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1. Introdução 

O artigo 4º da Lei nº 12.462 prevê uma série de diretrizes que deverão 
ser observadas pelas licitações e contratos realizados no âmbito desse regime 
diferenciado.  

As diretrizes previstas nesse dispositivo serão analisadas 
individualmente a seguir, com breves considerações sobre as inovações 
previstas na lei e no decreto que a regulamenta (Decreto nº 7.581) e 
comparações entre as regras estabelecidas pelo Regime Diferenciado de 
Contratações e o regime geral de licitações (Lei nº 8.666).  

 

2. A padronização do objeto da contratação  

 O inciso I do artigo 4º da Lei prevê que deverá ser observada a 
padronização do objeto da contratação relativamente às especificações 
técnicas e de desempenho. Estabelece ainda que a padronização das 
condições de manutenção, assistência técnica e de garantia oferecidas será 
determinada apenas quando for o caso.  

 Esse inciso baseia-se no artigo 15, inciso I, da Lei nº 8.666. Esse 
dispositivo da lei de licitações estabelece que deverá ser atendido o princípio 
da padronização, que impõe a compatibilidade de especificações técnicas e de 
desempenho e prevê que deverão ser observadas, quando for o caso, as 
condições de manutenção, assistência técnica e de garantia oferecidas. 

 A padronização destina-se a ampliar a eficiência da atividade 
administrativa, tendo em vista que reduz o tempo e os esforços da 
Administração por ocasião da contratação1. 

                                                 
1
 Nesse sentido, Marçal Justen Filho esclarece que a padronização possibilita a “redução de 

custos e otimização da aplicação de recursos. Significa que a padronização elimina variações 
tanto no tocante à seleção de produtos no momento da contratação como também na sua 
utilização, conservação, etc. Há menor dispêndio de tempo e de esforços na ocasião da 
contratação, eis que a Administração já conhece as características técnicas da prestação. Não 
há necessidade de longos exames para selecionar a melhor opção. Adotada a padronização, 
todas as contratações posteriores serão efetuadas de acordo com as linhas mestras 



 A padronização deverá ser definida através de procedimento 
administrativo de natureza não licitatória. Ou seja, a padronização será 
decidida após a instauração de procedimento administrativo, mediante a 
realização de uma série de atos formais, no entanto, sem a adoção de 
nenhuma modalidade de licitação. 

 A peculiaridade específica sobre padronização no RDC diz respeito à 
previsão da criação do catálogo eletrônico de padronização de compras, 
serviços e obras (art. 33 da Lei). Esse catálogo consistirá “em sistema 
informatizado, de gerenciamento centralizado, destinado a permitir a 
padronização dos itens a serem adquiridos pela administração pública que 
estarão disponíveis para a realização de licitação”.  

 O artigo 109 do Decreto nº 7.581 especifica que esse catálogo é o 
sistema informatizado destinado à padronização de bens, serviços e obras a 
serem adquiridos ou contratados pela Administração Pública. Em seguida, o 
parágrafo único desse artigo esclarece que esse catálogo será gerenciado de 
forma centralizada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 Além desse órgão responsável pela gestão do catálogo, o decreto prevê 
que haverá ainda uma Comissão do Catálogo Eletrônico de Padronização, que 
será responsável pela elaboração de minutas padrão de editais e contratos 

(art. 7, inc. I). 

 O artigo 110 do Decreto estabelece que o catálogo conterá (i) a 
especificação de bens, serviços ou obras, (ii) a descrição de requisitos de 
habilitação de licitantes, conforme o objeto da licitação, e (iii) modelos de 
instrumentos convocatórios, minutas de contratos, termos de referência 
projetos de referência e (iv) outros documentos necessários ao procedimento 
de licitação que possam ser padronizados.  

 A utilização do catálogo é limitada às licitações cujo critério de 
julgamento seja menor preço ou maior desconto (art. 110, § 1º, Decreto nº 
7.581 e o parágrafo único do art. 33 da Lei nº 12.462).  

 Além disso, o artigo 7º da Lei nº 12.462 estabelece que nas licitações 
para aquisição de bens, a Administração Pública poderá indicar marca ou 
modelo, desde que formalmente justificado e em decorrência da necessidade 
de padronização do objeto, entre outras hipóteses. O artigo 8º, inciso VIII, 
alínea a, do Decreto nº 7.581 estabelece que o instrumento convocatório 
definirá a exigência de marca ou modelo, quando for o caso. 

 

3. Padronização de instrumentos convocatórios e minutas de contratos 

 O inciso II do artigo 4º da Lei prevê que deverá ser observada a 
padronização dos instrumentos convocatórios e minutas de contratos, 
previamente aprovados pelo órgão jurídico competente. 

 A comissão de licitação deverá elaborar as minutas dos editais e 
contratos ou utilizar minuta padrão elaborada pela Comissão do Catálogo 
Eletrônico de Padronização, e submetê-las ao órgão jurídico (art. 7º, do 
Decreto nº 7.581).  

                                                                                                                                               
predeterminadas”. (Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14. ed. São 
Paulo: Dialética, 2010, p. 185). 



 Assim, a Lei nº 12.462 fornece a diretriz de padronização dos 
instrumentos convocatórios e minutas de contratos e o Decreto nº 7.581 faculta 
à comissão de licitação a elaboração de novas minutas ou a utilização de 
minuta padrão, elaborada pela Comissão do Catálogo Eletrônico de 
Padronização, que deverá ser submetida ao órgão jurídico.   

 Note-se que a opção a ser feita pela Comissão de Licitação entre a 
elaboração das minutas ou a utilização dos modelos padronizados, nos termos 
do art. 7º do Decreto nº 7.581, não pode ser livremente exercida. Caberá à 
Comissão de Licitação, diante de cada caso concreto, identificar a viabilidade 
ou não de utilizar as minutas padronizadas de instrumento convocatório e de 
contrato. Trata-se da solução a ser preferencialmente adotada, sempre que 
possível, no regime diferenciado de contratações públicas. Quando os modelos 
padronizados não forem adequados para atender ao objeto licitado, deverão 
ser apresentadas as devidas justificativas para a não adoção da padronização 
no caso concreto. 

  

4. Busca pela maior vantagem para a administração pública 

 O inciso III da Lei nº 12.462 prevê que deverá ser buscada a 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. 

 A busca pela seleção da proposta mais vantajosa para a Administração 
estava prevista no artigo 3º, da Lei nº 8.666. No entanto, esse dispositivo 
menciona genericamente que a licitação destina-se a selecionar a proposta 
mais vantajosa para a Administração. Não há menção aos aspectos que 
deverão ser considerados para tanto, como constou na Lei nº 12.462. 

 De todo modo, não há maiores inovações nessa diretriz. As licitações 
realizadas sob a égide da Lei nº 8.666 igualmente deverão considerar esses 
aspectos, por se tratar de objetivos e princípios fundamentais do Estado 
brasileiro previstos no texto constitucional.  

 

5. Condições de aquisição, de seguros e de pagamento compatíveis com 
as do setor privado 

 A previsão da Lei nº 12.462 de que as condições de aquisição, de 
seguros e de pagamento deverão ser compatíveis com as do setor privado se 
assemelha a regra do inciso III, do artigo 15, da Lei nº 8.666. No entanto, a 
regra da lei de licitações prevê essa compatibilidade de condições apenas para 
as condições de aquisição e pagamento. Ou seja, a Lei nº 12.462 incluiu ainda 
a previsão de igualdade de condições com o setor privado também para os 
seguros. 

 Além disso, a Lei nº 12.462 traz inovação bastante peculiar referente ao 
pagamento dos contratados, que poderão receber remuneração variável de 
acordo com o seu desempenho, na forma do artigo 10. Ou seja, a remuneração 
dos contratados estará vinculada ao seu desempenho, com base em metas, 
padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e cumprimento 
de prazos de entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato.  



 A utilização desse tipo de remuneração deverá ser motivada e respeitar 
o limite orçamentário fixado pela Administração Pública para a contratação (art. 
10, parágrafo único). 

 

6. Utilização preferencial de mão-de-obra, materiais, tecnologias e 
matérias-primas do local da execução, conservação e operação do bem, 
serviço ou obra  

 Essa diretriz institui predileção pelo uso de mão-de-obra, materiais, 
tecnologias e matérias-primas locais desde que isso não cause prejuízos à 
eficiência na execução do objeto e desde que seja respeitado o limite do 
orçamento estimado para a contratação. 

 A Lei nº 8.666 previa em seu artigo 12, inciso IV, a mesma diretriz, 
porém, de modo menos incisivo, ao estipular a “possibilidade de emprego de 
mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para 
execução, conservação e operação”. Ou seja, a Lei nº 12.462 definiu a 
utilização preferencial da mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas locais, em termos similares à interpretação dada pela doutrina à 
possibilidade de sua utilização prevista na Lei nº 8.666. 

  

7. Possibilidade de parcelamento do objeto visando à ampla participação 
de licitantes, sem perda de economia de escala 

 Entre as diretrizes previstas no artigo 4º da Lei nº 12.462, está a de que 
será possível o parcelamento do objeto visando à ampla participação de 
licitantes, sem perda da economia de escala. 

 Na fase interna da licitação, a Administração Pública elaborará os atos e 
expedirá os documentos necessários para caracterização do objeto a ser 
licitado e definição dos parâmetros do certame (artigo 4º, Decreto nº 7.581). O 
artigo 4º, inciso IX, do Decreto estabelece que é nessa fase que a 
Administração elaborará justificativa da vantajosidade da divisão do objeto da 
licitação em lotes ou parcelas para aproveitar as peculiaridades do mercado e 
ampliar a competitividade, desde que a medida seja viável técnica e 
economicamente e não haja perda de economia de escala. 

 Antes da edição da Lei nº 12.462 e do Decreto nº 7.581, a questão do 
parcelamento do objeto licitado já havia sido expressamente regulada pela Lei 
nº 8.666, no artigo 15, inciso IV e artigo 23, § 1º. 

 O parcelamento ou fracionamento do objeto implica uma redução da sua 
dimensão quantitativa, qualitativa e econômica, o que permite ampliar a 
participação de licitantes, em conformidade com os princípios da igualdade e 
eficiência, previstos no artigo 3º, da Lei nº 12.462.  

 Frise-se, no entanto, que a possibilidade de parcelamento do objeto 
deve respeitar limites de ordem técnica e econômica. Conforme afirma Marçal 
Justen Filho, “o impedimento de ordem técnica significa que a unidade do 
objeto a ser executado não pode ser destruída através do fracionamento”.2  

 Por outro lado, o impedimento de ordem econômica diz respeito ao risco 
de o fracionamento aumentar o preço unitário a ser pago pela Administração. 
Nas palavras de Marçal Justen Filho, “em uma economia de escala, o aumento 

                                                 
2
 Ob. Cit. p. 277. 



de quantitativos produz a redução dos preços. Por isso, não teria cabimento a 
Administração fracionar as contratações se isso acarretar aumento de seus 
custos”.3  

 O TCU já decidiu reiteradas vezes que o parcelamento não é possível 
quando acarretar a frustração da economicidade buscada pela Administração. 

 Frise-se ainda que o objetivo imediato a ser perseguido com o 
parcelamento não é a ampliação da possibilidade de participação de licitantes. 
Deve haver, necessária e concomitantemente, repercussão na economicidade 
da contratação e aproveitamento da economia de escala.  

 A Súmula 247 do TCU reconhece a existência de limites objetivos ao 
parcelamento do objeto licitado: “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”.  
 Assim, a adoção da diretriz do parcelamento do objeto (art. 4º, inciso VI) 
deverá visar à ampla participação de licitantes, sem perda de economia de 
escala. No entanto, como visto, o requisito da economicidade deverá receber 
maior prestígio em face do requisito da ampliação do universo de interessados. 
 A opção pelo parcelamento do objeto deverá ser definida no instrumento 
convocatório. Ademais, o artigo 8º, inciso XI, do Decreto nº 7.581 prevê que o 
instrumento convocatório definirá os prazos e condições para a entrega do 
objeto. 

  

7.1. A possibilidade de contratação simultânea para a execução dos 
serviços licitados  

Além de prever a possibilidade do parcelamento do objeto, a Lei nº 
12.462 prevê ainda a possibilidade de uma espécie de fracionamento de 
serviços. O Decreto nº 7.581 nomeou essa possibilidade de divisão dos 
serviços de “contratação simultânea”.  

O artigo 11 da Lei nº 12.462 dispõe que a Administração Pública 
poderá contratar mediante justificativa expressa mais de uma empresa ou 
instituição para executar determinado serviço, desde que isso não implique a 
perda da economia de escala. Posteriormente, o artigo 71 do Decreto nº 7.581 
repetiu o artigo 11 da Lei nº 12.462 quase que integralmente. No entanto, o 
dispositivo do decreto suprimiu a palavra “expressa”. 

Há outra diferença relevante entre a redação da Lei nº 12.462 e do 
Decreto nº 7.581 que altera a hipótese em que estaria autorizada a utilização 
de contratação simultânea. A Lei nº 12.462 estabeleceu que a contratação 
simultânea de serviço será possível quando o objeto da contratação puder ser 
executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado ou a 
múltipla execução for conveniente para atender à Administração Pública. Por 
outro lado, o Decreto nº 7.581 estabeleceu que a contratação simultânea será 
possível quando o objeto da contratação puder ser executado de forma 
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concorrente e simultânea por mais de um contratado e a múltipla execução for 
conveniente para atender à Administração Pública. 

Ou seja, a Lei nº 12.462 autorizou a contratação simultânea quando 
observada uma ou outra das condições previstas nos incisos do seu artigo 11, 
enquanto que o Decreto nº 7.581 autorizou a contratação simultânea quando 
estiverem presentes, cumulativamente, as duas condições previstas nos 
incisos do seu artigo 71. De todo modo, a diferença não parece ser relevante 
porque se trata de requisitos que muito dificilmente poderiam ser verificados de 
modo dissociado. Ao optar pela contratação simultânea, a Administração 
deverá considerar tanto a possibilidade de execução do objeto de forma 
concorrente e simultânea bem como a conveniência de utilização dessa forma 
de contratação pela Administração, sem comprometimento do atingimento do 
objetivo visado.    

O parágrafo segundo do artigo 11 da Lei nº 12.462 proíbe a 
contratação simultânea para os serviços de engenharia. No mesmo sentido, o 
parágrafo único do artigo 71 do Decreto nº 7.581 prevê que a contratação 
simultânea não se aplica às obras ou serviços de engenharia. A leitura 
conjugada do artigo 8º, § 1º e do artigo 11, § 2º, da Lei nº 12.462 permite 
presumir que a vedação de contratação simultânea dos serviços de engenharia 
decorre da predileção da Lei nº 12.462 pela execução conjunta ou unitária 
desse tipo de serviço4.  

A Lei e o Decreto não definem como ocorrerá a repartição da prestação 
dos serviços entre as diversas empresas contratadas. É recomendável que o 
edital apresente uma estimativa aproximada do quantitativo a ser executado 
por cada uma, dentro do quantitativo global licitado, para que as propostas de 
preço apresentadas por cada licitante possam considerar adequadamente os 
custos envolvidos e a economia de escala possível de ser obtida. 

Por fim, o parágrafo primeiro do artigo 11 estabelece que na hipótese 
de contratação simultânea de mais de uma empresa para prestar determinado 
serviço, a Administração Pública deverá manter o controle individualizado da 
execução do objeto contratual relativamente a cada uma das contratadas. Essa 
regra está inserida também no artigo 72 do Decreto nº 7.581. O parágrafo 
único desse artigo estabelece que o instrumento convocatório deverá 
disciplinar os parâmetros objetivos para a alocação das atividades a serem 
executadas por contratado. Assim, haverá duas ou mais empresas prestando o 
serviço objeto da contratação, mas o controle de cada contrato será 

                                                 
4
 Nesse sentido, Guilherme Fredherico Dias Reisdorfer esclarece que “A adoção desse regime 

[contratação integrada] é preferencial para serviços e obras de engenharia (art. 8º, §1º), ao 
lado dos regimes de empreitada integral e por preço global. O ponto de identidade entre esses 
três regimes reside em que eles devem ser em regra reservados a prestações contratuais não 
fracionáveis, isto é, a objetos que devem ser executados de forma conjunta ou unitária. 
Utilizam-se esses regimes quando, por razões técnicas ou econômicas, afasta-se a viabilidade 
de licitar parcelas desses serviços ou obras de engenharia como unidades autônomas. É o que 
se extrai da leitura conjugada dos arts. 8º, § 1º, e 11, § 2º, da Lei 12.462: enquanto o primeiro 
dispositivo prevê que as obras e serviços de engenharia devem ser contratados 
preferencialmente mediante a adoção dos regimes acima mencionados, o segundo esclarece 
que tais prestações não podem ser objeto de contratação simultânea de mais de uma empresa 
para o objeto contratado. Ou seja: devem ser desenvolvidas de forma unitária”. 
(REISDORFER, Guilherme Fredherico Dias. (A contratação integrada no Regime 
Diferenciado de Contratação (Lei 12.462/2011). Informativo Justen, Pereira, Oliveira e 
Talamini, Curitiba, n.º 55, setembro de 2011, disponível em 
http://www.justen.com.br/informativo, acesso em 05/10/2011). 

http://www.justen.com.br/informativo


individualizado. Desse modo, não será analisado o resultado final do objeto da 
licitação, mas o cumprimento do contrato por cada sujeito declarado vencedor. 

Na prática, será necessário verificar ainda os meios que a 
Administração utilizará para instrumentalizar essa fiscalização individualizada 
de cada contrato e a efetividade desses mecanismos. 

 

7.2. Peculiaridade da dispensa de publicação do instrumento 
convocatório na imprensa oficial e a sua aplicação aos casos de 
fracionamento do objeto 

A Lei nº 12.462 estabelece que a publicidade do ato convocatório e dos 
procedimentos licitatórios poderá ser feita mediante publicação de extrato em 
diário oficial, jornais de grande circulação e em sítio eletrônico oficial 
centralizado de divulgação de licitações ou mantido pelo ente encarregado do 
procedimento licitatório na rede mundial de computadores (art. 15, § 1º, incisos 
I e II). 

O parágrafo segundo do artigo 15 estabelece que a publicação em 
diário oficial e jornais será dispensada para licitações cujo valor não ultrapasse 
R$150.000,00 para obras e R$80.000,00 para bens e serviços, inclusive de 
engenharia. Essa regra foi reproduzida pelo § 3º do inciso II do artigo 11 do 
Decreto nº 7.581.  

Em seguida, o parágrafo terceiro do artigo 15 esclarece que deverá ser 
considerado o valor total da contratação no caso de parcelamento do objeto 
para fins de dispensa da publicação em diário oficial e jornal diário de grande 
circulação. Essa regra também foi reproduzida pelo decreto (artigo 11, inciso II, 
§ 4º, Decreto nº 7.581). 

 

8. Conclusão 

 Em suma, as diretrizes do regime diferenciado de contratações públicas 
podem ser divididas em i) diretrizes que trouxeram inovações não previstas na 
Lei de Licitações; ii) diretrizes que ampliaram regras já previstas na Lei de 
Licitações e; iii) diretrizes que se limitaram a reproduzir regras da Lei de 
Licitações.  
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