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1 Normas gerais sobre um procedimento autônomo 

O art. 12 da Lei nº 12.462 estabelece uma premissa procedimental 
relevante, que se estende a diversos outros pontos da lei. Conforme explicitado 
em outros artigos desta coletânea, o procedimento licitatório estabelecido pela 
Lei nº 12.462 não se confunde com aqueles estabelecidos pela legislação 
antes existente — notadamente as leis nº 8.666 e 10.520. A nova lei 
estabelece um sistema autônomo de licitações, cujas regras devem ser 
interpretadas coerentemente. 

Um exemplo disto é que a fase de julgamento nesse procedimento 
licitatório precede a habilitação, como regra geral. Assim, quando a Lei nº 
12.462 alude a uma inversão de fases, pretende denotar o regime geral da Lei 
nº 8.666 — ou seja, a habilitação realizada antes do julgamento. Há 
similaridades e diferenças entre o procedimento da Lei nº 12.462 e o da 
legislação anterior. Porém, o mais relevante é que são inconfundíveis, de modo 
que o procedimento do RDC não pode ser compreendido à luz das premissas 
procedimentais da legislação anterior. Segundo o §2º do art. 1º,2 “a opção pelo 
RDC deverá constar de forma expressa do instrumento convocatório e 
resultará no afastamento das normas contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1994, exceto nos casos expressamente previstos nesta Lei”. Esta 
determinação legal deve ser tida como o fundamento para a compreensão 
autônoma do RDC. 

Os incisos do art. 12 discriminam a fase interna da licitação 
(“preparatória”) da fase externa, inaugurada com a publicação do instrumento 
convocatório (inciso II do art. 12). A fase final é referida como “encerramento” e 
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consiste na homologação e adjudicação, cujos efeitos são examinados em 
outro artigo desta coletânea.3 

Por outro lado, não me parece procedente a crítica à Lei nº 12.462 
baseada na existência de conflito com as normas gerais veiculadas pela Lei nº 
8.666 e de outros. Essa crítica foi desenvolvida por Renato Monteiro de 
Rezende, para quem “as normas gerais da Lei nº 8.666 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”.4 Sob essa 
premissa, reputa inválidos todos os aspectos procedimentais que divirjam do 
modelo da Lei nº 8.666. 

Porém, o propósito da Lei nº 12.462 é precisamente, no exercício da 
competência da União prevista no art. 22, XXVII, da Constituição, estabelecer 
normas gerais aplicáveis a certo conjunto de licitações.5 Não se cogita, 
portanto, de conflito entre a Lei nº 12.462 e a Lei nº 8.666. Aquela afasta 
legitimamente a aplicação desta nos casos previstos. A Lei nº 8.666 — assim 
como os demais diplomas normativos federais atinentes a licitações — aplica-
se unicamente de modo subsidiário, quando esta aplicação for coerente com o 
sistema instituído pela Lei nº 12.462. Essa é a fonte das normas gerais federais 
atinentes às licitações abrangidas pelo RDC. No quadro estabelecido por tais 
normas gerais, admite-se ainda a legislação suplementar local, tal como já 
ocorre em relação à legislação federal vigente anteriormente à Lei nº 12.462. 

 

2 Licitação em forma eletrônica ou presencial 

O art. 13 prevê que “as licitações deverão ser realizadas 
preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a presencial”. 
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urgência. 



 

2.1 A previsão legal genérica 

Tal como expõe Marçal Justen Filho ao tratar do pregão eletrônico, a 
alusão à forma eletrônica não altera o regramento nem a natureza da 
modalidade licitatória.6 Isso é especialmente relevante no caso do art. 13 da Lei 
nº 12.462. Há no dispositivo legal a adoção de uma fórmula de certo modo 
simplista para a transformação das modalidades licitatórias em procedimentos 
preferencialmente eletrônicos. Não há nenhuma especificação mais detalhada 
sobre os procedimentos a serem adotados para essa transformação. Remete-
se implicitamente a solução para um ato regulamentar — cuja existência não é 
referida de modo expresso na regra legal. Por isso, é especialmente importante 
destacar que a adoção da forma eletrônica não pode significar o 
desvirtuamento ou a alteração das características de cada procedimento 
licitatório. 

 

2.2 Desvinculação aos procedimentos anteriormente existentes 

Neste ponto deve ficar novamente claro que o RDC não se vincula aos 
procedimentos licitatórios estabelecidos pela legislação anterior, ainda vigente 
e aplicável aos casos em que não houver a opção do art. 1º, §2º, pelo RDC. 
Um exemplo elucida a discussão. Se fosse aplicável o regime da Lei nº 8.666, 
a adoção de uma forma eletrônica de licitação em relação à modalidade 
“concorrência” apresentaria dificuldades. Segundo o art. 22, §1º, da Lei nº 
8.666, a concorrência é a modalidade de licitação que não exige 
procedimentos prévios de habilitação, na qual quaisquer interessados podem 
demonstrar inicialmente sua habilitação e participar do certame. Por isso, 
poderia haver dificuldade na realização de uma concorrência por meio 
eletrônico, em face da impossibilidade legal de se exigir prévio cadastramento 
para obtenção de senhas de acesso ou outros requisitos técnicos. Esse 
problema não se põe no âmbito do RDC, cujo procedimento licitatório — 
estabelecido de modo pleno e sistemático pela Lei nº 12.462 — admite 
amplamente a forma eletrônica, sem as dificuldades procedimentais que 
poderiam resultar das características das modalidades licitatórias da Lei nº 
8.666. Embora o art. 1º, §2º, da Lei nº 12.462 faça menção expressa apenas a 
este diploma, deve-se reputar que o procedimento do pregão (Lei nº 10.520) 
também não é adotado como premissa pela Lei nº 12.462. 

 

2.3 Os limites do regulamento 

A absoluta ausência de regras legais relativas às licitações em geral em 
forma eletrônica significa, em termos práticos, que a maior parte da sua 
disciplina poderá vir a ser estabelecida por meio de regulamento. Aqui são 
aplicáveis e valiosas as advertências de Marçal Justen Filho sobre os vícios 
formais do Decreto nº 5.450, que introduz de modo originário normas que 
alteram o regime previsto na lei que lhe dá fundamento (basicamente, o art. 2º, 
§1º, da Lei nº 10.520). Ao disciplinar a forma eletrônica das modalidades 
licitatórias, o regulamento deverá atentar de modo estrito para a sua disciplina 
legal, traduzindo para os sistemas informatizados as condições legalmente 
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previstas. Ainda ao tratar do Decreto nº 5.450, Marçal Justen Filho aponta que 
“outras inovações introduzidas através do Decreto retrataram não uma simples 
opção de natureza técnica. Consagraram, isto sim, uma dentre diversas opções 
jurídicas, o que escapa aos limites de um decreto regulamentar”.7 A futura 
regulamentação das licitações por modo eletrônico não pode incorrer neste 
defeito. A ausência de regras legais adequadas para possibilitar o pleno 
aproveitamento das vantagens da licitação eletrônica não pode levar ao 
suprimento pela via regulamentar; exige-se a edição de lei para esse fim. 
Ademais, embora Marçal Justen Filho demonstre que o decreto regulamentar 
(no caso, o Decreto nº 5.450) é aplicável — na maior parte de suas regras — a 
todos os entes da Federação com base no art. 37, XXI, da Constituição Federal 
(que dá à União competência para a edição de normas gerais de licitação),8 a 
disciplina das licitações eletrônicas por meio de lei evitaria qualquer dúvida a 
esse respeito. Diante da existência de diversas leis estaduais de licitações e 
contratos administrativos, e considerando que muitos dos investimentos 
abrangidos pelo RDC serão locais, não federais, este será certamente um 
ponto de conflito. 

 

2.4 Aplicação da legislação suplementar local 

Cabe destacar que a aplicação do art. 13 da Lei nº 12.462 e de sua 
regulamentação (art. 13 do Decreto nº 7.518) não poderá afastar a incidência 
das normas locais válidas, que venham a complementar o procedimento 
previsto na Lei nº 12.462 — tal como já fazem em relação às regras das Leis nº 
8.666 e 10.520. As regras legais relativas à licitação do RDC sob a forma 
eletrônica são vagas e dotadas de limitado conteúdo significativo. Há amplo 
campo para a legislação suplementar local, a qual, sendo válida, será 
obrigatoriamente aplicada. 

Convém novamente ressaltar que, dado o caráter inovador da Lei nº 
12.462 em relação ao procedimento licitatório do RDC, as condicionantes das 
leis locais baseadas no regime geral das Leis nº 8.666 e 10.520, entre outras, 
não interferem na interpretação e aplicação da Lei nº 12.462 pelas 
Administrações estaduais, do Distrito Federal ou dos municípios. 

 

2.5 A preferência pela forma eletrônica 

Outra questão importante é a da preferência dada à licitação na forma 
eletrônica. Tal preferência não é absoluta e deverá ser afastada sempre que a 
licitação eletrônica puder acarretar dificuldades ou representar risco para a 
realização das finalidades próprias da licitação, inclusive no que se refere à 
segurança. Por exemplo, a ausência de segurança da Administração quanto 
aos sistemas informatizados para o desenvolvimento da licitação é razão 
suficiente para se afastar a preferência. 

No entanto, é inegável a existência de uma opção preferencial da lei 
pela licitação eletrônica. Isto tem duas derivações. Primeiro, a opção contrária 
deve ser motivada; não é cabível que a Administração simplesmente ignore o 
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comando legal (muito embora a ausência de motivação possa não acarretar a 
invalidade, em face da diretriz que determina o aproveitamento dos atos que 
contenham vícios supríveis). Depois, a Administração deve adotar as medidas 
necessárias, de natureza normativa (como a edição de regulamento – v. item 
2.7 abaixo) e prática (desenvolvimento ou adaptação dos sistemas 
informatizados), para tornar possível a adoção de meios eletrônicos para as 
licitações em geral. 

 

2.6 A questão da segurança 

A segurança é sempre um ponto sensível nas licitações eletrônicas. 
Marçal Justen Filho afirma ser uma tolice inadmissível reputar que a licitação 
eletrônica é imune a desvios éticos.9 Rodrigo Pironti Aguirre de Castro e Luis 
Eduardo Coimbra de Manuel analisam detalhadamente possíveis mecanismos 
fraudulentos no pregão eletrônico.10 Na ausência de segurança razoável 
quanto à imunidade do sistema a fraudes ou violações, devem ser adotados 
com preferência os mecanismos comuns, não eletrônicos, de licitação. 

A complexidade dos sistemas relacionados com o pregão eletrônico — 
cujo objeto é restrito a bens ou serviços comuns e cujo tipo é limitado ao menor 
preço, portanto mais simples do que as licitações do RDC — permite antever 
as dificuldades relacionadas com licitações eletrônicas em geral. Não parece 
incompatível com a Lei nº 12.462 que haja a adoção de alguns atos eletrônicos 
em uma licitação não eletrônica (“presencial”, na linguagem do art. 13), sempre 
com absoluta preocupação com a prevenção de riscos à segurança. Dentro do 
pressuposto de que os licitantes poderiam ser submetidos ao ônus de realizar 
todo o procedimento por via eletrônica, podem estar igualmente sujeitos a 
realizar apenas parte dos atos da licitação por essa via. O ato convocatório 
pode prever a prática de alguns atos por via eletrônica como forma de tornar 
mais prático e eficiente o certame. 

 

2.7 As soluções adotadas pelo Decreto nº 7.581 

A aplicação do art. 13 da Lei nº 12.462 não dependeria de 
regulamentação ulterior — muito embora a regulamentação (complementar à 
do Decreto nº 7.581, que pouco acrescenta neste tema) pudesse ser útil e 
importante para assegurar a uniformidade e a segurança dos instrumentos que 
vierem a ser adotados. Contudo, na ausência de regulamentação, os atos 
convocatórios deverão conter minuciosamente a previsão do procedimento 
eletrônico a ser adotado, assegurando prazos suficientes para que os licitantes 
possam razoavelmente adaptar-se aos procedimentos previstos, ainda que tais 
prazos necessitem ser mais longos do que os previstos no art. 15. 

O decreto regulamentar acrescentou apenas uma regra atinente à 
licitação do RDC na forma eletrônica, segundo a qual “as licitações sob a forma 
eletrônica poderão ser processadas por meio do sistema eletrônico utilizado 
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para a modalidade pregão, de que trata o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 
2005”. 

Facultar a utilização do sistema eletrônico do chamado pregão eletrônico 
não implica a adoção do procedimento previsto no Decreto nº 5.450 nem 
equivale a tornar o pregão eletrônico o procedimento padrão para as licitações 
do RDC na forma eletrônica. No entanto, produz consequências importantes. 

 

2.7.1 O credenciamento prévio 

O acesso ao sistema eletrônico do Decreto nº 5.450 pressupõe, nos 
termos dos artigos 3º e 13 do Decreto nº 5.450, o credenciamento prévio dos 
envolvidos na licitação (pregoeiro, membros da equipe de apoio e os licitantes). 
Esse credenciamento pode ser permanente no caso de fornecedores 
cadastrados no SICAF. 

Essa regra se aplica aos envolvidos na licitação do RDC por via 
eletrônica. Assim, o mesmo credenciamento utilizado para o pregão eletrônico 
será estendido às licitações do RDC. Os fornecedores que não detenham tal 
credenciamento — por exemplo, por não participarem de pregões eletrônicos 
em face da natureza da sua atividade — deverão obtê-lo. O credenciamento 
será necessário para a participação na licitação do RDC por via eletrônica. 

O credenciamento prévio é exigido pelo art. 16, §3º, do Decreto nº 
7.581. A regra apenas alude genericamente ao credenciamento, o que torna 
aplicáveis as regras do Decreto nº 5.450 sobre o tema, quando se tratar de 
licitação do RDC sob a forma eletrônica. 

Acerca dos problemas que podem ocorrer na fase de credenciamento, 
remete-se o leitor aos comentários de Marçal Justen Filho sobre o tema no 
âmbito do pregão,11 inteiramente aplicáveis às licitações do RDC. 

 

2.7.2 Declarações necessárias 

Tal como no regime do pregão, os licitantes devem apresentar na 
abertura da sessão pública uma declaração de atendimento das condições de 
habilitação. As microempresas ou empresas de pequeno porte devem também 
apresentar declaração desse enquadramento. Segundo o §2º do art. 16, “nas 
licitações sob a forma eletrônica, constará do sistema a opção para 
apresentação pelos licitantes das declarações de que trata este artigo”. 

Sobre o possível suprimento da ausência desta e outras declarações, cf. 
o item 4.2 abaixo. 

 

2.7.3 Adaptações procedimentais 

A utilização do sistema previsto para o pregão eletrônico exigirá 
importantes adaptações procedimentais. Alguns exemplos demonstram a 
relevância das adaptações. No pregão eletrônico, o procedimento é conduzido 
por uma autoridade singular, o pregoeiro. O sistema é concebido para receber 
comandos de uma entidade (pregoeiro) capaz de adotar decisões de modo 
imediato e isolado. Na licitação do RDC, o procedimento é presidido por uma 
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comissão, de natureza colegiada. Suas decisões são adotadas de modo 
coletivo, com expressa previsão normativa da declaração de voto discordante 
por parte de membros da comissão. O procedimento eletrônico deve ser 
adaptado para refletir essa diferença, o que deverá incluir a previsão de 
oportunidades para deliberação colegiada e reservada da comissão. Isso 
provavelmente acarretará sucessivas interrupções do procedimento, tal como 
atualmente já ocorre, no pregão eletrônico, para a realização de diligências ou 
exame de amostras. 

Por outro lado, o pregão eletrônico é caracterizado pelo encerramento 
da disputa por meio do tempo randômico, iniciado por um comando do 
pregoeiro. Na licitação do RDC, não há a previsão expressa da aplicação 
desse sistema. Nada impede que cada ato convocatório — assim como um 
novo ato regulamentar — estabeleça solução diversa, o que deverá refletir-se 
no sistema. 

Os prazos previstos nos artigos 18 (impugnação) e 19 (pedidos de 
esclarecimento) também são distintos no pregão eletrônico, exigindo 
adaptações do sistema. 

Outro ponto de grande relevância consiste na limitação de acesso à fase 
de disputa aberta. Como destacado adiante, a licitação do RDC se assemelha 
às modalidades de pregão comum ou da chamada “concorrência-pregão” (Lei 
nº 11.079) em relação à limitação de acesso de apenas alguns dos licitantes à 
fase de disputa aberta (lances). Distingue-se do pregão eletrônico, no qual não 
há limite e todos os licitantes disputam a fase de lances. 

O regime de recursos também é distinto, exigindo adaptações. 

 

2.7.4 Algumas regras do Decreto nº 5.450 aplicáveis 

Os deveres dos licitantes previstos no art. 13 do Decreto nº 5.450 são 
aplicáveis, com as adaptações necessárias, à licitação do RDC em forma 
eletrônica. 

O regime de ausência de ordem de apresentação de lances, 
característico do pregão eletrônico, aplica-se também à licitação do RDC na 
forma eletrônica. O art. 19 diz expressamente que a apresentação de lances na 
ordem inversa da classificação aplica-se na disputa aberta sob a forma 
presencial, não eletrônica. 

O procedimento do art. 24 aplica-se, em princípio, à licitação eletrônica 
do RDC. A previsão do §7º do art. 24 (tempo aleatório) pode ser substituída por 
outra, definida no ato convocatório. No entanto, é válida a adoção da solução 
do §7º do art. 24 também em relação às licitações do RDC. 

 

3 Requisitos de publicidade 

O art. 15, detalhado pelo art. 11 do Decreto nº 7.581, altera radicalmente 
os procedimentos e prazos de divulgação dos avisos de licitação, em 
comparação com o previsto no art. 21 da Lei nº 8.666 e com a previsão 
correspondente da Lei nº 10.520. Novamente, não é cabível uma comparação 
direta entre os dispositivos, uma vez que um não interfere na aplicação do 
outro. Qualquer análise conjunta apresenta apenas caráter didático e 
comparativo. Além disso, o dispositivo adota uma fórmula aberta para a 
definição de informações que não seriam passíveis de divulgação 



(“informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado”). Essa fórmula deve ser entendida como correspondendo às hipóteses 
constitucionalmente admitidas de sigilo nas contratações públicas. Não 
representa ampliação em relação ao que a Constituição já estabelece. Não 
permite à Administração que crie novas situações de sigilo com base em 
fórmulas genéricas como a segurança da sociedade e do Estado. 

 

3.1 A forma da publicação 

O caput do art. 15 alude a “ampla publicidade”. O modo pelo qual ela 
será realizada é previsto no §1º e consiste em publicação obrigatória do extrato 
do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do 
Município, conforme o caso. Em se tratando de consórcio público, prevê-se a 
publicação no Diário Oficial “do ente de maior nível entre eles”.12 No caso de 
um consórcio formado exclusivamente por municípios, a solução deve ser dada 
pelo instrumento de constituição do consórcio (que pode prever que as 
publicações do consórcio se darão em um determinado município, tido como a 
sede do consórcio) ou, na sua omissão, deve ser a publicação no local onde 
deva ocorrer a licitação. Não é razoável supor que pudesse ser exigível a 
publicação em todos os veículos oficiais dos municípios consorciados. 

O inciso I do §1º não exige, apenas permite, a publicação do extrato em 
jornal diário de grande circulação. O §1º também faculta a comunicação direta 
aos fornecedores, cadastrados ou não. 

Cumulativamente à publicação do extrato no diário oficial, o inciso II do 
§1º exige a “divulgação em sítio eletrônico oficial centralizado de divulgação de 
licitações ou mantido pelo ente encarregado do procedimento licitatório na rede 
mundial de computadores”. 

 

3.2 A forma de publicação segundo o Decreto nº 7.581 

O §1º do art. 11 do Decreto nº 7.581 prevê o conteúdo do extrato do 
instrumento convocatório. Mais problemático é o §2º, segundo o qual “A 
publicação referida no inciso I do caput [ou seja, a que deve ocorrer no Diário 
Oficial] também poderá ser feita em sítios eletrônicos oficiais da administração 
pública, desde que certificados digitalmente por autoridade certificadora 
credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-
Brasil”. Essa publicação em sítios eletrônicos, ainda que oficiais e certificados, 
não substitui nem torna desnecessária a publicação em Diário Oficial — a não 
ser que tais sítios sejam legalmente definidos como substituindo, para todos os 
fins, o Diário Oficial. Na medida em que permaneça existindo o Diário Oficial, a 
publicação prevista no inciso I do §1º do art. 15 da Lei nº 12.462 é obrigatória. 

 

3.3 As licitações de pequeno valor 
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Destaque-se que, no caso de licitações com valor de até R$150.000,00 
(obras) ou R$80.000,00 (bens ou serviços, inclusive de engenharia),13 a 
publicação do inciso I (Diário Oficial) fica dispensada, conforme previsto no §2º. 
Apenas é obrigatória a publicação por meio da divulgação em sítio eletrônico. 
Evidentemente, deve ser dada a maior divulgação possível à existência do 
referido sítio eletrônico e a quaisquer mudanças que a Administração pretenda 
realizar no meio de divulgação eletrônica dos extratos de edital. O §3º 
determina a aplicação da regra acerca do somatório de licitações parceladas 
para se aferir o valor da licitação, para aplicação do §2º. A regra do §2º foi 
impugnada perante o STF na ADI nº 4.645, sob o pressuposto de violar o 
princípio da publicidade. Em sua manifestação nos autos, a Advocacia-Geral 
da União defende a validade da norma sob a premissa de que a publicidade 
por meio da publicação em diários oficiais não é o único procedimento 
constitucionalmente admissível, conforme demonstra o regramento da Lei nº 
8.666 atinente ao convite. O argumento parece persuasivo para confirmar a 
validade do dispositivo. 

Tal como em relação às demais regras da legislação de licitações 
baseadas no valor da contratação, o valor relevante é o do orçamento adotado 
pela Administração na licitação, não o da proposta vencedora ou o do contrato 
que vier a ser celebrado. Este é outro aspecto em que o sigilo do orçamento 
pode afetar o procedimento. Uma vez que o orçamento será conhecido dos 
órgãos de controle, caberá a estes verificar também o cumprimento das 
normas atinentes à divulgação. Uma vez que este controle pode vir a ser 
realizado a posteriori, haverá grande possibilidade de ser já impraticável a 
anulação do contrato. Isto não prejudica, porém, a aplicação das sanções 
cabíveis aos agentes públicos que tiverem sido responsáveis pela omissão de 
divulgação. Além disso, a própria existência da publicação apenas por meio 
eletrônico sinalizará aos licitantes que o orçamento está abaixo dos limites 
estabelecidos pela lei, reduzindo em parte os efeitos pretendidos pelo sigilo 
legalmente previsto. 

 

3.4 A reabertura de prazos no caso de modificação do ato convocatório 

O §4º tem redação similar à do §4º do art. 21 da Lei nº 8.666. Presume-
se que toda alteração é relevante e deve conduzir à republicação e reabertura 
de prazos. Isto apenas é dispensado “quando a alteração não comprometer a 
formulação das propostas”. Cabe à autoridade que determinar a dispensa da 
republicação e reabertura o ônus de comprovar a irrelevância da alteração para 
a formulação das propostas. 

 

3.5 Os prazos e sua contagem 

Os incisos I a IV do art. 15 preveem os diversos prazos a serem 
observados. O caput é expresso ao indicar que se trata de “prazos mínimos 
para apresentação de propostas, contados a partir da data de publicação do 
instrumento convocatório”. No caso de serem obrigatórias as duas publicações 
(incisos I e II do §1º), o prazo deve ser contado a partir da última delas, quando 
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se completa a publicidade obrigatória. Ao contrário do que ocorre na Lei nº 
8.666, os prazos são contados em dias úteis. 

Para a aquisição de bens, o prazo mínimo é de cinco dias úteis quando 
a licitação for do tipo menor preço ou maior desconto. Em outros casos, é de 
dez dias úteis. 

Para a contratação de serviços e obras, o prazo mínimo é de quinze dias 
úteis quando a licitação for do tipo menor preço ou maior desconto. É de trinta 
dias úteis nos outros casos. Percival José Bariani Junior esclarece que este, de 
trinta dias, seria o prazo mínimo legal para a elaboração de uma proposta em 
licitação de obra ou serviço sob o regime de contratação integrada. O autor 
destaca a insuficiência desse prazo para a análise efetiva dos riscos que o 
contratado assume segundo o regime legal da contratação integrada.14 

Em licitações do tipo maior oferta, o prazo mínimo será sempre de dez 
dias úteis. 

Em licitações do tipo técnica e preço, melhor técnica ou baseadas no 
conteúdo artístico, o prazo mínimo será sempre de trinta dias úteis. 

O Decreto nº 7.581 não dispõe sobre os prazos e sua contagem. Todas 
as regras pertinentes encontram-se diretamente na Lei nº 12.462. 

 

4 Os modos de disputa aberto e fechado 

Uma importante novidade do RDC é a previsão de modos de disputa 
aberto ou fechado nas suas licitações. A disputa aberta já era conhecida no 
leilão, no pregão e na chamada “concorrência-pregão” previstas na Lei nº 
11.079 (das parcerias público-privadas) e na Lei nº 8.987 (nesta tendo sido 
introduzida, ainda que de modo incompleto e indireto, pela Lei nº 11.196). O 
art. 16 permite a adoção da disputa aberta em qualquer licitação, prevendo que 
a sua combinação será disciplina pelo regulamento. 

Cabe ao órgão responsável pela licitação, na fase preparatória, optar 
pela forma de disputa (aberta, fechada ou combinação delas), conforme o art. 
4º, II, “f”, e o art. 8º, III, do Decreto nº 7.581. Este item não é um dos que 
exigem justificativa específica na fase interna (incisos III e IV do art. 4º do 
Decreto nº 7.581). 

 

4.1 O papel do regulamento 

Muito embora tanto o art. 16 quanto o art. 17 aludam ao papel do 
regulamento no detalhamento das regras sobre a disputa aberta, tais regras 
têm eficácia plena e podem ser aplicadas desde logo. Os critérios 
fundamentais para a sua aplicação já estão previstos nos incisos e parágrafos 
do art. 17. A compreensão de que o Decreto nº 7.581 pode não conter 
detalhamento acerca do tema não impedirá a aplicação imediata da norma. O 
ato convocatório deverá estabelecer minuciosamente o procedimento a ser 
adotado, sempre de modo coerente com as determinações do art. 17 e com as 
regras do Decreto nº 7.581. 
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4.2 Declarações e credenciamento 

Segundo o art. 16 do Decreto nº 7.581, os licitantes são obrigados a 
apresentar, na abertura da sessão pública, declaração de que “atendem aos 
requisitos de habilitação”. O §1º do art. 16 do Decreto nº 7.581 prevê que, no 
caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, também deverá haver a 
declaração desse enquadramento. 

Caberá ao ato convocatório definir o modo de apresentação de tais 
declarações. Nas licitações por via eletrônica, exige-se que o sistema 
contemple uma opção para a apresentação de tais declarações. Nas licitações 
presenciais e realizadas pelo modo fechado de disputa, caberá a sua 
apresentação ou juntamente com a proposta ou de modo apartado, na sessão 
de entrega (e possível abertura) das propostas. 

A ausência de apresentação de tais declarações não implica nem a 
desclassificação da proposta nem a vedação à eventual aplicação dos 
benefícios da Lei Complementar nº 123. Tratar-se-ia de mera irregularidade, 
suprível na medida em que haja efetivamente o cumprimento da habilitação e, 
se for o caso, o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte. No caso das licitações do RDC, há expressa referência à possibilidade 
de suprimento de omissões e correção de defeitos. Isto se aplica também ao 
descumprimento formal de requisitos para o reconhecimento da condição de 
microempresa. Portanto, este defeito — ausência de alguma ou ambas as 
declarações — também deve ser suprido, a fim de se dar à licitação sua 
máxima eficácia. 

A falsidade na declaração de enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte pode ensejar a aplicação do art. 47, II, da Lei nº 
12.462 (sanção por declaração falsa). Marçal Justen Filho alude à necessidade 
de um procedimento apartado para a apresentação das declarações atinentes 
ao enquadramento na Lei Complementar nº 123.15 

 

4.3 O modo de disputa aberto 

Segundo o inciso I do art. 17, “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”. A 
aplicação desse sistema às licitações do tipo menor preço, maior oferta ou 
maior desconto é simples e não envolve maior complexidade. Cabe ao 
regulamento ou ao ato convocatório regular aspectos como o da necessidade 
ou não de as propostas estarem dentro de certa variação ou banda para serem 
admitidas à fase de disputa aberta (como no pregão comum e na concorrência-
pregão, de um lado, e no pregão eletrônico, de outro), no caso de combinação 
entre os dois métodos (o tema é tratado no art. 24 do Decreto nº 7.581, 
conforme explicitado abaixo). Há hoje grande experiência acumulada no 
sistema de pregão eletrônico, o que permitirá a extensão de tais práticas às 
licitações em geral. 
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4.3.1 Dificuldades práticas do sistema de disputa aberta 

É bem verdade que a experiência com o pregão, especialmente na sua 
forma eletrônica, mostra que a redução no preço final do bem ou serviço 
adquirido é usualmente acompanhada por uma redução na sua qualidade. Se 
este fenômeno leva a situações indesejáveis na aquisição de bens ou serviços 
comuns, seu efeito pode ser ainda mais preocupante em licitações mais 
complexas. Não se pode dar uma aplicação indiscriminada à regra da 
preferência pela forma eletrônica das licitações nem se adotar o método de 
disputa aberto como sendo necessariamente mais adequado. Nos casos em 
que a qualidade da prestação for essencial, pode ser mais apropriado manter o 
sistema de disputa fechada, garantindo-se a consistência da prestação. 

Cabe ainda destacar que, por diversas razões, o sistema de disputa 
aberto conduz a uma redução por vezes excessiva no preço final, criando o 
risco de inexequibilidade ou de prestações de qualidade indesejável. Marçal 
Justen Filho aponta esse risco e destaca “que o interesse em obter a proposta 
mais vantajosa não legitima a aceitação de proposta inexequível”, pois a 
consequência mais previsível nestas situações será uma prestação 
inadequada.16 Essa advertência é especialmente relevante no caso do RDC, 
destinado a regular as contratações necessárias para atender às exigências de 
jogos internacionais com data certa para ocorrer. Atrasos ou prestações 
inadequadas implicariam riscos peculiares para a Administração nesses casos. 
Esta é uma razão adicional para se adotar com cautela especial o mecanismo 
da disputa aberta. O regulamento e o ato convocatório devem conter 
instrumentos aptos a eliminar o agravamento do risco de atrasos ou más 
prestações, sob pena de invalidade da adoção da forma aberta de disputa. 

 

4.3.2 O procedimento 

O art. 17, I, descreve o modo de disputa aberto, e o inciso II do mesmo 
artigo prevê que as propostas fechadas devem permanecer sigilosas até a data 
da sua abertura. A peculiaridade do inciso I é que parece admitir uma disputa 
aberta que não se inicie com uma proposta fechada de todos os licitantes,17 
como ocorre nos regimes das leis nº 10.520 e nº 11.079. Pode haver uma 
disputa puramente aberta, exatamente como se passa em um leilão sem 
lances iniciais fechados. 

O art. 19 do regulamento opta pela apresentação de propostas iniciais, 
aparentemente abertas. As propostas iniciais fechadas são reguladas pelo art. 
24, I, do Decreto nº 7.581, atinente à combinação de métodos, cuja disciplina 
limita em três os licitantes admitidos à fase de lances. Uma vez que o método 
referido pelo art. 19 é a disputa aberta presencial e que não há limitação de 
acesso à fase de lances, deve-se compreender que no caso do art. 19 do 
Decreto nº 7.581 as propostas iniciais também já são abertas. Evidentemente, 
não há como se definir uma ordem de apresentação das propostas iniciais 
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abertas com base nas regras da Lei nº 12.462 ou do Decreto nº 7.581. O ato 
convocatório pode disciplinar este ponto, esclarecendo o método para seleção 
da ordem inicial da formulação da proposta inicial. 

Após a apresentação de tais propostas iniciais abertas, elas serão 
classificadas segundo a sua “vantajosidade”. Todas as propostas abertas serão 
admitidas para a participação na fase de lances. Esta fase será conduzida pela 
comissão de licitação, que “convidará individual e sucessivamente os 
licitantes”, na sequência inversa à vantajosidade das propostas, a apresentar 
lances verbais (art. 19, II, do regulamento). O licitante poderá recusar-se a 
apresentar lances, o que implica, segundo o art. 19, III, do Decreto nº 7.581, 
sua exclusão da fase de lances, mantendo-se para o fim de ordenação das 
propostas o último lance apresentado por ele — inclusive, se for o caso, 
apenas a proposta inicial. Na forma do art. 20 do Decreto nº 7.581, este 
licitante excluído poderá ainda vir a apresentar lances intermediários, porém 
apenas se a apresentação de lances intermediários for reaberta conforme 
previsto no art. 21 do regulamento. 

A regra de exclusão da disputa aberta o licitante que se recusar a 
prosseguir nos lances não tem base na Lei nº 12.462, tendo sido criada 
inovadoramente pelo regulamento. Pode conduzir a resultados contrários à 
economicidade, como se demonstra no exemplo do quadro abaixo: 

 

A B C D 

100 90 60 50 

90 80 40 35 

85 75 30 25 

80 70 DECLINA DECLINA 

24 DECLINA   

VENCEDOR    

 

No exemplo, o licitante “A” acaba por apresentar um lance vitorioso que 
não pode ser contraposto por nenhum dos outros licitantes, todos já excluídos 
na forma do art. 19, III, do Decreto nº 7.581. No caso das disputas abertas 
presenciais (já que a eletrônica seguirá o procedimento do pregão eletrônico, o 
que exigirá que o ato convocatório regule soluções como a do chamado tempo 
randômico), a solução que deriva da Lei nº 12.462 é a possibilidade de o 
licitante “D”, no exemplo, poder voltar a apresentar lances caso o seu último 
lance venha a ser derrotado. Caso contrário, pode haver o encerramento da 
disputa sem que se tenha chegado à melhor proposta possível. Ademais, com 
a regra do art. 19, III, estimula-se a formulação de propostas iniciais mais 
elevadas, o que é igualmente indesejável. 

 

 



4.3.3 A apresentação de lances intermediários 

De acordo com o inciso I do §1º do art. 17 da Lei nº 12.462 e o art. 20 do 
Decreto nº 7.581, poderão ser apresentados lances intermediários. Isto tem 
grande relevância para as situações em que a proposta vencedora venha a 
não resultar na contratação, em face da inabilitação ou desclassificação do 
vencedor. Ou mesmo para os casos em que o vencedor não assina o contrato, 
quando convocado, ou tem o seu contrato rescindido. Nestes dois últimos 
casos, segundo o art. 40, parágrafo único, e art. 41, respectivamente, da Lei nº 
12.462, a disciplina do RDC difere daquela da Lei nº 8.666 ou da Lei nº 10.520, 
estabelecendo que o licitante que for convidado a assinar o contrato no lugar 
do vencedor poderá fazê-lo segundo as condições econômicas de sua própria 
proposta — desde que esta não seja superior ao orçamento da 
Administração.18 Em todas essas situações, um licitante pode ter interesse em 
formular propostas intermediárias. 

Além disso, o inciso II do §1º do art. 17 prevê “o reinício da disputa 
aberta, após a definição da melhor proposta e para a definição das demais 
colocações, sempre que existir uma diferença de pelo menos 10% (dez por 
cento) entre o melhor lance e o do licitante subsequente”. Ou seja, segundo o 
texto legal, a diferença entre uma proposta e outra deve ser superior a 10%. 
Alude-se ao “melhor lance e o do licitante subsequente”, não necessariamente 
aos licitantes classificados em primeiro e segundo lugares. Caso não haja esta 
diferença, a disputa pode ser reaberta. A expressão “sempre que existir” 
denota a possibilidade de esse procedimento ser adotado mais de uma vez. 

Porém, o art. 21 do Decreto nº 7.581 esclareceu o sentido desse 
dispositivo, dando-lhe aplicação mais limitada e razoável, em especial 
defendendo que a diferença em questão é atinente apenas à variação de 
preços entre o primeiro e o segundo colocados. Previu que “após a definição 
da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 
segundo lugar for de pelo menos dez por cento, a comissão de licitação poderá 
admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento 
convocatório, para a definição das demais colocações”. Portanto, a regra da 
reabertura ocorrerá apenas uma vez, depois da definição do primeiro colocado 
e apenas se a diferença entre o primeiro e o segundo colocados for igual ou 
superior a 10%. 

Os novos lances serão colhidos na forma do parágrafo único do art. 20 
do regulamento. Há uma peculiaridade no que se refere aos lances iguais (art. 
21, §3º, do Decreto nº 7.581). Estes serão classificados segundo a “ordem de 
apresentação”. Esta ordem é definida pela vantajosidade. Assim, o sentido 
desse último dispositivo é manter a ordem de classificação inicial, na hipótese 
de haver empate nos lances intermediários. 

Note-se que a solução do inciso II do §1º do art. 17 não se confunde 
com a que resulta da regra do art. 4º, VIII, da Lei nº 10.520. Nesta, prevê-se 
que todos os licitantes dentro do intervalo de 10% participam da fase de lances 
abertos do pregão (presencial, já que o eletrônico segue outro critério, sem 
limite proporcional para o ingresso na disputa aberta). Na regra do RDC, a 
disputa é reiniciada apenas para a apresentação de lances intermediários, se 
houver o intervalo já referido entre o primeiro e o segundo colocados. 
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Cabe destacar que, em casos concretos, tem-se verificado a situação 
em que, na fase do art. 21 do Decreto nº 7.581, algum dos licitantes formula 
proposta inferior à do primeiro colocado.  

A situação é ilustrada nos quadros abaixo: 

 

1ª Rodada de Lances: 

 

A B C D 

80 75 60 55 

50 60 55 45 

45 55 50 40 

2º 4º 3º VENCEDOR 

 

2ª Rodada de Lances (art. 21 do Decreto nº 7.581): 

 

A B C D 

38 50 45 40 

VENCEDOR 4º 3º 2º 

 

Nos termos estritos do art. 21, isso não seria admissível, uma vez que a 
reabertura prevista no dispositivo destina-se apenas a redefinir as demais 
posições. 

Porém, deve-se ter em vista que uma diretriz do RDC é a do 
aproveitamento dos atos com vícios sanáveis. Se a oferta de lances inferiores 
na 2ª Rodada é apta a produzir economia nos gastos de recursos públicos, 
deve-se apurar a possibilidade de correção e aproveitamento do ato, não da 
mera pronúncia de nulidade. 

Na situação concreta, a reabertura da possibilidade de o licitante “D” 
formular novos preços pode ser suficiente para a preservação da validade do 
ato. Caso haja nova proposta de preço do licitante “D”, caberá verificar se a 
nova situação não se enquadra no art. 21, caso em que seria repetida a 2ª 
Rodada. 

 



4.4 A dificuldade de aplicação do método aberto ou da combinação entre 
eles quando a licitação não é do tipo “menor preço” ou equivalente 

A situação se torna ainda mais complexa e de difícil solução quando a 
licitação envolve critérios de julgamento que vão além do preço, abrangendo 
também questões técnicas. A lei não restringe a disputa aberta apenas a 
critérios ligados ao preço, o que implica a necessidade de se conceber 
mecanismos de disputa relacionados com as propostas técnicas. Nos casos 
em que a avaliação das propostas técnicas for prevista de modo adequado — 
ou seja, em que os critérios não são meramente formais, mas refletem a 
qualidade da proposta — uma disputa aberta não é impossível. Pode-se 
cogitar, por exemplo, de pontuação técnica vinculada ao prazo de entrega de 
uma obra, com uma disputa aberta entre os licitantes para a redução do prazo. 
Evidentemente, isso envolveria um certame de tamanha complexidade que 
pode ser recomendável restringir a disputa aberta aos aspectos econômicos da 
proposta.19 

 

4.5 A necessidade de reapresentação das planilhas alteradas após a 
disputa de lances 

O inciso III do art. 17 da Lei nº 7.581 estabelece uma regra que reflete 
precisamente o caráter mutável da parte substancial da proposta em face da 
disputa aberta — e, de certo modo, pode servir como fundamento para que a 
disputa aberta seja restrita aos seus aspectos econômicos. Segundo o 
dispositivo, “nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o 
julgamento das propostas, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar 
à administração pública, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como do detalhamento das 
Bonificações e Despesas Indiretas – BDI e dos Encargos Sociais – ES, com os 
respectivos valores adequados ao lance vencedor”. Ou seja, deve demonstrar 
de que modo o novo preço, fruto da disputa, se enquadra na planilha que 
revela a suficiência e a exequibilidade do preço final adotado na licitação. Esta 
não é mera formalidade. O exame desta nova planilha é um momento de 
grande relevância, uma vez que a sua aceitação inadequada implicará os 
riscos de atraso e má execução do contrato apontados acima. Além disso, 
produz efeitos importantes em relação à esfera de direitos do particular 
contratado, em face da aceitação da sua proposta como válida e suficiente 
para permitir a execução do contrato. 

 

4.6 A disputa fechada 

No modo de disputa fechado, os envelopes de proposta devem ser 
apresentados lacrados, devendo ser abertos em sessão pública e classificados 
segundo suja vantajosidade (art. 22, parágrafo único, do Decreto nº 7.581). 
Não há qualquer requisito procedimental adicional. 

 

                                                 

19
 Uma discussão similar no âmbito da “concorrência-pregão” das PPPs pode ser encontrada 

no artigo de minha autoria sob o título O processo licitatório das parceiras público-privadas 
(PPP) na Lei 11.079/2004. In: TALAMINI, Eduardo; JUSTEN, Monica Spezia (Coord.). 
Parcerias público-privadas: um enfoque multidisciplinar. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005. p. 193-234. 



 

4.7 A combinação entre os métodos aberto e fechado 

O regulamento prevê, tal como disposto pela Lei nº 12.462, a 
combinação entre os métodos fechado e aberto de disputa. 

O art. 23 do Decreto nº 7.581 prevê que a primeira fase da licitação de 
métodos conjugados será eliminatória. Assim, aqueles que não se qualificarem 
para a fase subsequente, nos termos do art. 24 do regulamento, serão 
eliminados. 

O método combinado mais comum é o que se inicia pela disputa 
fechada (art. 24, I, do Decreto nº 7.581. Neste, as três melhores propostas 
serão classificadas para a fase de lances, a qual consistirá na apresentação de 
lances sucessivos, segundo o procedimento dos artigos 18 e 19 do Decreto nº 
7.581. Os cuidados exigidos da comissão de licitação neste caso são os 
mesmos impostos ao pregoeiro. As mesmas condutas fraudulentas possíveis 
de ocorrer no pregão (comum) — tais como o “coelho”, “mergulho” ou outras 
usualmente referidas nas decisões dos órgãos de controle como o TCU — 
podem ser verificadas na licitação do RDC. A prevenção dessas condutas 
indevidas exige atenção da comissão de licitação, à qual compete o 
monitoramento do cumprimento das condições da licitação do RDC. 

Porém, também é admissível o inverso, ou seja, a combinação entre 
uma fase aberta e inicial e uma fase fechada posterior. Neste caso, regulado 
pelo art. 24, II, do Decreto nº 7.581, as três melhores propostas da fase de 
lances apresentarão, em data determinada pelo ato convocatório, suas 
propostas finais, fechadas. 
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