câmara, a 

Corte de Contas vedou a utilização de lances intermediários para a disputa da primeira 

colocação na fase de lances, devendo-se, em um primeiro momento, definir a proposta mais 

vantajosa, e, então, em um segundo momento, disputar as demais colocações por meio de 
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lances intermediários. Foram efetuadas determinações à Infraero e ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (Mpog), nos seguintes termos: 

1.6.1. determinar à Infraero que, nos editais de futuras licitações baseados no 

modo de disputa aberto do RDC, atente para necessidade de observar a 

correta aplicação dos princípios consignados na Constituição Federal, bem 

como na recente Lei 12.462/2011 que instituiu Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas – RDC, principalmente os concernentes a 

economicidade e a isonomia entre os licitantes, abstendo-se de permitir a 

apresentação de lances intermediários antes da definição da proposta 

mais vantajosa para a administração pública; 

 

1.6.2. determinar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 

MPOG que oriente aos órgãos executores do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) sobre a necessidade de observar a correta aplicação dos 

princípios consignados na Constituição Federal, bem como na recente Lei 

12.462/2011 que instituiu Regime Diferenciado de Contratações Públicas 

(RDC), principalmente os concernentes a economicidade e a isonomia entre 

os licitantes, abstendo-se de permitir a apresentação de lances 

intermediários pelos licitantes antes da definição da proposta mais 

vantajosa para a administração pública (grifos nossos).
276

 

 

Em outro caso analisado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão n. 306/2013, 

Plenário), em disputa realizada sob a forma eletrônica, hipótese em que não existe a exclusão 

do licitante abstido de oferecer lance, posto que há sempre a possibilidade de oferta de lance 

por qualquer licitante até o fim do certame, pode-se supor que estaria afastada a quebra de 

isonomia, entretanto o principal problema surgiu em relação ao critério do intervalo mínimo 

entre lances de uma mesma licitante (restrito a um valor estabelecido em edital). Como 

não havia critério relacionado ao intervalo mínimo entre os lances intermediários dos demais 

interessados, ocorreu que um dos licitantes apresentou lances intermediários e, por fim, 

formulou a melhor proposta por diferença irrisória. O antigo vencedor, por sua vez, ficou 

impedido de apresentar nova proposta porque a variação entre lances exigida pelo edital 

tornava muito grande a redução necessária para assegurar a vitória, pois deveria respeitar o 

intervalo mínimo entre seus lances. Veja-se o mapa de ofertas: 

a) duas licitantes, empresas 1 e 2, que haviam apresentado as propostas de 

maior valor se mantiveram oferecendo lances superiores ao menor já 

ofertado; 

b) as outras duas licitantes (3 e 4) se revezaram na oferta da melhor 

proposta; 

c) uma delas (4) permaneceu cobrindo a proposta da outra (3) por diferenças 

ora de R$ 1.000,00, ora de R$ 0,01; 

d) no lance de número 128, a empresa (3) ofereceu proposta de R$ 

114.700.000,00. No lance 130 a empresa 4 ofereceu R$ 114.699.999,99; e 
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e) o próximo lance da empresa 3 teria que ser menor ou igual a R$ 

114.331.810,88. Como não ofertou lances até o fim da disputa, encerrada 

três minutos após o lance 130, perdeu a licitação por uma diferença de R$ 

0,01.
277

 

 

Do exemplo destacado percebe-se que a disputa ocorreu de forma desfavorável à 

empresa 3, por não prever intervalo mínimo entre todos os tipos de lances ofertados. Assim, 

por meio do Acórdão n. 306/2013, TCU, Plenário, foram efetuadas recomendações à Infraero 

e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), nos seguintes termos: 

9.2. recomendar à Infraero, com base no art. 250, inciso III, do Regimento 

Interno do TCU, que, quando vier a estabelecer um intervalo mínimo de 

diferença de valores entre os lances, tal qual regrado pelo art. 17, § 1.º, 

inciso I da Lei 12.462/2011, preveja mecanismos que coíbam a 

possibilidade de eventual licitante – que venha sistematicamente 

ofertando propostas intermediárias – de cobrir o menor preço por 

desconto irrisório, como, por exemplo, obrigando a apresentação de 

lances com intervalo mínimo aplicado, tanto com relação às propostas 

de cada licitante como também com relação à melhor proposta, no caso 

de o lance intentar cobrir o menor preço; 

 

9.3. recomendar ao Ministério do Planejamento e à Casa Civil, com base no 

art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que estudem a inclusão 

no regulamento do RDC, na hipótese prevista no art. 17, § 1.º, inciso I, da 

Lei 12.462/2011 c/c art. 18, parágrafo único e art. 20 do Decreto 7.581/2011, 

de mecanismos que coíbam a possibilidade de eventual licitante – que 

venha sistematicamente ofertando propostas intermediárias – de cobrir 

o menor preço por desconto irrisório, como, por exemplo, obrigando a 

apresentação de lances com intervalo mínimo aplicado, tanto com 

relação às propostas de cada licitante, como também com relação à 

melhor proposta, no caso de o lance intentar cobrir o menor preço 
(grifos nossos).

278
 

 

O Decreto n. 8.080, de 21 de agosto de 2013, consagrou esses entendimentos, e 

atualmente restou determinado que o valor estabelecido como intervalo mínimo entre os 

lances deve ser igual para o primeiro classificado em relação à sua proposta e os demais 

participantes quando oferecem lances menores que o primeiro ou menores que os últimos por 

eles mesmos propostos, com o intuito de evitar condutas indesejáveis dos participantes.
279

 

Há que se destacar que não é ilegal a solução determinada pelo Acórdão n. 518/2013-

TCU-2.ª Câmara, no sentido de que a obtenção da proposta mais vantajosa deve anteceder a 

disputa por meio de lances intermediários. O art. 17, § 1.º, da Lei n. 12.462/2011 prevê que os 
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lances intermediários serão admitidos na forma prevista no instrumento convocatório, e nada 

impede que o edital discipline que os lances intermediários sejam oferecidos dessa forma.
280

  

Essas recomendações do Tribunal de Contas da União tendem a aperfeiçoar o modelo, 

pois o RDC ainda é um projeto em experiência, que vem sendo aperfeiçoado à medida que a 

prática da Administração permite a visualização de suas imprecisões, falhas e outros aspectos 

merecedores de recomendação de aprimoramento pelos órgãos de controle.
281

  

O Administrador deve ser cauteloso ao optar pela utilização do RDC, principalmente 

quando levado realizado no modo de disputa aberto. A experiência com o pregão mostra que a 

redução do preço final do bem ou serviço adquirido é usualmente acompanhada de uma 

redução na sua qualidade. Na opinião de Cesar. A. Guimarães Pereira, a redução excessiva 

dos valores propostos pode levar a situações indesejáveis, principalmente tratando-se de 

licitações para objetos mais complexos. Entende o autor que, nos casos em que a qualidade da 

prestação for essencial, pode ser mais apropriado manter o sistema de disputa fechado, como 

um meio de garantir a consistência da prestação. À Administração caberá criar mecanismos 

aptos a eliminar os riscos, sob pena de invalidade da adoção da forma aberta de disputa.
282

 

No procedimento do modo de disputa fechado, “as propostas apresentadas pelos 

licitantes serão sigilosas até a data e hora designadas para que sejam divulgadas”. Se se cuidar 

de licitação presencial, as propostas serão recebidas e abertas da mesma maneira como ocorre, 

em geral, nos procedimentos licitatórios da Lei n. 8.666/1993. No modo de disputa fechado, 

não ocorre a fase de lances. 

No modo de disputa fechado eletrônico, as propostas são recebidas por intermédio da 

internet de modo sigiloso, assim permanecendo até a oportunidade apropriada para sua 

abertura, momento em que o conteúdo será conhecido por todos. Identificando-se aquela mais 

vantajosa, não haverá a abertura da etapa de lances.  

Na forma da legislação, há, ainda, a possibilidade de o edital combinar esses dois 

modos de disputa, estabelecendo por regulamento duas etapas: se o procedimento começa 

pelo modo de disputa fechado, na etapa inicial, na qual haverá o recebimento das propostas 

em envelopes lacrados (ou pela internet, quando o procedimento for eletrônico), abertura e 

julgamento do seu conteúdo, e uma etapa posterior na qual se iniciará a oferta de lances da 

mesma maneira como ocorrem os lances no modo de disputa aberto. Se o procedimento 
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começa pelo modo de disputa aberto, na etapa inicial apresentam-se as propostas e lances e na 

segunda etapa, uma proposta final em envelopes lacrados.
283

 A combinação dos dois modos, 

nos termos do regulamento,
284

 pode se dar quando: (a) forem recebidas propostas em 

envelopes fechados; em seguida, procede-se à disputa por meio de lances públicos, pelas três 

melhores propostas (Regulamento, art. 24, inciso I), a exemplo do pregão presencial; (b) 

forem recebidas propostas pelo modo aberto; após essa etapa, as três melhores propostas 

(Regulamento, art. 24, inciso II) podem ser apresentadas em envelopes fechados. 

É novidade no rito das licitações, pelo critério de melhor técnica e preço, a 

possibilidade de os participantes ofertarem lances. Também o é a disponibilidade de se 

ofertarem lances em quaisquer licitações para a contratação de obras, haja vista que são 

objetos que, tradicionalmente, afastam a utilização do Pregão. Assim, mesmo quando a 

licitação para a contratação integrada for processada pelo critério de julgamento pelo menor 

preço, haverá alternativas mais amplas do que aquelas previstas na Lei de Geral de Licitações. 

Como mencionado, a legislação do RDC atribui ao Administrador uma série de alternativas 

para a modelagem da licitação, e este e outros instrumentos procedimentais foram colocados à 

disposição do gestor para que a Administração organizasse a contratação do modo mais 

adequado ao objeto que necessita. 

Contudo, mesmo diante da possibilidade prevista em lei de adoção da combinação dos 

modos de disputa aberto, fechado e da combinação de ambos também para licitações julgadas 

pelo critério de técnica e preço, embora em tese a Lei n. 8.666/1993 não seja aplicável nesse 

ponto por força do art. 1.º, § 2.º, da Lei n. 12.462/2011, recomenda-se que os editais adotem 

sistemática similar à disposta no art. 46 daquela Lei, de modo a dissociar o exame das 

propostas técnicas e de preço, nessa ordem, pois assim o julgamento da proposta de preços 

não influenciará o julgamento da proposta técnica.
285

 Logo, a Administração, ao processar 

licitações para contratação integrada de obras e serviços de engenharia, que tradicionalmente 

são objetos mais sofisticados e atraem o julgamento por técnica e preço, poderá adotar o 

modo de disputa aberto, desde que as rodadas de lances sejam posteriores ao julgamento da 

proposta técnica. 

Importante destacar que o inciso III do art. 17 disciplina que o vencedor da licitação da 

obra ou do serviço de engenharia deverá refazer as suas planilhas para adequá-las às novas 
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condições propostas. Incluem-se nessa adequação custos como BDI e encargos sociais, além 

de todos os demais que sejam afetados pela negociação. Ou seja, o licitante vencedor deve 

demonstrar de que o novo preço fruto da disputa se enquadra na planilha que revela a 

suficiência e a exequibilidade do preço final proposto na licitação.
286

 

 

3.1.5. A inversão das fases e a preferência pela forma eletrônica  

 

Uma das fases mais importantes das licitações é a etapa da habilitação, cujo objetivo é 

garantir que o particular selecionado pelo procedimento licitatório possua condições jurídicas, 

fiscais, técnicas e econômicas para viabilizar a solução pretendida pela Administração 

Pública. A análise das condições de habilitação gera a presunção de que o licitante possui a 

idoneidade e a capacidade necessárias para celebrar o contrato administrativo e cumprir todos 

os encargos impostos a partir da celebração desse ajuste. “É a fase do procedimento em que se 

analisa a aptidão dos licitantes. Entende-se por aptidão a qualificação indispensável para que 

sua proposta possa ser objeto de consideração.”
287

 

Os documentos exigíveis para a habilitação dos proponentes na licitação por 

intermédio do modelo do Regime Diferenciado de Contratações são os mesmos indicados no 

art. 27 da Lei n. 8.666/1993, por força da disciplina do art. 14 da Lei do RDC. Portanto, 

somente podem referir-se à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-

financeira, regularidade fiscal e trabalhista e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 

art. 7.º da Constituição Federal que disciplina a “proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 

salvo sob a condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos”. 

A Lei do RDC consignou a inversão das fases procedimentais, ou seja, antes, recebem-

se e examinam-se as propostas, e somente depois de conhecido o vencedor é que se passa à 

fase da sua habilitação. O procedimento previsto pela Lei Geral de Licitações e Contratos, 

inversamente, prevê a análise e julgamento da habilitação em momento anterior à abertura das 

propostas. Essa inversão de fases em relação à Lei n. 8.666/1993 não é novidade no 

ordenamento brasileiro. O procedimento disposto para o Pregão também prevê a inversão das 

fases. Logo após o credenciamento dos representantes, que declaram expressamente que 

cumprem os requisitos de habilitação, o pregoeiro recebe os envelopes e abre primeiro o de 
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proposta, e somente são julgados os documentos de habilitação do licitante cuja proposta tiver 

sido reconhecida como a mais vantajosa na etapa de lances. 

A Lei do RDC consagrou uma ordem procedimental semelhante, prevendo, ainda, a 

possibilidade de a análise da qualidade da proposta se limitar àquela mais bem classificada 

(art. 24, § 1.º, da Lei do RDC). No entanto, a Lei do RDC permite que o edital consagre o 

procedimento tradicional previsto na Lei n. 8.666/1993, mas a decisão administrativa nesse 

sentido deverá ser expressa e motivada com a indicação de fatores que conduzem ao 

entendimento de que o exame dos requisitos de habilitação em fase anterior à análise das 

propostas é o único meio pelo qual serão alcançados os objetivos da Administração de 

maneira satisfatória. “A regra é útil e prática, na medida em que afasta a possibilidade de uso 

indiscriminado de procedimento ultrapassado e antieconômico, que só será adotado se restar 

comprovado que a sua adoção, para um objeto específico, atende plenamente ao interesse 

público.”
288

 

Nos casos de contratação integrada, cujo objeto, no mais das vezes, guardará elevado 

nível de complexidade, a inversão das fases procedimentais será a regra, sempre que a 

complexidade do objeto ou o vulto da contratação atrair uma análise mais detida da aptidão 

dos interessados a Administração deverá justificar nos autos essa necessidade e inverter as 

fases de julgamento, somente conferindo a qualidade jurídica de ofertantes aos que 

demonstrarem a suficiência exigida para a disputa do objeto.  

Além da inversão de fases, a Lei n. 12.462/2011 indica, em seu art. 13, que “as 

licitações deverão ser realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica”. Nesse sentido, 

ainda que a Lei do RDC admita a utilização da forma presencial, a sua interpretação não deve 

ser restrita. O reconhecimento do uso dos sistemas de tecnologia da informação como meios 

hábeis para a realização de contratações públicas ocorreu inicialmente com o Pregão na sua 

forma “eletrônica”, e, diante dos resultados positivos obtidos em termos de economia e 

ampliação da competitividade, tornou-se, pois, imprescindível a integração das facilidades 

trazidas por esse moderno meio de contratação, aquelas cujo objeto não se amolda ao Pregão. 

Diante do quadro normativo vigente, não se propõe que obras e serviços de engenharia, por 

exemplo, sejam licitados, em regra, por pregão, haja vista que a maioria delas não se 

compadece ao conceito de bem ou serviço comum. No entanto, não se podem negar as 

benesses do desenvolvimento tecnológico, e o Direito não pode ficar alheio a tal realidade.  
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Nesse sentido, o art. 13 do RDC disciplina que as licitações deverão ser realizadas 

preferencialmente sob a forma eletrônica. Além disso, autoriza a administração a determinar, 

como condição de validade e eficácia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato 

eletrônico. A preferência da Lei pela forma eletrônica pressupõe a necessidade de justificativa 

para a sua não utilização. Tal entendimento decorre de regra da hermenêutica que entende não 

existir na lei palavra inútil, supérflua ou sem efeito. A forma eletrônica apresenta vantagens 

em relação ao modelo presencial pela participação de maior número de licitantes, por 

proporcionar maior disputa, transparência e competitividade. Demais disso, a mencionada lei 

admite o processamento do RDC presencial e, em alguns casos, o uso desse meio pode ser a 

melhor opção. Todavia, considerando a expressa preferência na norma para a forma 

eletrônica, a escolha diversa deve ser adequadamente motivada nos autos do processo 

licitatório. O Tribunal de Contas da União entendeu em recente julgamento que a ausência de 

justificativa técnica e econômica para a realização de licitações na forma presencial afronta o 

art. 13 da Lei n. 12.462/2015.
289

 

 

3.1.6. A fase recursal única 

 

Recurso administrativo, em sentido amplo, é expressão que designa todos os meios 

postos à disposição dos administrados para provocar o reexame dos atos da Administração.
290

 

O reexame dos atos é assegurado pelo art. 5.º, inciso LV, da Constituição Federal, que 

expressamente assegura o direito ao recurso a todos aqueles que litigam na via administrativa 

ou judicial ou a quem seja imputada a prática de conduta irregular. “A existência do recurso é 

uma garantia constitucional, que se relaciona intrinsecamente ao instituto do processo, da 

dissociação de competências decisórias e da natureza democrática da organização do poder 

político e da atividade administrativa.”
291

 O tema deste ponto do trabalho refere-se ao recurso 

em sentido estrito, decorrente das decisões relativas ao julgamento das propostas ou lances e à 

habilitação do vencedor, interpostos sempre que algum interessado tenha seus direitos lesados 

ou interesses afetados por decisão da Administração. 

Nos procedimentos pautados pela Lei Geral de Licitações, os recursos (em sentido 

estrito) poderão ser interpostos, oportunamente, conforme o caso, no prazo de cinco dias úteis 
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ou dois dias úteis para a modalidade Convite, a contar da intimação do ato ou da lavratura da 

ata, sendo certo que em cada fase do procedimento o prazo será concedido, seja na fase de 

habilitação, seja na de classificação.
292

 Diferentemente, o art. 27 da Lei do RDC disciplina a 

realização, em regra, de fase recursal única para o julgamento de todos os eventuais recursos 

interpostos pelos interessados, que se seguirá à habilitação do vencedor. Desde que não sejam 

invertidas as fases do procedimento, as razões de recurso deverão ser apresentadas no prazo 

de cinco dias úteis contados a partir da data da intimação ou da lavratura da ata.
293

 Na fase 

recursal única, serão analisados os recursos referentes ao julgamento das propostas ou lances 

e à habilitação do vencedor na mesma oportunidade.
294

 Ou seja, todas as decisões adotadas no 

decorrer do certame serão objeto de recurso nessa etapa. 

A solução conjunta das questões relativas à proposta e à habilitação é bastante 

parecida com aquela prevista para o processamento de recursos em pregões.,
295

 e tal 

procedimento vem se mostrando vantajoso no que diz respeito ao tempo e aos custos 

necessários para processar as licitações.
296 Todas as contestações dos licitantes, no tocante às 

decisões, agrupam-se, cabendo recorrer de todos os atos sucedidos desde o momento do 

credenciamento até a declaração do vencedor. Essa sistemática privilegia a celeridade e não 

afronta os direitos dos licitantes de se insurgir contra as decisões que entendam equivocadas; 

apenas se reservou um momento próprio para tal, que ocorrerá ao final das tratativas e após a 

análise das condições habilitatórias dos licitantes.
297

  

É oportuno citar o inteiro teor da tese defendida por Marçal Justen Filho, de que a 

concentração recursal em nada afeta o atendimento e respeito aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa, ao analisar o art. 4.º, inciso XVIII, da Lei do Pregão. Vejamos: 

O modelo adotado não infringe os princípios jurídicos pertinentes, desde que 

respeitadas certas precauções. Determinar que os recursos serão interpostos 

ao final do procedimento não equivale a suprimir a garantia de impugnação 

dos atos administrativos. Não significa negativa dos direitos à ampla defesa 
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ou ao contraditório. Equivale, tão somente, a concentração na etapa final do 

processo de todos os atos praticados anteriormente.
298

 

 

O procedimento no RDC, por conseguinte, desenvolve-se tal como o previsto para o 

processamento dos recursos no pregão, podendo ocorrer do mesmo modo como dispõe a Lei 

Geral de Licitações naquelas espécies em que seja necessária a submissão da licitação à 

inversão de fases (análise inicial da habilitação e posterior verificação das propostas), ocasião 

em que o prazo será concedido em oportunidades distintas: após as fases de habilitação e de 

julgamento das propostas. 

Há, no entanto, quem defenda que a fase recursal única mitiga o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, na medida em que impede o interessado de expressar suas 

razões, “aproveitando a frescura dos acontecimentos fáticos”, não favorecendo a montagem 

dos elementos constitutivos de uma defesa de Direito. Na opinião de Eduardo Stevanato 

Pereira de Souza, “a passagem do tempo prejudica a remontagem dos fatos adversos à 

conduta administrativa questionada”.
299

 

Não se pode olvidar que a fase recursal única garante celeridade ao procedimento 

licitatório, porém há que restar assegurado o pleno exercício do direito ao recurso. Além da 

previsão legal de interposição de recurso em uma única fase recursal, a Lei do RDC 

determinou que o sujeito deverá manifestar a sua intenção de recorrer tão logo seja produzida 

a decisão objeto do questionamento sob pena de preclusão do seu direito.
300

 Não se admite, 

porém, o estabelecimento de um modo de manifestação que se consubstancie numa solução 

tão sumária que inviabilize a manifestação da vontade de recorrer, sob pena de nulidade da 

fase recursal. 

Mais uma vez, nota-se a intenção do legislador no sentido de consagrar institutos que 

vêm apresentando bons resultados, em especial aqueles previstos por outros instrumentos 

normativos, por exemplo, a Lei do Pregão. 

 

3.1.7. A possibilidade de negociação 
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Disciplina o art. 26 da Lei do RDC que, definido o resultado do julgamento, a 

administração pública poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado, 

visando a obtenção de melhores condições contratuais para a Administração Pública. Essa 

negociação, que será processada após a fase de julgamento, não terá o condão de modificar o 

resultado da licitação, e nem poderia, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. A 

negociação compreende uma oportunidade concedida de modo exclusivo a um licitante para 

alterar o conteúdo de sua proposta, logo, somente será compatível com o princípio da 

igualdade se levada a efeito após a fase de julgamento, porquanto nesse momento os licitantes 

já não estarão mais na mesma posição jurídica. O licitante convocado para a negociação já se 

sagrou vencedor na etapa competitiva. Portanto, sua convocação para negociação não infringe 

direitos alheios.
301

  

A negociação, no entanto, não é novidade no Direito Administrativo brasileiro. No 

âmbito da Lei Geral de Licitações a regra é a imutabilidade das propostas, e modificações 

somente são aceitas em situações excepcionais. No entanto, mesmo carente de previsão legal, 

é defensável a tese que reconhece a possibilidade de a Administração Pública buscar 

condições mais vantajosas com o vencedor do certame.
302

 Desde que realizada com a licitante 

vencedora e favorecendo o interesse público, não há, a priori, razões para negar a 

possibilidade de negociar condições mais vantajosas à Administração. Por outro lado, ao 

disciplinar o julgamento pelo critério de “melhor técnica”, a Lei n. 8.666/1993 prevê que o 

licitante que obtiver a melhor pontuação técnica deverá negociar com a Administração para 

reduzir o seu preço, tendo como referência a menor proposta oferecida entre os licitantes que 

alcançaram a nota técnica mínima. Caso se negue a reduzir sua proposta, a mesma negociação 

será efetuada com os demais participantes na ordem de classificação.
303

   

No âmbito do Pregão, disciplina o art. 4.º, inciso XVII, que, depois de examinada a 

proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, o pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. É usual que, encerrada a 

etapa competitiva, o pregoeiro, de posse de várias referências de preços, negocie com o 

vencedor, a fim de obter uma proposta ainda mais vantajosa para a Administração. Uma das 
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hipóteses mais comuns é a de o valor ofertado pelo vencedor se encontrar dentro dos 

parâmetros médios estabelecidos pela administração, mas o pregoeiro procurar obter preço 

semelhante ao menor constante da pesquisa de mercado.  

Nas licitações promovidas pela Petrobras também é permitida a negociação, qualquer 

que seja o tipo ou modalidade de licitação, que será processada depois de definido o resultado 

do julgamento.
304

  

As novidades trazidas pelo Regime Diferenciado de Contratações, no entanto, 

referem-se ao objeto da negociação e às consequências da recusa em negociar, quando o valor 

proposto estiver acima do orçado pela Administração. Ao disciplinar a negociação no âmbito 

do Regime Diferenciado de Contratações, o legislador se utilizou da expressão “condições 

mais vantajosas”, e a hipótese mais evidente é de ordem financeira. Trata-se da alteração do 

preço proposto, porém a Lei do RDC não veda expressamente que se negociem outras 

condições mais vantajosas que não estejam diretamente relacionadas ao conteúdo financeiro 

das propostas. É possível acordar condições relativas à forma de pagamento, prazo de entrega 

ou até condições que envolvam a qualidade do objeto contratado, desde que reflitam em 

vantagem em favor da Administração.  

Outrossim, nas licitações processadas por intermédio do RDC, pode ocorrer, porém, 

de a menor proposta obtida sequer alcançar o valor estimado pela administração, e assim se 

manter mesmo após a fase de negociação. Nessa hipótese, nos termos do art. 24, inciso III, da 

Lei do RDC, a proposta deverá ser desclassificada, ocasião em que, nos termos do parágrafo 

único do art. 26, a negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, até a obtenção de proposta que atenda aos critérios de 

aceitabilidade definidos no edital. De fato, o licitante não é obrigado a modificar sua proposta. 

A ausência de concordância em negociar não poderá causar nenhum prejuízo ao particular. 

Nesse sentido, a negociação resultará infrutífera, mas o procedimento seguirá com a 

convocação dos demais para fazê-lo até a obtenção de uma proposta adequada ao orçamento 

estimativo. Quando o valor proposto pelo licitante melhor classificado já se encontrar dentro 

dos parâmetros estimativos estabelecidos pela Administração, e o particular se recusar a 

modificar a proposta, a negociação será inócua e a licitação será concluída da mesma maneira 

caso não tivesse sido realizada a etapa de negociação.
305
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Questão interessante é saber como se processará essa negociação quando o melhor 

preço obtido ao final da fase de julgamento das propostas permanecer superior ao valor 

orçado pela Administração, na medida em que a norma prevê a manutenção do sigilo do valor 

estimado até o encerramento da licitação. A disciplina da Lei n. 12.462/2011 prevê que a 

divulgação do referido documento ocorrerá após o “encerramento da licitação”.
306

 O Decreto 

n. 7.581/2011, que regulamenta o Regime Diferenciado de Contratações no âmbito da União, 

delimitou melhor a questão, estabelecendo, em seu art. 9.º, caput, que o orçamento estimado 

da contratação será tornado público após a “adjudicação do objeto” ao licitante vencedor. A 

regra, portanto, é de que somente depois de adjudicado o objeto da licitação ao vencedor do 

certame a Administração poderá dar ampla publicidade ao orçamento estimado da 

contratação. Todavia, o Tribunal de Contas da União já se manifestou de forma a mitigar essa 

regra. Veja-se trecho do voto prolatado pelo Ministro Valmir Campelo no Acórdão n. 

306/2013 – Plenário: 

Em arremate, não obstante a letra do Decreto 7.581/2011 regulamentar que 

somente ao fim do certame é que deve o orçamento ser publicado (a Lei 

estabelece a adjudicação como condição), para fazer valer a real 

possibilidade de negociar, desde que em ato público e devidamente 

justificado, não vejo, em princípio, reprovabilidade em abrir o sigilo na fase 

de negociação.
307

 

 

Por conseguinte, foi admitida a abertura do sigilo imediatamente após a definição do 

autor da melhor proposta válida do certame, com o objetivo de ampliar a negociação a ser 

realizada entre aquele indivíduo e a Administração Pública.  

A solução apontada pelo TCU se mostra adequada na medida em que a revelação do 

valor orçado depois de finda a etapa competitiva da licitação não prejudica as finalidades que 

justificam o sigilo dessa informação, qual seja evitar que os proponentes balizem os seus 

preços nos valores estimados pela administração, conforme tratamos em momento anterior. 

Assim, se a Administração entender que divulgar o valor estimado constitui condição para o 

estabelecimento de efetiva negociação com o licitante, ela poderá fazê-lo, desde que o seja em 

sessão pública e junte aos autos do processo administrativo as razões que determinaram esse 

ato. 

 

3.2. O  julgamento das propostas 
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No Regime Diferenciado de Contratações não foram previstas modalidades de 

licitação; nele não existem: concorrência, tomada de preços, concurso etc.; também os 

chamados tipos de licitação, que estavam limitados às hipóteses previstas nos incisos do § 1.º 

do art. 45 da Lei Geral de Licitações, quais sejam: o de menor preço; de melhor técnica; de 

técnica e preço; e de maior lance ou oferta – nos casos de alienação de bens ou concessão de 

direito real de uso; não são mais denominados tipos de licitação, foram acolhidos pela Lei do 

RDC como critérios de julgamento aos quais foram acrescidos novos critérios e modificada a 

redação de alguns dispositivos. 

Os critérios de julgamento previstos no art. 18 da Lei do RDC são: menor preço ou 

maior desconto; técnica e preço; melhor técnica ou conteúdo artístico; maior oferta de preço; 

ou maior retorno econômico. Esses critérios de julgamento serão definidos pela 

Administração, de acordo com o objeto licitado e serão identificados no instrumento 

convocatório.
308

 O legislador disciplinou, ainda, que o julgamento das propostas será 

efetivado pelo emprego de parâmetros objetivos definidos no instrumento convocatório. 

Como julgamento objetivo entende-se aquele que se realiza fundamentado em critérios e 

parâmetros concretos, no qual não cabem subjetivismos, permitindo assim a efetivação da 

igualdade entre todas as propostas a serem julgadas. Não se admite qualquer julgamento 

pautado em critérios pessoais, guiado por preferências de ordem pessoal.
309

 

Desses critérios o mais comum é o julgamento pelo menor preço, ao qual foi acrescida 

a possibilidade de a disputa se realizar por intermédio do maior desconto. Nessas hipóteses o 

que será considerado é o menor dispêndio para a administração pública, que, no entanto, 

estará atrelado ao necessário atendimento dos parâmetros mínimos de qualidade definidos no 

instrumento convocatório.
310

  

No julgamento pela melhor combinação de técnica e preço, será realizada uma 

ponderação entre as propostas técnicas e de preço apresentadas pelos licitantes, quando serão 

utilizados parâmetros objetivos que obrigatoriamente deverão constar do instrumento 

convocatório. Desde logo o legislador estabeleceu algumas condições para a utilização desse 

critério que constaram do § 1.º do art. 20 da Lei do RDC. Entendeu o legislador que somente 

estará autorizada a utilização da ponderação entre técnica e preço quando a avaliação e a 

ponderação da qualidade técnica das propostas oportunizarem a superação dos requisitos 

mínimos estabelecidos no instrumento convocatório e essa possibilidade for relevante ao 
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atendimento das intenções da administração pública. Além disso, somente será possível a sua 

utilização quando o objeto da contratação for de natureza predominantemente intelectual e de 

inovação tecnológica ou técnica, ou quando puder ser executado com diferentes metodologias 

ou tecnologias de domínio restrito no mercado. Nesse caso, serão pontuadas as vantagens e 

qualidades que eventualmente forem oferecidas para cada produto ou solução.
311

 O critério de 

melhor técnica e preço será adequado para o julgamento das licitações para contratação 

integrada e será objeto de novas explanações que se seguem.  

Além dos critérios mencionados, foi trazida ao bojo do Regime Diferenciado de 

Contratações a possibilidade de se proceder ao julgamento por melhor técnica ou pelo melhor 

conteúdo artístico. Entretanto, não constou da nova legislação, especificamente, uma 

definição para o critério de melhor técnica, porém é inevitável que o intérprete da norma se 

socorra da Lei Geral de Licitações para definir os contornos dela.  

As hipóteses de utilização do critério foram preestabelecidas pelo parágrafo único do 

art. 21 da Lei do RDC, que determina que esse critério de julgamento poderá ser utilizado 

para a contratação de projetos, inclusive arquitetônicos, e trabalhos de natureza técnica, 

científica ou artística, excluindo-se os projetos de engenharia. Embora se aproxime da 

modalidade de concurso, prevista no art. 22, § 4.º, da Lei n. 8.666/1993, há substanciais 

diferenças. A primeira delas é a possibilidade de sua utilização para contratações nas quais o 

melhor conteúdo artístico seja preponderante. Sob a égide da Lei Geral de Licitações, as 

contratações de cunho artístico são processadas por intermédio de concurso, no qual se 

estabelece previamente um prêmio a ser conferido ao vencedor. Ao permitir o julgamento 

com ênfase no conteúdo artístico por intermédio do critério de melhor técnica, será possível 

alcançar contratação mais vantajosa, considerando a negociação inerente ao critério, a ser 

realizada com o interessado melhor classificado no certame. 

Foram previstos também os critérios de julgamento pela maior oferta de preço que 

será utilizado no caso de contratos que resultem em receita para a Administração Pública e o 

julgamento pelo maior retorno econômico, adotado exclusivamente para a celebração de 

contratos de eficiência, situação em que as propostas serão consideradas de forma a selecionar 

a que proporcionará a maior economia para a Administração Pública decorrente da execução 

do contrato. 

Atualmente, as licitações para a contratação integrada poderão ser julgadas pelos 

critérios de técnica e preço e menor preço. Cumpre destacar que, inicialmente, a Lei do RDC 
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previa seu exclusivo processamento por intermédio do critério de julgamento de técnica e 

preço, mas o inciso III do § 2.º do art. 9.º da lei do RDC foi revogado pela Lei n. 12.980/2014. 

Logo, com a revogação, a contratação integrada passa também a se submeter à regra geral 

prevista no art. 20, § 1.º, da referida lei, que orienta a aplicação do julgamento pelo critério de 

técnica e preço, essencialmente quando a possibilidade de superação da qualidade mínima 

estabelecida no instrumento convocatório for relevante para os fins pretendidos pela 

administração pública, justificando-se, a partir desses fins, a eventual preterição de proposta 

de menor preço. 

 

3.2.1. Julgamento pela melhor técnica e preço 

 

Na hipótese de julgamento pela melhor combinação de técnica e preço, a proposta 

vencedora do certame não será necessariamente aquela que ofertar o menor desembolso para a 

Administração. Haverá situações em que a oferta de soluções técnicas que superem as 

definições mínimas determinadas pela Administração será mais relevante que a busca pela 

oferta mais econômica aos cofres públicos. Nessas situações, a licitação será orientada a obter 

soluções técnicas variáveis e a incentivar o particular a incrementar a qualidade da sua 

proposta além de um nível mínimo aceitável. O critério de melhor combinação de técnica e 

preço atribui aos particulares um dever-poder de conceber a solução técnica, respeitados 

determinados parâmetros genéricos. Será vencedora do certame a proposta que propiciar a 

melhor relação custo-benefício, ainda que não se configure como aquela de menor preço.
312

  

 O critério de técnica e preço é tratado pela lei do RDC em seu art. 20, contendo a 

norma algumas inovações em relação ao regime geral previsto na Lei n. 8.666/1993. A norma 

reforça a necessidade de que o julgamento se opere por intermédio de critérios e parâmetros 

objetivos de análise, portanto é obrigatória a indicação, no edital, de fatores de julgamento 

proporcionais às necessidades da Administração. O § 1.º do art. 20 da Lei esclarece que o 

critério “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”, ou seja, aplica-se quando a 

Administração necessitar obter a maior qualidade possível, não apenas o preenchimento de 

um nível mínimo de qualidade. Por conseguinte, o art. 20 da Lei do RDC oferece elementos 

mais concretos para identificar as hipóteses de seu cabimento do que a previsão do art. 46 da 
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Lei n. 8.666/1993, que disciplina o seu cabimento quando o serviço tiver natureza 

preponderantemente intelectual.
313

 

Em regra, a complexidade do objeto determinará a adoção ou não do critério de 

julgamento pela combinação da melhor técnica e preço. No caso das obras e serviços de 

engenharia a serem executados sob o regime da contratação integrada, considerando as 

peculiaridades desse sistema de contratação, no qual o contratado será responsável pela 

concepção do empreendimento, elaboração dos projetos básico e executivo, bem como pela 

execução da obra ou serviço, montagem das instalações, testes e tudo o mais que se faça 

necessário para a entrada em funcionamento do empreendimento, é natural que a escolha da 

proposta mais vantajosa envolva a análise técnica das propostas. A redação original da Lei n. 

12.462/2011 estabelecia a adoção obrigatória do critério de julgamento pela combinação da 

melhor técnica e preço. Essa obrigatoriedade foi eliminada com a revogação do inciso III do § 

2.º do art. 9.º, de tal sorte que atualmente é possível que a licitação para a contratação 

integrada considere apenas o menor dispêndio para a administração. Ainda assim, sempre que 

a Administração não tiver condições de determinar com precisão a solução técnica mais 

adequada ao caso concreto, o objeto atrairá a busca por soluções disponíveis no mercado, de 

tal sorte que possa ser empregada a solução de maior qualidade possível, situação que impõe a 

adoção do critério de técnica e preço. 

Ao estabelecer limite para o peso a ser atribuído, o § 2.º do art. 20 da Lei n. 

12.462/2011 fixa objetivamente um parâmetro máximo de influência da proposta técnica no 

resultado do julgamento. No âmbito da Lei n. 8.666/1993 não há uma determinação legal 

desse limite, quando adotado, evita-se a possibilidade de desconfiguração do critério, o qual 

pressupõe efetiva ponderação entre técnica e preço, considerando a relevância de ambos para 

a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração.
314

  

Forçoso concluir que a adoção dos elementos técnica e preço é uma opção restrita do 

administrador, e o gestor não está autorizado a escolher o critério de julgamento de maneira 

subjetiva. A situação concreta irá determinar se a busca pela máxima qualidade técnica 

possível ou a possibilidade de execução por diferentes metodologias será mais vantajosa para 

atendimento do interesse público. Verificada a necessidade de incremento às definições 
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mínimas de qualidade determinadas pela Administração, necessariamente estará afastada a 

hipótese de julgamento pelo menor dispêndio para a Administração. Do mesmo modo, é 

necessário que a técnica diferenciada, objeto da proposta de maior valor econômico, 

“proporcione incremento relevante do interesse público buscado com a contratação, pois, do 

contrário, se esse interesse puder ser adequadamente satisfeito por uma proposta de menor 

valor econômico, esta deverá ser escolhida”.
315

  

 

3.2.2. A inovação da legislação e a possibilidade de julgamento pelo menor preço 

 

Com a alteração levada a efeito pela Lei n. 12.980/2014, a regra geral prevista na Lei 

do RDC para adoção do critério de técnica e preço passou a traduzir a mesma ideia contida no 

art. 46, § 3.º, da Lei n. 8.666/1993, que só admite a licitação de obras pelo critério de técnica e 

preço em objetos de grande vulto e dependentes de tecnologia de maior sofisticação. Portanto, 

não será adequada a adoção do critério se o objeto tratar de edificações ou serviços de 

pequeno porte e baixa complexidade técnica, situação que deverá ser disputada mediante 

julgamento pelo menor dispêndio para a Administração.
316

 

Ocorre que, ao analisar as hipóteses de cabimento da contratação integrada antes da 

alteração da Lei n. 12.980/2014, alguns doutrinadores circunscreveram as circunstâncias de 

cabimento da contratação integrada aos casos em que estivessem presentes os requisitos que 

autorizam a adoção do critério de julgamento de melhor técnica e preço.  

Inicialmente, apresenta-se o posicionamento formado antes da alteração legislativa 

de Daniel F. dos Santos e José Anacleto Abduch, para os quais a primeira questão com a qual 

se depara o intérprete se refere à constitucionalidade de um regime de execução que transfere 

para o licitante a realização do principal instrumento de planejamento de uma obra ou serviço. 

Anota que a transferência da execução de um projeto básico para terceiro particular é 

corriqueira e não há qualquer afronta à legislação nessa conduta. No entanto, o particular 

estará proibido pela norma constante do art. 9.º da Lei n. 8.666/1993 de participar da disputa 

licitatória. Portanto, a principal questão não é sobre ser possível ou não a contratação da 

elaboração do projeto básico, e, sim, se é possível juridicamente, ou não, transferir para o 

licitante a atribuição de elaborar projeto básico que irá executar. Entendem os autores que, se 
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o critério de julgamento for o de menor dispêndio para a Administração, o regime da 

contratação integrada será inconstitucional. Vejamos; 

Se a nova lei tivesse previsto a possibilidade de emprego do regime de 

contratação integrada para licitações cujo critério de julgamento fosse o 

de menor preço, não se hesitaria em afirmar que a norma seria 

inconstitucional, por risco de violação dos princípios da eficiência, do 

julgamento objetivo, da impessoalidade, da moralidade, e da 

economicidade. Constituiria uma impossibilidade jurídica, desvirtuadora do 

princípio licitatório e da isonomia decidir pelo preço das propostas com 

características técnicas absolutamente diversas. 

O suporte fático a autorizar a licitação pelo regime de contratação 

integrada é exatamente a indefinição administrativa sobre qual seria a 

melhor solução técnica para suprir a necessidade pública. [...] 

Decidir pela contratação integrada não constitui, portanto, uma faculdade da 

Administração. A decisão pela adoção do novo regime de execução constitui 

ato vinculado do administrador: vale dizer, somente nos casos em que seja 

admissível a adoção de licitação do tipo técnica e preço é que se poderá 

utilizar o regime da contratação integrada. 

E as hipóteses de cabimento da licitação do tipo técnica e preço são bastante 

limitadas pela própria Lei n. 12.462/2011 no artigo 20, que determina que tal 

critério de julgamento somente poderá ser utilizado quando o objeto (i) for 

de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica ou 

técnica; ou (ii) quando puder ser executado 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
317

 (grifos nossos). 

 

Posicionamento semelhante acerca do necessário enquadramento do objeto da 

contratação integrada às hipóteses do § 1.º do art. 20 é apresentado por Jessé Torres Pereira 

Junior e Marinês Restelatto Dotti, conforme transcrição a seguir: 

Da combinação do disposto nos artigos 9.º, § 2.º, III, 20, § 1.º, I e II, e 8.º, § 

1.º, da Lei n. 12.462/2011 resulta que o regime de contratação integrada, ao 

lado dos regimes de empreitada integral e por preço global, pretere os 

demais na contratação de obras e serviços de engenharia, notadamente em 

casos de obras e serviços de engenharia de natureza predominantemente 

intelectual, ou de inovação tecnológica ou técnica, ou de objetos que possam 

ser executados com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio 

restrito no mercado. 

[...] 

Depreende-se, pois, ante o dever imposto à Administração Pública de adotar 

o critério de julgamento técnica e preço nas contratações integradas – 

nesse ponto, a discricionariedade cede à vinculação –, que esse regime 

corresponde aos objetos elencados nos incisos I e II do § 1.º do art. 20 da 

Lei, acima indicados. E que reproduzem o tipo técnica e preço a que se 

refere a Lei n. 8.666/93, art. 46 (grifos nossos).
318
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Após a alteração da Lei n. 12.980/2014, com a revogação da obrigatoriedade de se 

proceder à licitação por intermédio do critério de julgamento de melhor combinação de 

técnica e preço, a adoção do critério de menor preço para obras e serviços de engenharia sob o 

regime da contratação integrada passou a integrar o rol de possibilidades do gestor público. 

Não mudou, no entanto, a necessidade de se caracterizar a viabilidade técnica e econômica de 

processar os certames por intermédio desse regime, demonstrando que o objeto envolve: 

inovação tecnológica ou técnica; possibilidade de execução com diferentes metodologias; ou 

possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado.
319

  

Uma vez que o objeto se amolde a uma dessas condições, atrairá necessariamente a 

adoção do critério de julgamento por técnica e preço. Nesses casos, a regra não será o 

julgamento pelo menor dispêndio para a Administração, e, sim, a exceção, que somente terá 

cabimento nas hipóteses em que o anteprojeto estiver tão detalhado, que a margem para 

variações metodológicas ou técnicas for ínfima a ponto de afastar a regra da utilização do 

critério de técnica e preço.  
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4 A EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

Julgada a licitação, realizadas as negociações e decididos os recursos que 

eventualmente sejam interpostos, o objeto da licitação será adjudicado ao vencedor e o 

procedimento licitatório, homologado. O licitante vencedor será convocado para firmar o 

contrato, com exceção das hipóteses em que for verificada pela autoridade superior a 

necessidade de saneamento de irregularidades que sejam supríveis, algum vício insanável que 

deverá redundar na anulação do procedimento licitatório, ou nos casos em que o objeto for 

reputado inconveniente e inoportuno para a satisfação do interesse público por força da 

ocorrência de fato superveniente, ocasião em que a licitação deverá ser revogada.
320

 

 O art. 39 da Lei do RDC disciplina que os contratos administrativos celebrados com 

base no RDC serão regidos pelas normas da Lei n. 8.666/1993, excetuando as regras 

específicas previstas para o regime diferenciado. Há fortes críticas em relação à opção do 

legislador pela adoção da sistemática prevista na Lei Geral de Licitações, em especial por uma 

suposta obsolescência dos dispositivos da Lei n. 8.666/1993, que basicamente repetem a 

redação do Decreto-lei n. 2.300, de 1986.
321

  

Passemos à análise de algumas questões que merecem destaque. 

 

4.1. Convocação para assinar o contrato  

 

É digna de aplausos a redação do art. 40, em especial pela regra prevista em seu 

parágrafo único. O legislador optou por trazer disciplina própria nas situações em que o 

particular se recusa a assinar o contrato ou não aceita ou retira o instrumento equivalente.
322

 

Na regra disposta pelo art. 64, § 2.º, da Lei n. 8.666/1993, quando o convocado não assinar o 

termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições 

estabelecidas, à Administração é facultado convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, inclusive quanto ao preço, podendo optar por revogar a licitação. 

Independentemente de aplicar as sanções pertinentes, a administração, nos termos da Lei 

Geral de Licitações, pode convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
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desde que o convocado aceite as mesmas condições ofertadas pelo licitante autor da melhor 

proposta, até quanto ao preço. Dessa forma, somente será possível efetivar a contratação se o 

licitante convocado igualar o preço proposto pelo licitante que se recusou  a firmar o 

instrumento contratual.  

No regime diferenciado de contratações públicas, a disciplina dada à questão é 

ampliativa. Nos moldes dos dispositivos da Lei do RDC, após a recusa dos interessados em 

igualar o preço proposto pelo vencedor, haverá, ao cabo, a opção de contratar o proponente 

subsequente pelo preço ofertado por ele mesmo, desde que este não ultrapasse o valor do 

orçamento estimado para a contratação.
323

  

A exigência de que o licitante convocado iguale o preço do licitante que se recusou a 

assinar o contrato muitas vezes inviabiliza a contratação. Usualmente o licitante que não 

aceita assinar o termo contratual o faz porque detectou que o preço proposto, de fato, é 

inexequível, e seria impossível levar o contrato a termo sem onerar-se demasiadamente. 

Portanto, é raro o segundo colocado ter melhores condições de executar a avença e assinar o 

contrato inovando sua proposta em limites extremos, e é natural que ele se recuse a igualar o 

preço do primeiro e, em consequência, a administração acabe por proceder à nova licitação 

para o objeto.
324

  

A Lei do Pregão também prescreve uma sistemática própria, distinta da sistemática 

da Lei n. 8.666/1993, atinente à necessidade ou não de o segundo licitante igualar o preço 

ofertado pelo primeiro classificado. Havendo recusa de o adjudicatário firmar o termo 

contratual, na modalidade pregão, será possível reabrir a sessão do pregão, convocando todos 

os participantes para que se proceda à análise da proposta do licitante subsequente e verifique 

as suas condições de habilitação, ocasião em que, apurada uma proposta cujo participante 

atenda às condições do edital, aquele será declarado vencedor
325

 Caso necessário, será 

possível negociar visando a redução do preço ofertado.
326

  

A Lei do RDC buscou conjugar a sistemática prevista na Lei Geral de Licitações 

com a sistemática disposta na Lei do Pregão, propiciando uma solução para os casos em que 
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não seja possível aos licitantes assumir como própria a proposta formulada pelo vencedor 

desistente, estabelecendo previamente um limite, qual seja o valor do orçamento estimado 

para a contratação. Assim, o RDC abrandou as exigências contidas na Lei n. 8.666/1993 para 

a contratação nessa situação, permitindo melhor aproveitamento do procedimento licitatório, 

sem afrontar o princípio da economicidade, na medida em que limita a contratação ao 

orçamento formulado.  

 

4.2 Retomando a questão dos riscos e seu impacto nas alterações contratuais 

 

O risco é um componente inerente a quaisquer contratos, na medida em que registram 

obrigações futuras naturalmente sujeitas a uma série de possíveis acontecimentos que se 

sucedem com o decurso do tempo. Assim, as obrigações contratuais nem sempre serão 

regularmente adimplidas por qualquer das partes, pois, durante sua vigência, haverá eventos 

potencialmente incidentes sobre o conteúdo pactuado, que podem impedir ou criar obstáculos 

ao seu cumprimento. 

É possível que se realizem estudos a fim de avaliar os potenciais riscos de um 

contrato, verificando a probabilidade de ocorrência desses eventos e o possível impacto que 

deles adviria, seja sobre o projeto ou sobre alguma das partes envolvidas. O Tribunal de 

Contas da União recomenda que o contrato seja acompanhado de uma matriz de riscos para 

que possam ser estabelecidos os “riscos intrínsecos ao empreendimento e da titularidade do 

ônus de eventuais ocorrências futuras”.
327

 No mesmo sentido caminhou o Acórdão n. 

1.465/2013-Plenário, de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro. Conforme já se tratou 

neste estudo, a instalação de uma matriz de riscos permite ao gestor alocar sob a 

responsabilidade  das partes os riscos que cada uma delas terá melhores condições de lidar na 

ocorrência de eventos inoportunos. 

Nos casos de contratação integrada, a existência de uma matriz de riscos adequada tem 

extrema relevância para as partes envolvidas, considerando que a premissa principal desse 

tipo de contratação é a transferência de riscos de projeto e execução para a contratada, de tal 

forma que aditivos contratuais com alteração de prazo ou do custo global só seriam admitidos 

em casos excepcionais, uma vez que as contingências consideradas pela contratada perante os 

riscos envolvidos já estariam embutidas em suas propostas. É nesse sentido a dicção do § 4.º 
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do art. 9.º da Lei do RDC, pois, nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada, é 

vedada a celebração de termos aditivos aos contratos firmados. Essa proibição, obviamente, é 

inerente aos riscos que podem ser calculados. Situações decorrentes de caso fortuito ou de 

força maior foram excepcionadas pelo inciso I do § 4.º, e sempre serão indenizadas por força 

da Constituição Federal que garante aos contratados pela Administração Pública a 

manutenção das condições efetivas da proposta e, portanto, o equilíbrio econômico-financeiro 

da evença.
328

 Significa que a relação original entre encargos e vantagens deve ser preservada 

ao longo da execução contratual. 

A vedação aos aditivos contratuais é inerente à contratação integrada na medida em 

que o próprio contratado elabora o projeto básico e adota as soluções técnicas que melhor lhe 

convêm, portanto, não seria admissível que pleiteasse majorações contratuais, alegando falhas 

de planejamento ou concepção, das soluções que ele mesmo desenvolveu. De notar que a 

utilização desse tipo de regime de execução transfere ao contratado obrigações além daquelas 

usuais constantes da legislação tradicional, aportando maiores responsabilidades ao executor. 

Nesse sentido:  

Esse tipo de contrato impõe ao contratado (constructor) um grau de 

responsabilidade ampliado comparativamente a outro modelo de contrato 

que igualmente se poderia dizer aparentado do regime de contratação 

integrada: o contract for plant and design-build. A despeito de 

semelhantemente deslocar ao contratado a responsabilidade pela confecção 

do projeto e execução da obra, esse tipo de contrato não chega a exigir a sua 

responsabilidade quanto ao funcionamento completo e acabado do 

empreendimento. Em um contrato do tipo contract for plant and design-

build, o contratado usualmente se incumbe de prover a execução dos 

projetos e as obras de engenharia, envolvendo a concepção e a execução dos 

sistemas elétrico, mecânico e hidráulico da obra, cuja extensão poderá 

comportar a combinação de diversos serviços e parcelas de uma obra. Mas 

não será usual que, sob esse modelo de ajuste, o contractor responsabilize-se 

pelo resultado final da obra, com a entrega ao employer dela já pronta e 

testada.
329

  

 

A atribuição de uma margem maior de autonomia para a definição das especificações 

e métodos de execução do objeto contratado às propostas dos interessados remete-lhe os 

riscos inerentes às opções técnicas e de execução propostas.  

 No entanto, essa imputação não é plena e irrestrita, na medida em que é atribuição da 

Administração caracterizar e elucidar os aspectos essenciais da contratação, a 
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responsabilidade relativa às definições realizadas pelo Poder Público sempre lhe serão 

inerentes.
330

 Todos os riscos decorrentes de decisões da Administração serão por ela arcados. 

Portanto, o particular não pode assumir os efeitos nocivos de eventos supervenientes 

resultantes de fato da Administração ou de fato do príncipe.
331

 Sendo assim, a distribuição das 

responsabilidades deverá ser clara e objetiva e estar adequadamente disciplinada no 

instrumento convocatório. “Quando a distribuição de responsabilidades não é clara, além de 

não haver perfeitas condições para a formulação das propostas, a situação expõe a contratação 

em um ambiente forte de instabilidade e insegurança jurídica”.
332

 

A disciplina constitucional do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

administrativos não impede que as partes adotem uma solução determinada no tocante à 

alocação dos riscos de um empreendimento responsabilizando o particular por riscos com os 

quais tenha maior aptidão para arcar, principalmente os derivados de suas próprias 

escolhas.
333

 

 

4.3 As alterações contratuais 

 

No regime de execução por contratação integrada, a Lei n. 12.462/2011 veda a 

celebração de termos aditivos, salvo duas exceções: (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 visando a sua melhor adequação técnica aos fins 

buscados pela Administração, desde que não causados por erros ou omissões por parte do 

contratado, situação em que deverão ser observados os limites previstos no § 1.º do art. 65 da 

Lei n. 8.666/1993.
334

 

Há no art. 9.º, § 4.º, uma imperfeição redacional, na medida em que os termos aditivos 

não se circunscrevem às hipóteses de alteração do objeto contratual ou dos valores 

envolvidos. Existe também um sem-número de situações que exigem a realização de termos 

aditivos, a exemplo das alterações relativas ao endereço do contratado, razão social, dilação 

do lapso temporal para a entrega definitiva da obra, enfim, nessas hipóteses sempre caberá 
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firmar termos aditivos. A restrição na verdade circunscreve-se às chamadas competências 

extraordinárias da Administração, limitando os poderes da Administração, uma vez que a 

solução concebida pelo particular não deve sofrer interferências.
335

 Da mesma maneira não 

seria qualquer tipo de alteração de projeto que motivaria o aumento do custo global nesse tipo 

de contrato, considerando a responsabilidade do contratado pelas soluções técnicas que adota 

ao elaborar o Projeto Básico do empreendimento. 

Não há dúvidas de que, nos casos em que a Administração demanda as alterações, ou 

acontecem “fatos imprevisíveis”, o aditivo é devido, em respeito ao já mencionado “equilíbrio 

contratual”. 

 

4.4 Revisão de falhas pelo particular 

 

Não se admite a alteração contratual quando a toda evidência restar demonstrado que 

ela decorre de erro imputável ao particular, e somente é possível majorar o valor global do 

empreendimento: (i) em casos de desequilíbrio econômico-financeiro insustentável para uma 

das partes, em razão de alguma alteração radical das condições internas ao contrato ou 

extracontratuais objetivas quando de sua execução, em confronto com o ambiente objetivo 

vivenciado no momento da celebração do contrato; (ii) em casos de modificações 

imprevisíveis no momento da assinatura do contrato.
336

  

A exclusão da possibilidade de alteração do contrato decorrente de falhas no projeto 

ou nas especificações técnicas por culpa do contratado corresponde a eventos previsíveis 

passíveis de adequação e dimensionamento pelo contratado, situação em que não lhe caberá 

qualquer alteração para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da avença. 

Defende Marçal Justen Filho que, ocorrendo a constatação de falhas por culpa do 

contratado reveladas durante a realização do contrato, será plenamente cabível promover a 

alteração para assegurar que o objeto seja executado de modo satisfatório. Entende o autor 

que existe um dever de a Administração se opor à continuidade da execução de um contrato 

inadequado e assentado em premissas técnicas equivocadas. O que a norma prevista no § 4.º 

não admite é que isso envolva a elevação da remuneração do particular. A vedação 

contemplada no dispositivo não é dirigida à correção de defeitos, mas à assunção pela 

Administração dos efeitos financeiros decorrentes.  Nessa hipótese, estaria caracterizada mais 
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uma situação de cabimento do termo aditivo, que modificaria o escopo contratual, levado a 

efeito após a instrução de procedimento administrativo para implementar a solução adequada. 

O particular será obrigado a indenizar perdas e danos eventualmente decorrentes de sua 

conduta defeituosa, além de sujeitar-se às penas aplicáveis à espécie.
337

   

Nessa esteira, a solução mais eficiente poderá ser dar andamento ao contrato com a 

imposição das modificações que se façam necessárias, mediante alteração contratual. No 

entanto, o particular não fará jus a qualquer remuneração a título de recomposição da equação 

econômico-financeira quando constatado que concorreu para a ocorrência das falhas. 

 

4.4.1 Alterações qualitativas pela Administração 

 

Caberá revisão contratual quando houver alteração contratual superveniente por 

determinação da autoridade administrativa, desde que respeitados os limites previstos no § 1.º 

do art. 65 da Lei n. 8.666/1993.
338

 A norma repete a previsão constante da alínea “a” do inciso 

I do art. 65 da Lei n. 8.666/1993, que disciplina a hipótese de alteração qualitativa do objeto 

do contrato por determinação da Administração. 

Ocorre que, ao disciplinar as alterações qualitativas, a Lei Geral de Licitações não 

fixou um limite; aquele previsto no § 1.º do art. 65 da Lei n. 8.666/1993 refere-se apenas às 

hipóteses de alterações “quantitativas” dispostas na alínea “b” do supracitado dispositivo. 

Esse é o entendimento uníssono da Doutrina, que confirma que a Administração não se 

encontra vinculada aos limites estabelecidos no § 1.º desse dispositivo. O legislador, ao 

elaborar as normas do Regime Diferenciado de Contratações, determinou que os limites serão 

aplicados às hipóteses de modificações qualitativas, quando o regime de execução for a 

contratação integrada.
339

  

Essa limitação decorre da própria natureza do instituto da contratação integrada. 

Nesse regime, a Administração não exaure a sua discricionariedade na edição do instrumento 

convocatório, uma vez que elabora apenas “anteprojeto de engenharia”. Não há uma 

vinculação irrestrita e absoluta da Administração aos termos do edital no tocante a certos 

aspectos do escopo do contrato, haja vista que os projetos serão elaborados pelo contratado. 

No entanto, as modificações contratuais não poderão resultar na descaracterização do regime 
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contratual. Se a contratação integrada somente pode ser admitida quando técnica e 

economicamente adequada, será necessária cautela ao se proceder às alterações que a 

Administração Pública pretenda promover no curso da execução do contrato, sendo o regime 

da contratação integrada marcado por uma liberdade mais ampla conferida ao particular 

contratado. Como regra geral, não será cabível a Administração pretender revisar 

unilateralmente as soluções técnicas apresentadas pelo particular e aceitas por ela própria 

quando do julgamento da proposta, se a premissa da contratação integrada é precisamente a de 

conferir ao contratado uma maior autonomia nessas definições. A competência de alterar o 

escopo original da contratação deve ser limitada sob pena de configurar desvio de finalidade 

em razão da adoção de regime inadequado à situação fática.
340

 

Outra consideração se mostra importante: faz parte da justificativa técnica para a 

adoção da contratação integrada a demonstração de que a Administração não detém expertise 

para a elaboração dos projetos do empreendimento. Portanto, há que se ter cautela ao exigir 

modificações no escopo do contrato, uma vez que a elaboração de todos os documentos 

técnicos foi delegada ao particular, e as informações necessárias para que a administração 

tome a decisão de alterar o contrato serão fornecidas pelo próprio contratado, podendo restar 

prejudicada a imparcialidade dessa decisão justamente por não estarem à disposição da 

Administração todos os elementos técnicos para promover sua decisão de maneira 

fundamentada. Dessa forma, o acompanhamento adequado da execução e a fiscalização 

efetiva dos trabalhos envolvidos são cruciais para que tais circunstâncias não prejudiquem o 

interesse público.
341

 

Superadas as dificuldades para a realização das alterações qualitativas e levado a 

efeito o respectivo termo aditivo, restará modificada a distribuição original de riscos entre as 

partes à medida que o particular deixar de responder pelos riscos vinculados às alterações que 

a Administração promoveu no projeto.  

 

4.5 Rescisão contratual e a execução do remanescente  

 

A extinção do contrato se opera pela conclusão de seu objeto ou pelo término de sua 

vigência, no entanto haverá casos em que se poderá operar a rescisão contratual, dissolvendo 
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a relação jurídica existente entre as partes signatárias, deixando remanescente contratual a ser 

executado.
342

 Nesse caso, a Lei Geral de Licitações autoriza a Administração a dispensar a 

licitação condicionando-a ao atendimento da ordem de classificação da licitação que originou 

essa contratação, bem como que sejam aceitas, pelo futuro contratado, as mesmas condições 

oferecidas pelo primeiro colocado, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido.
343

  

A contratação sob a égide da Lei Geral de Licitações é condicionada ao aceite do novo 

contratado em torno de todas as condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto 

ao preço. No entanto, essa sistemática dificulta a aplicação do dispositivo dado que 

usualmente a rescisão é provocada pela inviabilidade de execução da obra ou serviço nas 

condições propostas pelo vencedor. Assim, os demais classificados estariam obrigados a 

operar em prejuízo para concluir os serviços remanescentes, e tal condição resulta 

frequentemente em desinteresse dos demais licitantes e na necessidade de promover nova 

licitação.
344

 A rescisão contratual nessa situação carrega todo um histórico de frustração 

concreta, e possivelmente a avença alcançou condições excepcionalmente desfavoráveis para 

o seu cumprimento.
345

 Por conseguinte, o dispositivo cria dificuldades práticas para a sua 

utilização, uma vez que não desperta o interesse dos licitantes subsequentes na classificação 

final do certame licitatório que deu origem à avença. O art. 41 da Lei do RDC alterou essa 

disciplina. 

A Lei do RDC estabeleceu hipótese de dispensa de licitação similar àquela prevista na 

Lei n. 8.666/1993, porém com algumas peculiaridades próprias. A redação do art. 41 da Lei n. 

12.462/2011 manteve a solução do art. 24, inciso XI, da Lei n. 8.666/1993, mas inovou ao 

possibilitar que o licitante remanescente assuma esse saldo contratual, respeitadas as 

condições constantes de sua própria proposta, desde que observado o orçamento estimado 

para a contratação. 

Quando adotado o regime de execução por contratação integrada, a situação fática 

pode conduzir à inviabilidade da execução da parcela remanescente pelo segundo 

classificado, e isso pode ocorrer quando os licitantes ofertarem metodologias diferenciadas de 

execução ou soluções técnicas inconfundíveis e infungíveis, de tal sorte que, iniciada a 
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execução segundo certa concepção, não existirá viabilidade de promover a contratação do 

segundo classificado. Nessa circunstância, a única alternativa da Administração será 

promover novo certame licitatório para a execução do remanescente. Portanto, a contratação 

dependerá da viabilidade de a Administração determinar as parcelas faltantes a executar e de 

certa compatibilidade entre a proposta do segundo classificado e a do licitante vencedor.
346

 

Em qualquer hipótese de contratação para execução do remanescente caberá à 

Administração identificar o montante a ser pago ao particular e definir, com base no 

orçamento estimado pela própria Administração, o valor máximo a ser despendido pela 

conclusão dos serviços. O particular pode discordar das estimativas da Administração ou 

simplesmente não reputar conveniente executar o contrato apenas parcialmente. Se o segundo 

classificado não se interessar pela oferta à Administração, caberá convocar o terceiro e assim 

por diante. No momento em que algum dos licitantes subsequentes ao vencedor concordar em 

executar o remanescente, a Administração deverá proceder à revogação dos atos de 

adjudicação e homologação do certame e examinar a aceitabilidade da proposta a ser 

contratada. Caso tenha optado por se valer da prerrogativa prevista no art. 24, § 1.º, da Lei do 

RDC, que permite que o exame da aceitabilidade das propostas seja realizado exclusivamente 

em relação àquela mais bem classificada, demonstra-se, ainda, que não restou ultrapassado o 

limite previsto no orçamento para a parcela remanescente. Se for o caso, caberá analisar a 

habilitação e as amostras.
347

 Válido recordar que a revogação constitui o instituto adequado 

para o desfazimento de atos em face da superveniência de fatos que alterem sua conveniência 

e oportunidade. É o que se depreende do art. 49 da Lei de Licitações
348

 (que se aplica ao RDC 

por força do art. 44 da Lei n. 12.232/2011) e da Súmula n. 473 do Supremo Tribunal 

Federal.
349

 Repactuadas as condições, inclusive no tocante à atualização monetária das 

condições ofertadas pelos licitantes remanescentes,
350

 será necessário novo ato de 

homologação, pois, ocorrendo atos posteriores à homologação inicialmente proferida 

(negociação com os licitantes remanescentes), exige-se novo exame de legalidade do 
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procedimento, em especial desses atos posteriores. Também se exige novo ato de adjudicação 

do objeto ao licitante remanescente que aceitar contratar com a Administração. 

Ressaltamos, por fim, que a rescisão do contrato somente autoriza a contratação por 

intermédio dessa espécie de dispensa de licitação quando ocorrer por culpa do particular. 

“Não teria cabimento que a Administração produzisse a rescisão por razões de conveniência 

(Lei n. 8.666, art. 78, inciso XII) e, na sequência, resolvesse promover a contratação de um 

terceiro para executar o remanescente, eventualmente em condições mais onerosas”.
351

  

A fim de tornar mais atrativa a assunção do residual de contrato rescindido, a Lei do 

RDC inovou ao possibilitar que o licitante remanescente assuma esse saldo contratual 

respeitadas as condições constantes de sua própria proposta, mas desde que observado o 

orçamento estimado para a contratação. Desse modo, pode-se concluir que os requisitos 

exigidos no RDC e na Lei Geral de Licitações para a dispensa de licitação visando à 

contratação direta de remanescente contratual diferem em dois aspectos. Enquanto a Lei n. 

8.666/1993 impõe a aceitação das mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, a Lei 

n. 12.462/2011 admite a contratação direta do licitante remanescente, consideradas as 

condições constantes de sua própria proposta, o que somente poderá acontecer se respeitado o 

limite do orçamento estimado pela Administração para a contratação. 

 

4.6 A remuneração variável 

 

Em relação à forma de pagamento dos contratos, a Lei do RDC traz novidade 

interessante: a remuneração variável que ocorrerá de acordo com o desempenho do prestador. 

Em certos casos, estará autorizada a previsão de benefícios adicionais para o particular que 

executar a prestação com um nível de perfeição superior ao mínimo exigido pela 

Administração. Adota-se uma sistemática de contratos de risco, em que o contratado assume o 

risco de ter ao menos em parte de sua remuneração diretamente vinculada à obtenção de 

certos resultados. Essa sistemática permite à Administração Pública remunerar o contratado 

somente se for obtido o resultado esperado que gera benefícios ao contratante.
352
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Não é novidade no ordenamento brasileiro a vinculação da remuneração do contratado 

ao cumprimento de metas e aspectos de qualidade, e sua utilização não é vedada pelo 

ordenamento tradicional.
353

 A Lei das Parcerias Público-Privadas prevê expressamente essa 

possibilidade autorizando a vinculação do pagamento ao desempenho do contratado, 

conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato.
354

No entanto, 

é tímida a utilização dessa ferramenta pela Administração.
355

  

O art. 10 da Lei do RDC introduziu essa solução no âmbito do Regime Diferenciado 

de Contratações, determinando algumas condições para a sua válida utilização: (i) o 

desempenho da contratada deverá ter base em metas, padrões de qualidade, critérios de 

sustentabilidade ambiental e prazo de entrega; (ii) esses parâmetros obrigatoriamente deverão 

ser definidos no instrumento convocatório e no contrato; (iii) a Administração deverá motivar 

adequadamente a opção pela utilização da remuneração variável e respeitar o limite 

orçamentário previamente fixado para a contratação.  

A Lei do RDC não explicita detalhadamente nada além do conteúdo supramencionado, 

e, por ser tão sucinta a abordagem explícita no texto da Lei, coloca-se um desafio para os 

gestores na sua aplicação. Marçal Justen Filho, ao analisar o dispositivo, assevera que existe 

um nível ótimo de satisfação de toda e qualquer necessidade coletiva. Contudo, isso não 

significa que em todas as hipóteses o interesse público somente poderá ser satisfeito por 

intermédio do atingimento do nível máximo de desempenho e qualidade. Em alguns casos, o 

atingimento desse nível é desejável, porém incompatível com outras circunstâncias de fato 

que acabam por permitir a satisfação do interesse público com um nível mínimo de 

desempenho do contratado. Em outras circunstâncias, a exigência do nível ótimo será 

obrigatória, mas a remuneração variável somente será aceitável nas hipóteses em que a 

natureza e as circunstâncias comportarem níveis diferentes de satisfação do interesse 

administrativo. Disciplina o autor, no entanto, que não basta ser factível a variação, é 

necessário que a superação do mínimo produza uma vantagem concreta e diferenciada 

(peculiar) para a Administração, que legitime a elevação do valor em razão da variação.
356
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No momento de definição das condições contratuais, existe uma ponderação dos riscos 

e dos benefícios envolvidos. Verificada a existência dessa peculiaridade, a Administração 

deverá detectar e estabelecer os padrões mínimos apropriados e suficientes para a execução do 

objeto e fixar as condições que irão assegurar a obtenção da utilidade apta a conferir um saldo 

positivo de qualidade na prestação. O prêmio somente será outorgável ao particular quando a 

superação da qualidade mínima propiciar uma vantagem consistente e efetiva para a 

Administração.
357

   

O primeiro requisito para a válida adoção da remuneração variável é o estabelecimento 

de critérios elencados a partir das categorias previstas no art. 10 da Lei do RDC, cujo 

atendimento particularizado autoriza a previsão de remuneração diferenciada. Disciplina o art. 

10: 

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. 

 

As “metas” consistem num nível de serviço ou desempenho a ser atingido ao longo de 

um período de tempo. O “padrão de qualidade” se constitui no atributo relativo à sua 

especificação, ou seja, composição, rendimento, vida útil ou nível de efeitos produzidos. No 

que diz respeito aos “critérios de sustentabilidade ambiental”, autorizar-se-á o pagamento de 

remuneração variável quando a adoção de providências adicionais às obrigações legais do 

contratado produzir benefícios extraordinários ou reduzir de modo relevante os malefícios 

inerentes à atividade. Por fim, o critério de mais simples aferição, “o prazo de entrega”, será 

apto a configurar hipótese de remuneração variável quando proporcionar de modo mais amplo 

e completo a satisfação dos interesses administrativos, estando vedada a sua utilização para 

esse fim nos casos de simples antecipação da data prevista para o adimplemento.
358

   

Caberá ao edital e ao contrato disciplinar de modo claro e objetivo os requisitos de 

performance e o efetivo impacto econômico da cláusula sobre a remuneração pretendida e os 

métodos de avaliação do desempenho do contratado. A limitação compulsória à variação da 
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remuneração percebida pelo particular está contida no parágrafo único do art. 10 da Lei n. 

12.462/2011, restrita ao orçamento fixado pela Administração. 
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5 ANÁLISE DO DOSSIÊ DNIT ELABORADO PELO SINAENCO EM PARCERIA 

COM O CAU/BR 

 

Em análise acerca das licitações processadas pelo Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT), o Sindicato da Arquitetura e da Engenharia (Sinaenco), 

em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), elaborou um 

dossiê com informações acerca dos resultados dos certames. O levantamento realizado teve 

como fonte dados dos sites do DNIT (www.dnit.gov.br), da Imprensa Nacional 

(www.in.gov.br), Comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br)  e do Portal da 

Transparência (www.portaldatransparencia.gov.br).  

O dossiê destaca duas contratações com falhas graves de execução decorrentes da 

ausência de projeto básico detalhado. Consta desse documento que a auditoria feita nas obras 

da Rodovia BR-381/MG – Lotes 6 e 3.1, revelou que o projeto básico elaborado pelo 

consórcio contratado reduziu o nível de serviço da rodovia, em afronta ao edital da licitação. 

Segundo o Acórdão n. 1.671/2014 do Tribunal de Contas da União (Plenário), de relatoria do 

Ministro José Mucio Monteiro, de 25 de junho de 2014, o projeto apresentado pelo consórcio 

vencedor é mais sinuoso, com curvas mais perigosas e de raio mais fechado; houve um 

aumento da quantidade de subidas e descidas; aumento de inclinações das rampas além do 

padrão admissível; e opção por rotatórias, em vez de cruzamentos em níveis diferentes, que 

conferem maior segurança de tráfego.  O dossiê destacou também a análise do TCU que 

demonstra que na Refinaria Abreu e Lima, na qual foi usada a Contratação Integrada, “a falta 

de detalhamento do projeto inicial da refinaria provocou uma avalanche de problemas”, 

conforme o relatório do Secretário de Fiscalização de Obras de Energia e Saneamento do 

TCU, Eduardo Nery, a propósito de auditoria de 2013, decorrente de outras auditorias 

realizadas a partir de 2010 por solicitação da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 

e Fiscalização do Congresso Nacional.
359

  

A análise realizada pelo Sinaenco e CAU/BR delimitou-se ao período de 30 de 

setembro de 2012 a 30 de setembro de 2014, apurando a seguinte quantidade de processos: 

Nesses dois anos o DNIT, [...] realizou 304 licitações utilizando o RDC, para 

a construção de rodovias ou de trechos novos, obras de restauração e 

manutenção, além de outras atividades técnicas pertinentes ao setor da 

arquitetura e engenharia consultiva, tais como: estudos, projetos e serviços 
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de consultoria para supervisão de obras e serviços de infraestrutura 

rodoviária. Cerca de 36% (109 casos) destes processos licitatórios foram 

realizados pelo regime da Contratação Integrada, e os 64% restantes (195 

certames) foram processados pelos demais regimes definidos no RDC, que 

exigem projetos antes da contratação da obra.  

A análise realizada desconsiderou vinte processos a licitar, nove que estão 

em fase de apresentação de propostas, oito em fase de julgamento, seis na 

fase de habilitação e quatro em fase de recurso. Assim, de um total de 304 

processos licitatórios pesquisados, apenas 257 puderam ser analisados 

quanto ao sucesso ou fracasso.  

Para garantir a exatidão da comparação, porém, o Sinaenco e o CAU/BR 

desconsideraram ainda outros seis certames, que até o momento só tiveram 

homologação parcial, restringindo a análise aos 251 processos licitatórios 

restantes
360

 (grifos nossos). 

 

Do total de 251 certames analisados pelos órgãos de classe, aproximadamente 34,3% 

não resultaram em contratos, por motivos diversos, tais como: cancelamento, anulação, 

suspensão, processos desertos etc. Nos casos de contratação integrada, o percentual de 

fracassos foi de 40,5% e nos demais regimes do RDC, de 31,1%. Também ressaltou-se que 

nas hipóteses de contratação integrada a redução do valor proposto em relação ao orçamento 

estimado pela Administração foi menor do que naquelas de contratações realizadas por 

intermédio do RDC com projeto básico, verificando-se uma redução de preço de 5,8% nas 

contratações integradas, ante um deságio de 12,4% nos demais regimes do RDC. Um dos 

principais argumentos a favor do regime da contratação integrada, “a suposta economia de 

tempo”, que, conforme se demonstrou, não pode ser o único motivo de adoção do regime, 

também não ocorreu. O prazo médio decorrido entre a data da publicação dos editais e a data 

da assinatura dos contratos, nos processos licitatórios do DNIT, foi de 252 dias. Nos demais 

regimes do RDC, esse período foi de 199 dias. Por fim, o dossiê destaca que a utilização do 

orçamento sigiloso não desaguou em propostas iniciais inferiores. Nas contratações 

integradas, depois de aberto o valor de referência, constatou-se que somente em 12% dos 

casos o valor inicial apresentado pelas empresas foi inferior ao orçado pelo órgão, e em 

metade deles os percentuais ficaram abaixo de 3%. Nos demais regimes do RDC, em 78% dos 

casos o valor inicial foi inferior ao valor de referência, e, destes, cerca de 43% apresentaram 

descontos superiores a 10%. 

Como se nota, as comparações levadas a efeito pelos órgãos de classe referem-se à 

contratação integrada comparada a outros regimes de execução de obras processados por 

intermédio do RDC com projeto básico, e não há um levantamento comparando a adoção do 
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regime da contratação integrada com as hipóteses previstas na Lei Geral de Licitações n. 

8.666/1993.  
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 6 CONCLUSÃO 

 

O RDC nasceu com o objetivo de simplificar e agilizar as contratações processadas 

pelo Poder Público para a realização da Copa do Mundo, Copa das Confederações e 

Olimpíadas, que ocorreriam no Brasil. Gradativamente, o rol de situações nas quais o RDC 

pode vir a ser adotado foi ampliado, e sua utilização é admitida atualmente em diversas 

hipóteses. Uma das principais novidades do RDC é a possibilidade de se processarem 

contratações para a execução de obras e serviços de engenharia por intermédio do regime da 

contratação integrada. Nesse modelo, o particular assume o encargo de conceber o 

empreendimento, com todos os riscos inerentes, propiciando uma solução economicamente 

mais vantajosa do que aquela que seria obtida mediante uma modalidade distinta de 

empreitada. 

É possível concluir que a aplicação do regime de contratação integrada para obras 

comuns pode significar grave risco de se contratarem serviços ordinários por preços 

superiores aos de mercado, na medida em que a divisão de riscos que a contratação integrada 

pressupõe faz com que as empresas interessadas embutam compensações no preço por 

diversos elementos de risco, em razão do desconhecimento dos detalhes do objeto, 

considerando que a licitação será levada a efeito por intermédio de um anteprojeto de 

engenharia menos completo, no que diz respeito ao nível de detalhamento, do que um projeto 

básico (exigido para os demais regimes de execução). O regime de contração integrada não é 

próprio, portanto, para a contratação e execução de quaisquer tipos de obras, notadamente de 

obras de menor complexidade.  A adoção da contratação integrada deverá ser adequadamente 

motivada e amplamente justificada sob o prisma técnico e econômico, demonstrando que a 

integração de prestações diversas é a única forma de evitar perdas e ineficiências na execução 

do contrato, e nesse aspecto haverá de demonstrar, também, que a hipótese excepciona o 

dever de parcelamento do objeto.  

A contratação integrada não é um instrumento apto a solucionar problemas de 

desorganização ou falta de planejamento da Administração; sua adoção deverá levar em conta 

a satisfação das necessidades públicas, que por vezes envolvem o fornecimento de objetos de 

elevada complexidade e em circunstâncias de alto risco. 

Convém ressaltar que a Lei n. 12.462/2011 não fere qualquer princípio constitucional, 

e que muitos dos dispositivos repetem regras já constantes dos modelos licitatórios existentes 
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em nosso ordenamento, quando não tentam amparar medidas práticas tidas como exitosas nas 

contratações públicas, porém carecem de previsão legal. 

A crítica mais dura que se faz à contratação integrada é a possibilidade de se levar a 

efeito o certame licitatório sem o projeto básico. A crítica não deve prevalecer, uma vez que 

há necessidade de disponibilização prévia à licitação de anteprojeto que forneça todas as 

características técnicas necessárias à elaboração das propostas. A Administração não está livre 

de traçar definições e parâmetros mínimos que garantam a isonomia da disputa. A contratação 

integrada não dispensa a Administração de estabelecer regras precisas e determinadas no 

tocante à qualidade mínima e aos demais atributos do objeto a ser executado. Não há 

vedações no sistema jurídico brasileiro à contribuição da iniciativa privada, por sua 

experiência, no próprio projeto do objeto a ser contratado, identificando as tecnologias e 

soluções mais adequadas ao caso. Essa delegação da obrigação de elaborar o projeto básico 

justifica-se exatamente em situações que extrapolam a experiência comum, para cujo 

enfrentamento a Administração não domina o conhecimento necessário.  

No que diz respeito aos procedimentos, uma das novidades mais interessantes do 

Regime Diferenciado de Contratações que se aplica à contratação integrada é o julgamento de 

obras públicas pelo critério de melhor técnica e preço com menores restrições à sua adoção do 

que as determinadas pela Lei n. 8.666/1993, e a possibilidade de os participantes ofertarem 

lances sucessivos melhorando suas propostas. As obras tradicionalmente são excluídas da 

incidência do Pregão, que tem sistemática semelhante no que concerne à oferta de lances. 

Contudo, não é só. O Regime Diferenciado de Contratações atribui ao administrador uma 

série de alternativas para a modelagem da licitação, e este e outros instrumentos 

procedimentais foram colocados à disposição do gestor para que a Administração organize a 

contratação do modo mais adequado ao objeto que necessita.   

Entre as inovações e vantagens do Regime Diferenciado de Contratações em relação à 

Lei Geral de Licitações n. 8.666/1993 destaca-se a realização da fase de habilitação após o 

julgamento das propostas de preços e a previsão de fase recursal única, que proporcionam 

celeridade às licitações. Com a inversão das fases do procedimento licitatório, a preferência 

por sua forma eletrônica e a possibilidade de oferta de lances, o RDC disciplinou uma 

“espécie de Pregão” aplicável sem restrição a qualquer objeto de interesse da Administração. 

Há que se destacar, no entanto, que elemento crucial para o sucesso das contratações 

sob o regime da contratação integrada é o estabelecimento de uma adequada matriz de riscos, 

na qual a distribuição das responsabilidades seja clara e objetiva, atribuindo as 
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responsabilidades às partes de acordo com suas habilidades para solucionar problemas 

previsíveis de execução da avença. A falta de clareza relacionada aos riscos que ficarão a 

cargo dos particulares gera contratações menos vantajosas para o Poder Público, na medida 

em que aos preços propostos são agregados valores referentes a todas as situações 

indesejáveis que porventura possam ocorrer e a possibilidade de que o encargo da solução 

dessas situações seja do contratado. 

A adoção do Regime Diferenciado de Contratações e do regime de execução da 

contratação integrada é ainda muito recente no País, e os órgãos de controle têm papel 

fundamental no amadurecimento e desenvolvimento das práticas adequadas para a satisfatória 

utilização das novas ferramentas trazidas pela Lei n. 12.462/2011, coibindo condutas 

inapropriadas e em descompasso com os princípios que regem a Administração Pública no 

Brasil.      
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