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1. Considerações iniciais 

Instituído no capítulo I da Lei nº 12.462, de 5 de agosto de 2011, e 
regulamentado pelo Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, o Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) constitui disciplina excepcional e 
transitória facultativamente aplicável às licitações e aos contratos no âmbito da 
administração pública brasileira. 

A Lei nº 12.462 parece ter instituído uma nova modalidade de licitação, 
combinando alguns elementos das modalidades até então existentes na 
disciplina administrativa com a introdução de relevantes inovações, para 
conformar o que denomina Regime Diferenciado de Contratações Públicas. 
Nessa perspectiva, no seu âmbito de incidência, o RDC constitui modalidade 
procedimental autônoma, abrangendo a seleção e contratação necessárias à 
obtenção do bem ou serviço demandado pela Administração1.  

Nas linhas a seguir, pretende-se analisar a seção I do primeiro capítulo 
da referida Lei, que delimita o objeto da sua incidência, define a terminologia 
técnico-jurídica que se lhe emprega e apresenta os objetivos, princípios e 
diretrizes que fundamentam e norteiam a sua aplicação.  

 

2. Objeto e âmbito de incidência do RDC 

O art. 1º da Lei dispõe que a aplicabilidade do RDC se restringe 
“exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização”: I – dos 

                                              
1 Esse, a propósito, é claramente o entendimento adotado pela INFRAERO na 
confecção de edital de licitação que de modo pioneiro utilizou o RDC. O edital é 
intitulado “RDC PRESENCIAL Nº 001/ADNE/SBJP/2011” e a palavra “RDC”, utilizada 
para exprimir a modalidade licitatória empregada (Disponível em: 
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao/servlet/DetalheLicitacao?idLicitacao=457
48>. Acesso em 27 out. 2011). 
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Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016; II – da Copa das Confederações 
FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014; e III – de obras de infraestrutura e 
contratação de serviços em aeroportos próximos às cidades que sediarão 
esses eventos esportivos2.    

A vinculação exclusiva do RDC a tais finalidades indica a prioridade 
conferida pelo Estado brasileiro à realização desses eventos. Nesse sentido, a 
justificativa do regime excepcional apenas poderia pressupor a busca por maior 
simplificação, celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos para 
dispêndio de recursos públicos.  

A despeito da delimitação do âmbito de incidência do novo regime, 
deve-se observar que se trata de demarcação genérica. Isso porque, apesar do 
vínculo que a norma exige entre o projeto e os referidos eventos esportivos, o 
seu texto não permite a imediata identificação de quais seriam os projetos 
beneficiados pelo novo regime jurídico.  

Com efeito, a expressão “licitações e contratos necessários à 
realização” (art. 1º, caput) dá margem a larga interpretação, pelo que o RDC 
poderia abranger desde as obras dos estádios, passando por intervenções de 
mobilidade urbana e, até mesmo, investimentos em saúde, educação 
profissionalizante e segurança pública. Os incisos do art. 1º igualmente não 
contribuem para a definição do âmbito de aplicação do RDC.  

O inciso I remete a uma “Carteira de Projetos Olímpicos”, “a ser 
definida” pela Autoridade Pública Olímpica (APO). Ou seja, sequer se conhece 
quais seriam esses projetos, cuja definição deverá ser feita consoante o 
procedimento definido na Lei que criou a APO3. 

Por ora, apesar de ainda não ter havido a formalização do conjunto de 
projetos que viabilizará os eventos olímpicos, o RDC, por força do art. 65 da 
sua Lei, já é imediatamente aplicável aos projetos que visam ao cumprimento 
das obrigações assumidas perante os Comitês Olímpico e Paraolímpico 
Internacional. Essa aplicação, todavia, é notadamente excepcional e poderá 
abranger apenas as contratações “imprescindíveis para o cumprimento das 
obrigações assumidas perante o Comitê Olímpico Internacional”, devendo o 
contratante da obra ou serviço fundamentar a necessidade de utilização do 
RDC. 

Mais adiante, art. 1º, II da Lei alude às licitações e contratos “definidos 
pelo Grupo Executivo – GECOPA 2014” e, no caso de obras públicas, restringe 
a aplicação do RDC àquelas constantes de uma “matriz de responsabilidades” 
celebrada entre a União e os demais entes da federação (Distrito Federal e os 
Estados e Municípios que sediarão os eventos). 

Essa previsão, contudo, não assegura distinguir quais seriam as 
contratações sujeitas ao RDC, pois a própria Controladoria Geral da República 
admite que os valores e projetos apresentados nas matrizes de 

                                              
2 A Lei nº 12.462, no seu art. 1º, III, utiliza impropriamente o termo “mundiais” para se 
referir aos eventos esportivos referidos nos incisos anteriores. Isso porque, daqueles 
eventos, apenas a Copa do Mundo é usualmente conhecida por “mundial”. O Decreto 
nº 7.581, que regulamentou o RDC, optou por utilizar a palavra “competições” (art. 2º, 
III). 

3 Lei nº 12.396, de 21 de março de 2011. 
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responsabilidades “serão atualizados a medida em que novas ações forem 
incluídas”4. Demais disso, já foram celebrados sucessivos aditivos e revisões 
às matrizes de responsabilidade dos Estados e Municípios junto à União5.  

As obras e serviços referidos no inciso III do art. 1º, por outro lado, são 
determináveis. Porém, ao que parece, trata-se de dispositivo que contém 
previsão casuística e que impõe discriminação inaceitável em desfavor de 
algumas capitais que – distantes mais de 350 km das cidades que receberão 
os eventos esportivos – não poderiam se valer do RDC para obras e serviços 
nos seus aeroportos. 

Ainda quanto ao objeto do RDC, outro ponto digno de nota é a 
expressão “restringindo-se, no caso de obras públicas, às constantes da matriz 
de responsabilidades” (inciso II). 

Com isso, a Lei restringiu às obras públicas a exigência de previsão na 
matriz de responsabilidades, pelo que as licitações e os contratos relativos a 
serviços, compras e alienações não necessitam estar referidos naquele 
documento para adoção do regime diferenciado. Note-se, porém, que 
permanece o dever da Administração de fundamentar a utilização do RDC, 
relacionando o objeto que se pretende licitar e/ou contratar a uma das 
hipóteses do art. 1º da Lei.  

Quanto ao contratante, poderão aplicar o RDC nas licitações e 
contratos os órgãos ou entidades públicas da Administração Direta ou Indireta 
dos Poderes Executivos de quaisquer dos entes federativos, desde que se 
comprove pertinência do certame e da avença com o disposto no art. 1º da Lei. 

Por fim, ainda quanto ao âmbito de incidência do RDC, dúvida não há 
quanto ao seu aspecto temporal, pois, passados os eventos esportivos, não 
mais haveria fundamento legal para se lançar novas licitações pelo regime 
diferenciado. Parece, entretanto, cabível a sua utilização para a disciplina de 
contratos que, celebrados antes, tenham de ser executados no todo ou em 
parte depois dos eventos. 

 

3. O princípio da eficiência como norte para os objetivos e diretrizes 
do RDC 

A busca pela eficiência, veiculada na Lei do RDC tanto como objetivo 
quanto como princípio, parece indicar, no âmbito das licitações e contratos por 
si disciplinados, a persecução de um interesse público qualificado pela 
utilização ótima do tempo, dos procedimentos e dos recursos disponíveis. 

Algumas novidades trazidas pela Lei do RDC nesse sentido podem ser 
mencionadas, como a contratação integrada (art. 9º), a remuneração variável 
vinculada ao desempenho da contratada (art. 10) e a expressa previsão de que 
apenas vícios insanáveis acarretam desclassificações de licitantes (art. 24, I) 
ou invalidades de atos administrativos (art. 28, II). 

                                              
4 Disponível em <http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/matriz>. Acesso em 
29 set. 2011. 

5 Cf. o sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União. 
<http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/copa2014/documentos>. Acesso em 
29 set. 2011.     
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A busca pela eficiência que inspira em grande medida a nova 
regulamentação também se expressa nas diretrizes do RDC:  

1) “a padronização do objeto da contratação relativamente às 
especificações técnicas e de desempenho e, quanto for o caso, às condições 
de manutenção, assistência técnica e de garantia oferecidas” (art. 4º, I). Com 
esse propósito, instituiu-se o catálogo eletrônico de padronização de compras, 
serviços e obras (art. 33);  

2) a padronização de instrumentos convocatórios e minutas de 
contratos (art. 4º, II);  

3) a “busca da maior vantagem para a administração pública, 
considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, 
social ou ambiental” (art. 4º, III);  

4) a adoção de “condições de aquisição, de seguros e de pagamento 
compatíveis com as do setor privado, inclusive mediante pagamento de 
remuneração variável conforme desempenho” (art. 4º, IV, e art. 10).  

5) a “utilização, sempre que possível, nas planilhas de custos 
constantes das propostas oferecidas pelos licitantes, de mão de obra, 
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local” da execução 
contratual, “desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do 
respectivo objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a 
contratação” (art. 4º, V). 

 

4. Os termos e definições para aplicação do RDC 

O artigo 2º da Lei nº 12.462 estipula as definições a serem observadas 
no regime diferenciado de contratações. Sobre o assunto, passa-se a destacar 
as inovações havidas em relação à Lei nº. 8.666.  

A primeira refere-se à previsão de que o projeto básico deverá conter 
os elementos mínimos em referência “sem frustrar o caráter competitivo do 
procedimento licitatório” (parágrafo único). Diferenciando-se da Lei de 
Licitações – na qual a expressão consta em apenas alguns dos elementos 
mínimos do projeto básico –, a nova legislação estende tal diretiva 
expressamente a todos os elementos do projeto básico, elencados ou não 
dentre os mínimos. Fica reforçado que o projeto básico, com todos os seus 
elementos constitutivos, não poderá frustrar o caráter competitivo das 
licitações.  

A segunda inovação diz respeito à previsão de que o projeto básico 
deverá conter soluções técnicas detalhadas, restringindo-se “a necessidade de 
reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto 
executivo e de realização das obras e montagem a situações devidamente 
comprovadas em ato motivado da administração pública” (parágrafo único, II). 
Ao assim dispor, a Lei nº 12.462 prevê expressamente a possibilidade de 
diferenciações entre o projeto básico e o projeto executivo, o que é cabível 
apenas nas hipóteses devidamente comprovadas pela Administração por meio 
de ato motivado. 

Trata-se de inovação relevante, que fortalece o controle de eventuais 
reformulações durante as fases de elaboração do projeto executivo e de 
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execução da obra. Nesse sentido, a norma obriga que se comprove, por ato 
motivado, a efetiva necessidade de alteração em relação ao projeto básico. 
Com isso, por meio da verificação dos motivos de tal ato, coíbem-se 
modificações abusivas. 

O inciso V do parágrafo único estabelece que o projeto básico deverá 
subsidiar a elaboração do plano de licitação e do plano de gestão da obra, tal 
qual prevê a Lei nº 8.666. Excetua-se a aplicação da regra, quanto à respectiva 
licitação, quando for adotada a modalidade de contratação integrada. Isto 
porque, na hipótese, o projeto básico será responsabilidade do próprio 
contratado. 

Quanto à definição de projeto executivo (inciso V), a nova Lei permite a 
utilização de normas técnicas que não as da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), contemplando hipóteses em que inexista normatização 
específica da entidade sobre um ou mais componentes do projeto. 

Cumpre consignar, por fim, que, quando for o caso, os projetos 
executivos deverão contemplar os itens do catálogo eletrônico de padronização 
de compras, serviços e obras, disciplinado pelo artigo 33 da Lei do RDC.  

 

5 Conclusões 

Em geral, o Regime Diferenciado de Contratações Públicas oferece 
importantes instrumentos que concorrem para a eficiência e celeridade dos 
processos licitatórios sob sua aplicação. De igual modo, introduz relevantes 
inovações no que se refere à contratação e execução dos contratos públicos, 
com vistas à obtenção da melhor relação custo-benefício para a Administração 
e para os interesses da sociedade. 

Deverá contribuir para viabilizar tempestivamente os projetos 
necessários à organização dos eventos esportivos programados para o período 
2013-2016. A crítica de fundo, contudo, parece residir na adoção de um regime 
excepcional e temporário para a solução episódica de problemas pontuais em 
projetos específicos. Entende-se que o debate em torno do RDC poderia ter 
culminado em esforços para o aprimoramento da Lei nº 8.666 e das licitações e 
contratos administrativos de que a Administração em geral se utiliza.  
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