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RESUMO

O referido trabalho trata em analisar a eficácia de uma nova modalidade de licitação: o

Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC). Essa ferramenta foi criada há três anos

com o intuito de melhorar e dar uma maior agilidade nos processos específicos para a Copa

do Mundo FIFA 2014, aos Jogos Olímpicos de 2016 e outras obras de infraestrutura e

serviços para os aeroportos das capitais dos Estados que receberão os eventos. Atualmente, a

referida lei, foi ampliada para outros tipos de contratação, como por exemplo, as obras do

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e do Sistema Único de Saúde – SUS. Será

mostrado, também, as vantagens e desvantagens da mesma para a Administração Pública e os

contratados. Como metodologia de trabalho, foram utilizadas a pesquisa documental, e

pesquisa bibliográfica, sendo ainda realizado um estudo de caso envolvendo a aplicação do

RDC nas obras de ampliação do Aeroporto Internacional Pinto Martins – Fortaleza/CE. Após

a investigação, o trabalho conclui que o RDC efetivamente funciona em cumprimento aos

princípios da Administração Pública, especialmente o da eficiência, tendo em vista que o

procedimento se mostra muito mais célere e desburocratizado que o das demais modalidades,

servindo, assim, como um instrumento inovador e bastante eficaz nas contratações públicas

que versam sobre obras e serviços de engenharia no Brasil.

Palavras-chave: Regime diferenciado de contratações públicas; princípio da eficiência;

Obras de engenharia para os grandes eventos.
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ABSTRACT

This work is to examine the effectiveness of a new method of bidding: Differentiated System

of Public Procurement (DSP). This tool was created three years ago in order to improve and

give greater flexibility in specific processes for the 2014 FIFA World Cup, the 2016 Olympic

Games and other works of infrastructure and services to the airports of the capitals of the

states that will receive the events. Currently this law was extended to other types of contracts,

such as the works of the Growth Acceleration Program – (GAP) and the Unified Health

System - UHS. Also, the advantages and disadvantages of this for the Public Administration

and contractors. As a working methodology were used to document research, and literature,

still being performed a case study involving the application of DSP in the expansion works at

the Pinto Martins International Airport - Fortaleza / CE. After the investigation, the paper

concludes that the DSP works effectively in compliance with the principles of public

administration, especially the efficiency, given that the procedure shown much faster and

more red tape than in the other modes, thus serving as a innovative and highly effective

instrument in public contracts that deal with engineering works and services in Brazil.

Key-Words: Differentiated System of Public Procurement; Principle of efficiency;

Engineering work for large events.
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INTRODUÇÃO

A Administração Pública, com o objetivo de aperfeiçoar os atos licitatórios e

tornar menos onerosos os gastos com os entes públicos, exibe uma nova modalidade de

licitação, instituída pela Lei 12.462/11, o Regime Diferenciado de Contratações Públicas.

Inicialmente criado para atender aos prazos das obras destinadas a Copa do Mundo FIFA

2014, aos Jogos Olímpicos de 2016 e as obras de infraestrutura e de contratação de serviços

para os aeroportos das capitais dos Estados distantes até 350 km das cidades sede dos

mundiais, o RDC teve seu diploma estendido a outros tipos de contrato, como as obras do

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e do Sistema Único de Saúde – SUS.

A necessidade de uma nova ferramenta para as contratações públicas toma

impulso na deficiência da Lei 8.666/93, que suporta críticas constantes em consequência das

frestas e entraves que seu texto consente. A Lei Geral de Licitações continuou, nesses 21

anos, com o mesmo sistema engessado, burocrático, que dificulta e protela a escolha da

melhor proposta para a Administração Pública e, consequentemente, o início do objeto da

concorrência.

O RDC está se tornando uma saída em relação à Lei Geral de Licitações, visto que

propõe compactar o processo licitatório, permitindo que o tempo utilizado para contratação

diminua, em média, pela metade. No entanto, o sistema sofre críticas do setor da engenharia e

arquitetura, que o encarregam do atraso das obras da Copa. Já para o Estado, a modalidade

acelerou as contratações e possui capacidade para agilizar a conclusão da obra.

Durante os três anos de sua criação, falou-se em estender o Regime Diferenciado

de Contratações para todo tipo de obras e serviços. No entanto, é preciso analisar até que

ponto este ato permite ao Poder Público receber uma obra de qualidade, por um preço justo e

no prazo previsto. O que poderá ser analisado por meio dos serviços que foram contratados

para a recepção do Mundial de Futebol.

Entre as críticas ao RDC, as empreiteiras salientam que, em relação aos prazos, o

regime diminui apenas o processo de contratação, mas não se aplica ao desenrolar da obra.

Alguns afirmam que, na verdade, ele pode ser uma ameaça a existência da empreiteira

contratada, pois não são fornecidos dados suficientes para a elaboração de um orçamento

coerente com a realidade, levando em consideração o regime de contratação integrado.

O fato é que a grande maioria das obras firmadas por meio de um RDC ainda não

estavam concluídas a trinta dias do início da Copa, o que se pode justificar pela falta de
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embasamento do material licitatório, pela contratação de uma empresa sem a devida

habilidade técnica, ou mesmo pelas interferências que podem prolongar o serviço, gerando

custos que levam as empresas a abandonar a obra ou abrir falência, até mesmo os dois.

O presente trabalho tem o objetivo de expor o processo do Regime Diferenciado

de Contratações, identificando as inovações e as, possíveis, dificuldades para a Administração

Pública e seus contratados, possibilitando uma visão geral das reais carências desse campo.

Busca-se também elaborar uma síntese do referencial teórico acerca das teorias

relacionadas à Administração Pública e seus modelos de contratação.

O presente trabalho se caracteriza como sendo de natureza qualitativa e tendo

como método científico a dedução, pois parte do sistema licitatório de um modo geral para

recair sobre a Lei 12.462/2011.

Segundo Vergara (2013), a pesquisa é classificada como bibliográfica, pois se

baseou em materiais acessíveis ao público em geral e documental, por abranger a análise de

legislações. Contando ainda como uma pesquisa de estudo de caso, que abordará uma

ferramenta prática.

Além desta parte introdutória, o trabalho terá mais quatro capítulos. Os capítulos

iniciais consistem na identificação dos conceitos e tratamento legal do instituto da licitação e

da nova modalidade do RDC. Posteriormente serão analisados os aspectos intrínsecos do

Regime Diferenciado, como o contexto histórico do seu surgimento, princípios e objetivos.

O desfecho deste trabalho se dá em um estudo de caso sobre a modalidade de

contratação das obras de expansão do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em

Fortaleza/CE. Sendo escolhido por ser uma das obras pioneiras na utilização do RDC no País

e por ainda se encontrar em conclusão. Dessa forma, o processo que abrange o respectivo

edital foi descrito, para tentar identificar se o fato de ter como ferramenta de contratação a

nova modalidade interferiu na falta de conclusão da obra. Apesar desse fato, o estudo de casos

demonstrou que o RDC é uma modalidade eficaz e célere, não tendo o exemplo de Fortaleza

relação com o procedimento em si, mas dado a outras motivações.
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1 PRINCIPIOLOGIA DO DIREITO ADMINISTRATIVO

Segundo Meirelles (2012), o Direito é um conjunto de regras de conduta

obrigatoriamente impostas pelo Estado, como reflexo das condições existenciais da sociedade,

asseguradas pelo Poder Público.

O Direito é dividido em dois grandes ramos: Direito Público e Direito Privado.

Nohara (2013) expõe a divisão abaixo:

Quadro 1 – Divisão do Direito

Fonte: Direito Administrativo. (NOHARA, 2013).

Araújo (2014) afirma que a separação ocorre, em suma, para fins educativos e de

conceituação, pois o Direito é um só.

Já Gasparini (2011) acrescenta mais um ramo, além do Público e do Privado, o

Direito Social. Mas admite que esse conjunto de subdivisões não é definitivo, pois novos

ramos poderão surgir.

Conforme Meirelles (2012), o Direito Privado se responsabiliza pelos interesses

do indivíduo, de modo a reger as relações entre os indivíduos, dividindo-se em Direito

Comercial e Direito Civil.

O Direito Público, por sua vez, subdivide-se em interno e externo, como apresenta

Meirelles (2012):

a) o Direito Público Interno: trata principalmente de questões estatais e sociais,

subdividindo-se em Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito

Tributário, Direito Penal ou Criminal, Direito Processual ou Judiciário, Direito

do Trabalho, Direito Eleitoral, Direito Municipal. Segmentação que admite
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ainda o despontar de outros ramos, dependendo de futuros estudos da Ciência

do Direito;

b) o Direito Público Externo: tem por objetivo administrar as relações entre os

Estados Soberanos e as atividades individuais no plano internacional.

Tomando conhecimento das divisões e subdivisões do Direito, é possível

identificar a segmentação que rege a Administração Pública, o Direito Administrativo.

O Direito Administrativo, conforme Meirelles (2012, p. 40), “é o conjunto

harmônico de princípios jurídicos que gerenciam os órgãos, os agentes e as atividades

públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins do Estado”. O Direito

Administrativo disciplina, assim, as atividades e o funcionamento das entidades da

Administração Públicas ou os seus delegatários, para garantir o cumprimento do interesse

público, que é propiciar o bem estar geral dos administrados.

Para Carvalho Filho (2013), o Direito Administrativo é o conjunto de normas e

princípios que, visando sempre o interesse público, conduz as relações jurídicas entre as

pessoas e órgãos do Estado e entre este e o povo a que devem servir.

Conforme Meirelles (2012), o Direito Público tem por princípio, ao contrário do

Direito Privado, a supremacia do Poder Público sobre os cidadãos, a dominância dos

interesses coletivos sobre os individuais. De forma que, sempre que entrarem em conflito o

direito do indivíduo e o interesse da comunidade, há de prevalecer este último, uma vez que o

objetivo primacial da Administração Pública é o bem comum.

Afirma Meirelles (2012), que as leis administrativas visam, geralmente, a

assegurar a preponderância do Poder Público sobre os indivíduos, enquanto necessária à

consecução dos fins do Estado.

1.1 Administração Pública

A Administração Pública tem seus interesses voltados para o bem público, assim,

para oferecer seu melhor desempenho precisa valer-se de bens e serviços gerados por

terceiros, o que a obriga a firmar contratos para realização de obras, locação de imóveis,

fornecimento de bens, etc.

Conforme Meirelles (2012), a Administração Pública é o conjunto de órgãos e

pessoas instituídos para a consecução dos fins do Estado, sendo todo o aparelhamento estatal

preordenado à realização de serviços públicos, visando a satisfação das necessidades

coletivas.
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Meirelles (2012) afirma que a Administração Pública possui regras permanentes e

obrigatórias: legalidade, moralidade, impessoalidade ou finalidade, publicidade, eficiência,

razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, motivação e

indisponibilidade e supremacia do interesse público. Os cinco primeiros são enunciados no

art. 37 da Constituição Federal de 1988. Os demais, juntamente com os primeiros, foram

elencados no art. 2º da Lei Federal 9.784/99, assegurando que os princípios acima sejam

cumpridos pela Administração Pública.

A finalidade da Administração Pública é exercer atividades que tenham

convergência no bem comum, sob pena de praticar ato inválido e atrair para o Estado e seus

agentes a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, dependendo do caso. Na

Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza, enquanto que na vida privada

é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. (MEIRELLES, 2012).

Conforme Araújo (2014), os agentes administrativos não podem alinhar em seu

favor ou atuar em seu benefício, pois do interesse público os agentes da Administração só

detêm a guarda, e não a titularidade.

Para que a contratação de terceiros não possuísse margem para escolhas

impróprias e sem base na coletividade, se impôs na Lei 8.666/93 um procedimento que

antecede o contrato administrativo, chamado licitação pública.

1.1.1 Princípios Gerais da Administração Pública

Observa Carvalho Filho (2013) que os princípios administrativos são premissas

básicas da atuação da Administração Pública, pois orientam os procedimentos do Estado

quando em função de atividades oficiais. Dessa forma, é possível afirmar que não se pode

constatar qualquer regulamento do Direito Administrativo que caminhe sem o respaldo de um

desses princípios.

Dentre os princípios já mencionados será feito um corte epistemológico, tratando

apenas daqueles que mais interessam para o presente trabalho, quais sejam o princípio da

eficiência, da indisponibilidade do interesse público, da legalidade e da impessoalidade.

Segundo Meirelles (2012), o princípio da eficiência demanda que as atividades

administrativas sejam realizadas com presteza, perfeição e rendimento funcional. Sendo um

princípio que não se contenta apenas com o desempenho por meio da legalidade, pois ele
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reivindica resultados positivos para o serviço público e adequado atendimento as necessidades

da comunidade.

Conforme Garparini (2011, p. 76), “o princípio da eficiência impõe à

Administração Pública direta e indireta a obrigação de realizar suas atribuições com rapidez,

perfeição e rendimento, além, por certo de observar outras regras, a exemplo do princípio da

legalidade.” (grifo do autor)

A indisponibilidade do interesse público tem significado o controle vinculado da

Administração sobre os pertences públicos, salientando que os gestores e demais agentes

públicos não têm a livre disposição sobre os bens públicos, sendo responsáveis apenas por

protegê-los nos termos da finalidade legal a que são ligados. (CUNHA JÚNIOR, 2011).

Conforme Carvalho Filho (2013), os bens e interesses públicos não pertencem

propriamente ao Estado nem a seus agentes. Afirma ainda que o patrimônio coletivo só pode

ser alienado na forma em que a lei determinar. Sendo assim, os contratos administrativos

reivindicam, como regra, que se faça licitação para encontrar quem possa executar serviços de

maneira mais proveitosa para a Administração Pública.

Araújo (2014, p. 77-78) sintetiza que:

[...] o interesse público é confiado ao Estado, como seu único titular e como síntese
dos poderes soberanos, e não a seus órgãos e muito menos seus agentes ou
particulares, sendo o administrador seu instrumento, nos termos do que a lei
determina ou expressamente permite, como guarda ou fiscal da coisa pública. Por
isso sua vontade interna não conta, o agente não tem poderes de disponibilidade, só
age em obediência ao interesse público concretamente existente, como motivo
declarado, impulsionado pela vontade funcional de obedecer ao comando da pessoa
jurídica pública a que pertence, como dever de ofício, para realizá-lo.

O princípio da legalidade, conforme Meirelles (2012), orienta que o administrador

público deve, conforme sua atividade funcional, seguir em paralelo com as normas da lei e as

determinações do bem comum, não podendo se distanciar, sob pena de praticar ato inválido e

expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, dependendo do ato.

Conforme Garparini (2011), a Administração Pública tem seu campo de ação

menor que os particulares, isso porque estes podem fazer tudo o que a lei permite e o que ela

não proíbe, já a Administração Pública só atua diante da autorização/previsão legal,

lembrando que se a lei não determinar, não há como agir, salvo em situações excepcionais.

No âmbito das licitações, Di Pietro (2013) ressalta que este procedimento é

inteiramente pautado em lei, no caso, na Lei 8.666/93, como previsto em seu art. 4º:

Art. 4º Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a
que se refere o art. 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente
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procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu
desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a
realização dos trabalhos. (grifo nosso)

O último princípio, inerente a este trabalho, trata-se da impessoalidade, que

objetiva a igualdade de tratamento que a Administração Pública deve dispensar aos

administrados que façam parte de idêntica situação jurídica, de forma que a Administração

volte-se inteiramente ao interesse público. (CARVALHO FILHO, 2013).

Nas licitações, o princípio da impessoalidade demanda que o tratamento ofertado

aos licitantes seja sucedido de forma a assegurar a inteira neutralidade, em conformidade com

o princípio da igualdade entre os licitantes frente à Administração Pública. (MELLO 2014).
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2 LICITAÇÕES

A licitação constitui um instrumento do Poder Público que possui o objetivo de

unir, analisar, julgar e decidir qual a proposta de contratação mais favorável a Administração

Pública. Para um entendimento completo, é relevante ressaltar que a necessidade de se impor

uma lei que averiguasse a contratação de terceiros, para suprir lacunas que não se encaixam

na finalidade dos órgãos e entes públicos, se dá pelo fato de que o dinheiro público, resultante,

sobretudo, da arrecadação de tributos, não pode ser gasto fora dos parâmetros do bem comum.

Segundo Motta (2005), o desenvolvimento da avaliação das contratações públicas

no Brasil remonta a 1922 com a organização do Código de Contabilidade, que trouxe uma

inestimável contribuição para leis posteriores sobre o assunto.

Em 1964, foi editada a Lei 4.401, que estabeleceu normas para a licitação de

serviços e obras e aquisição de materiais no Serviço Público da União. (MOTTA, 2005).

Em 1967, com o Decreto-Lei 200/67, as normas para licitação foram

aperfeiçoadas.

Em 1986, foi criado o Decreto-Lei 2.300, nomeado de “Estatuto Jurídico das

Licitações e Contratos Administrativos”, o qual estabeleceu que os Estados, Municípios,

Distrito Federal e Territórios utilizassem as normas da Lei de Licitações e Contratos para

selecionar a oferta mais favorável à Administração pública. (MOTTA, 2005).

A Constituição Federal de 1988, por sua vez, instituiu em seu art. 37, inciso XXI,

a obrigatoriedade de licitação:

Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
[...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Afirma Carvalho Filho (2013) que a Administração Pública não se exime do

certame licitatório antes da celebração de seus contratos, permitido-o apenas em situações

excepcionais definidas em lei.

O art. 175 da Constituição Federal de 1988 também faz referência à necessidade

de licitação para as concessões e permissões de serviços públicos.
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Atualmente, a lei reguladora de licitações é a Lei 8.666, de 21/06/1993,

comumente conhecida como “Lei das licitações”, sendo o mais importante diploma normativo

da Administração Pública para a formalização de contratações. Apesar de possuir diversas

críticas como, por exemplo, a burocracia e a lentidão no processo, continua a ser a lei básica

para o assunto.

Segundo Meirelles (2012), após a Lei 8.666/93 foram instituídas outras leis que

criaram novas normas licitatórias, conforme evidenciado a seguir:

a) Lei nº 8.987/95, que regula o regime de concessão e permissão da prestação de

serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras

providências;

b) Lei nº 10.520/02, que passou a regular uma nova modalidade de licitação

chamada “Pregão”;

c) Lei nº 11.079/04, que instituiu normas gerais para licitação e contratação de

Parceria Público-Privada – PPP;

d) Lei nº 12.232/10, que instaurou normas gerais de licitação e contratação de

serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda e

dá outras providências;

e) Lei nº 12.462/11, que, basicamente, institui o Regime Diferenciado de

Contratações Públicas – RDC, que será aprofundada no presente trabalho e;

f) Decreto nº 7.892/13, que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços

previsto no art. 15 da Lei nº 8.666.

É importante ressaltar que as leis acima descritas são apenas uma parte relevante

dos documentos que regem o ato licitatório.

2.1 Conceitos de licitação

A licitação é o procedimento administrativo que tem por finalidade dar

economicidade e transparência aos atos praticados pelo Poder Público e a selecionar, dentre

fornecedores habilitados e qualificados, aquele que oferecer as melhores condições para a

Administração Pública em adquirir bens ou serviços ou alienar seus bens. (FARIAS, 2000).

Na medida em que a Administração Pública necessitar contratar com particulares

a realização de obras, serviços, compras, alienações, locações, concessões e permissões, terá

que se submeter ao procedimento de licitação. (ESCOBAR, 1996).
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Motta (2005) salienta que por muito tempo a expressão concorrência era sinônimo

de procedimento licitatório e que a expressão licitação foi gerada na Lei 4.401/64, passando a

abranger todas as modalidades de procedimentos concorrenciais existentes.

Licitação, para Dromi et al. (1975, p. 92 apud DI PIETRO et al., 2013, p. 370),

trata-se de:
[...] procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função
administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem às condições fixadas no
instrumento convocatório, a possibilidade de formularem propostas dentre as quais
selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato.

Para Carvalho Filho (2013), a licitação veio moralizar as contratações e inibir

escolhas impróprias e impessoais dos agentes administrativos. Sendo, assim, um

procedimento anterior ao próprio contrato, que permite o recebimento de diversas propostas e,

em meio a elas, que seja escolhida a mais vantajosa para a Administração Pública.

Gasparini (2011, p. 529) transmite sua visão sobre o tema da seguinte forma:

[...] procedimento administrativo através do qual a pessoa a isso juridicamente
obrigada seleciona, em razão de critérios objetivos previamente estabelecidos, de
interessados que tenham atendido a sua convocação, a proposta mais vantajosa para
o contrato ou ato de seu interesse.

O procedimento licitatório veio abranger a necessidade de contratações que eram

realizadas sem a supervisão do Poder Público. Assim, com a sua regulamentação, foi possível

escolher a melhor proposta de investimento do dinheiro público, com observância aos

princípios da isonomia e da impessoalidade, dentre outros.

2.2 Finalidades

Conforme Gasparini (2011), haviam apenas duas finalidades para as licitações, a

primeira seria selecionar a proposta mais vantajosa e a segunda oferecer a mesma

oportunidade aos que almejam ser contratados. Estes dois objetivos são descritos no art. 3º da

Lei Federal 8.666/93:
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos.
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Em 2010, a Lei 12.349 modificou o art. 3º da Lei Geral das Licitações,

acrescentando mais uma finalidade, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. (grifo nosso)

O desenvolvimento nacional sustentável abrange o equilíbrio entre o crescimento

econômico e a otimização social frente às práticas que geram problemas permanentes e

expressivos ao meio ambiente. Com o objetivo de transpor a preocupação com as gerações

futuras, o Estado abre espaço para que a preservação dos recursos tenha evidência.

2.3 Princípios das Licitações

Segundo o art. 3º da Lei Federal 8.666/93, os princípios para a realização do

procedimento licitatório são legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade,

probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e que

lhes são correlatos.

Como salienta Gasparini (2011), os princípios expressos no artigo terceiro não são

os únicos, visto que existem, como por exemplo, o princípio da competitividade, previsto no

inciso I do § 1º do art. 3º e o princípio da padronização, referido no art. 11. Mas salienta que

aqueles são os preceitos básicos para o procedimento das licitações.

Araújo (2014) acrescenta que a própria licitação é um princípio, consecutivo de

outros, como o da indisponibilidade, e se compõe em uma delimitação à autonomia de escolha

do contratante, onde a Administração Pública terá que decidir pela proposta que melhor

atenda ao interesse público.

Os princípios da legalidade e da impessoalidade já foram tratados anteriormente.

Dessa forma, serão abordados os princípios da moralidade, da igualdade, da publicidade, da

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo

e dos que lhes são correlatos.

O princípio da moralidade estabelece que o certame licitatório aconteça conforme

padrões éticos, requerendo da Administração Pública e dos licitantes uma postura séria e

honesta. (ANGERAMI; PENTEADO FILHO, 2007).
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Di Pietro (2013) afirma que a Lei 8.666/93 remete à moralidade e à probidade,

certamente devido a fato de primeira, embora prevista na Constituição, ainda possuir um

conceito indeterminado, enquanto que a segunda, por já possuir maior densidade normativa,

de acordo dom a Lei 8.429/92 e o art. 37 § 4º da Constituição, contém sanções mais hábeis

para punir servidores que nela incidem.

O princípio da igualdade tem a função de vedar o estabelecimento de condições

que impliquem preferência em favor de certos licitantes em detrimento aos demais. (DI

PIETRO, 2013).

Para Araújo (2014), o princípio da igualdade é sinônimo ao da isonomia, sendo a

igualdade, no campo das licitações, princípio setorial decorrente. O referido princípio afirma a

igualdade entre os licitantes, impedindo a discriminação entre os participantes do certame.

Carvalho Filho (2013) destaca que a lei permite que o administrador determine

alguns requisitos mínimos para a competição, como forma de garantir que os interessados

possuam expertise para a prestação do serviço. Dessa forma, a possibilidade efetiva de

eliminar licitantes do certame ocorre após a publicação do ato de convocação.

No entanto, Meirelles (2012) acrescenta que o art. 3º da Lei Complementar nº

123, de 14 de dezembro de 2006, ordena, justamente, o tratamento distinto para acesso das

microempresas e empresas de pequeno porte:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da
Lei n º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a
R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

Meirelles (2012) corrobora que o tratamento diferenciado fornecido para as

microempresas e empresas de pequeno porte se dá para facilitar a sua inclusão e participação

isonômica nos processos licitatórios frente às empresas de natureza diferenciada.

Explana Justen Filho (2005) que há diferenciação e isonomia entre os particulares,

de forma que a segunda não estanca necessariamente a primeira, pois quando a Administração

Pública elege um vencedor, está realizando uma distinção. Contudo, não se aceita a
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discriminação arbitrária, levando em consideração preferências pessoais. A licitação existe

com o objetivo de, justamente, distanciar a arbitrariedade na escolha do contratante.

Dessa forma, a isonomia se separa em duas etapas no procedimento licitatório. Na

primeira, a diferenciação é feita por meio dos critérios fixados no edital para a escolha do

contratante. No segundo, escolhe-se, dentre os que estão participando do processo, o que

melhor supre os critérios pré-fixados pela Administração Pública. (BRITO, 2013)

O princípio da publicidade, como corrobora Araújo (2014), é responsável por

afirmar a publicidade e lisura dos atos, sendo regra e não exceção, de modo que é fator de

moralidade nas licitações.

Araújo (2014) ainda acrescenta que a publicidade possui também como finalidade

basilar o controle da legalidade dos atos administrativos, pois pode propiciar a sua

impugnação, caso exista nulidade. Mas é também por meio da publicidade que se pode

divulgar a correção desses atos.

Acerca deste princípio, Di Pietro (2013) assevera que a publicidade é ferramenta

para atrair o maior número de licitantes, propiciando concorrência entre os interessados, bem

como melhores propostas para a Administração Pública.

Carvalho Filho (2013) sintetiza que a publicidade tem como objetivo fazer com

que a licitação seja largamente divulgada, possibilitando que uma grande quantidade de

pessoas tenha conhecimento sobre a mesma e suas regras, permitindo a eficiência na forma de

seleção e, possivelmente, tornando mais satisfatória a proposta vencedora.

A inclusão do princípio da probidade administrativa, para Meirelles (2012), trata-

se, na realidade, de um importante vetor de atuação das autoridades que promovem ou julgam

o processo licitatório, pois, independente da inserção dele no art. 3º da Lei 8.666/93, entende-

se como dever de todo administrador.

Segundo Carvalho Filho (2013), o princípio da probidade administrativa

estabelece que o administrador proceda com honestidade para com os licitantes e a própria

Administração, de forma que os atos estejam diretamente voltados para o interesse público,

que é o de obter a escolha mais acertada.

Conforme Meirelles (2012) o princípio da vinculação ao instrumento

convocatório direciona no sentido de que o edital é onde são delimitadas as regras do certame,

onde se tornam inalteráveis para a licitação em questão, por todo o procedimento. Meirelles

(2012, p. 295) ainda acrescenta que “o edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula

aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.”
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Motta (2005) esclarece que o edital pode apresentar falhas e dar margem a

ilegalidades, as quais devem ser solucionadas com base nos princípios e nos valores da Lei

8.666/93.

Carvalho Filho (2013) discorre que o princípio do julgamento objetivo se apoia

nos fatores e critérios existentes no edital, afastando qualquer discricionariedade para os

participantes da competição, de forma que jamais a Administração e seus agentes tenham seus

gostos pessoais favorecidos.

Complementa Araújo (2014) que na fase que antecede a formulação do edital, a

Administração deve descrever detalhadamente, o objeto pretendido e a forma de medir a

proposta em termos de qualidade, técnica e rendimento em vinculação ao valor proposto,

assim o instrumento convocatório terá embasamento para avaliar o objetivo ordenado.

Segundo Motta (2005), os princípios correlatos são todos aqueles que possuem

interligação com o objeto licitado.

Nos ensinamentos de Justen Filho (2005) alguns dos princípios correlatos devem

ser evocados, como o princípio da competitividade, que ressalta a postura da Administração

perante a adoção de medidas e criação de regras que limitem o caráter competitivo da

licitação, e o princípio da obrigatoriedade, onde para compras, obras, serviços, alienações e

locações, ressalvados os casos previstos em lei, a realização do procedimento licitatório é

obrigatório.

Meirelles (2012) acrescenta mais um princípio essencial ao bom funcionamento

do objeto, a adjudicação compulsória, onde a Administração Pública é impedida de atribuir o

objeto a outrem que não o autêntico vitorioso.

Em síntese, tais são os princípios que regem o procedimento da licitação, devendo

ser rigidamente observados.

2.4 Exceções da obrigatoriedade de licitações

Como já mencionado anteriormente, o inciso XXI, do art. 37 da Constituição

Federal destaca a obrigatoriedade da realização do certame de licitação anteriormente ao

pacto contratual de terceiros com a Administração Pública, salvo casos especificados em lei.

Salienta Di Pietro (2013), que dessa forma, o texto possibilita possíveis inclusões, fixadas por

lei ordinária, de hipóteses em que a licitação deixa de ser obrigatória.
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Ainda conforme Di Pietro (2013, p. 391) a mesma ressalva não foi incluída no art.

175 da Constituição Federal de 1988:

Art. 175 Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços
públicos. (grifo nosso)

Assim, somente em circunstâncias de inviabilidade de competição poderá deixar

de ser realizada licitação nos casos de concessão ou permissão (DI PIETRO, 2013).

Motta (2005) corrobora que a dispensa de licitação e inexigibilidade são hipóteses

legais que só se concretizam mediante motivação clara e expõe que é preciso uma

reformulação na lei para que a exceção não se transforme em regra, pois existem muitas

brechas na legislação. O Quadro 2 mostra os respectivos artigos que se relacionam com a

dispensa e inexigibilidade de licitações:

Quadro 2 – Hipóteses de dispensa de licitação

Fonte: Eficácia nas Licitações e Contratos. (MOTTA, 2005).

Conforme Di Pietro (2013), a lei faculta a dispensa de licitação, em seus devidos

casos, no art. 24 da lei 8.666/93 que fica inserida a cargo da competência discricionária da

Administração Pública.

Segundo Figueiredo et al. (1980, p. 32 apud DI PIETRO et al., 2013, p. 394), a

dispensa de licitação pode ser dividida em quadro categorias:

a) pequeno valor, é dispensável a licitação para obras e serviços de engenharia de

valor até 10% do limite previsto na alínea a, do inciso I, do art. 23, desde que

não se refiram a parcelas de uma mesma obra da mesma natureza e no mesmo

local que possam ser realizados conjunta ao concomitantemente; também para

outros serviços e compras de valor até 10% do limite previsto na alínea a,

inciso II, do art. 23;

NÃO HÁ
LICITAÇÃO NAS

HIPÓTESES

Licitação dispensada

Licitação dispensável

Licitação inexigível

art. 17, I, II, § 2º e § 4º

art. 24, I a XXVI

art. 25, I a III
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b) situações excepcionais, ocorre em casos onde a demora é incompatível com a

urgência da contratação. Que são em casos de guerras ou grave perturbação da

ordem, emergência ou calamidade pública;

c) objeto, para compra e locação de imóveis destinado ao atendimento das

finalidades precípuas da Administração; compras de hortifrutigranjeiros; dentre

outros;

d) pessoa, aquisição de bens ou serviços prestados por órgão ou entidade que

integre a Administração Pública; para impressão de diários oficiais e

formulários padronizados; dentre outros.

Para Justen Filho (2005), toda licitação envolve uma relação de custos e

benefícios. Sendo assim, ele afirma que é preciso analisar a real necessidade da aplicação do

ritual licitatório, mediante o valor do objeto. As possíveis dispensas de licitação podem ser

resumidas da seguinte maneira:

a) custo econômico da licitação maior que o ganho extraível da concorrência;

b) demora do procedimento licitatório propiciando desvantagem na realização do

fim;

c) inexistir potencialidade de benefício em decorrência da licitação;

d) contratação que não torna como principal a vantagem econômica, pois o Estado

pretende realizar outros fins.

Conforme Carvalho Filho (2013), a dispensa de licitação não impõe que o

procedimento licitatório não deva ocorrer. Se a Administração Pública entender como

conveniente a realização do certame, ele será feito. O fato é que não há obrigatoriedade de

não licitar, mas faculdade de não fazê-lo.

Segundo o art. 25 da Lei Federal das Licitações e Contratos da Administração

Pública, a licitação é inexigível nos casos:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a
preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de
atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a
licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação
Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou
através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou
pela opinião pública.
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Os casos instituídos pelo art. 25 se relacionam a especificidade da contratação,

pois pode acontecer de apenas uma empresa possuir o objeto, fazendo assim com que não haja

necessidade de licitação, pois não haveriam concorrentes.

A inexigibilidade de licitação impossibilita o confronto das propostas para os

negócios pretendidos por quem, em princípio, está obrigado a licitar, permitindo a contratação

direta, ou seja, sem prévia licitação. (GASPARINI, 2011).

Com base em Gasparini (2011), a inexigibilidade difere da dispensa, pois nesta a

licitação é possível, viável, apenas não executado mediante o interesse administrativo. Já na

inexigibilidade é impossível, haja vista a inviabilidade de se instaurar uma competição para a

escolha da melhor proposta.

Para Justen Filho (2005), a inexigibilidade é determinada por fatores que são

impostos pela realidade onde a legislação não é cabível, pois poderia trazer prejuízos a

Administração Pública, enquanto a dispensa se trata de uma formulação legislativa.

2.5 Modalidades

Existem cinco modalidades de licitação, de acordo com o art. 22 da Lei 8.666/93:

concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Ressalta-se que a própria lei, por

meio do § 8º, veda a criação de novas modalidades, bem como a combinação das existentes

em sua redação.

Araújo (2014) adiciona que se deve considerar a Lei 10.520/2002, responsável

pelo procedimento dos pregões, como sendo uma sexta modalidade. Mello (2014) ressalta que

o pregão não faz parte do rol de modalidades que constam na Lei 8.666/93, o que não afeta o

disposto na proibição de serem estabelecidas novas modalidades, mas aquela é superveniente

a esta última.

Mello (2014) destaca que, somando-se às modalidades, a lei estabeleceu os tipos

de licitação que englobam fatores fundamentais para o julgamento da proposta e que devem

constar no edital. Sendo eles: menor preço, que visa a menor oferta; melhor técnica, que

consiste em um acordo que finda pela escolha da empresa que possui a maior capacidade

técnica e que aceite baixar o preço até a importância da menor proposta; técnica e preço, que é

a seleção da melhor proposta que abrange a média ponderada das notas direcionadas aos

fatores técnicos e de preço; e o de maior oferta que abrange as alienações de bens ou

concessão de direito real de uso.
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Araújo (2014) assevera que a definição de tais modalidades é feita por meio,

dentre outros critérios, do valor provável da futura contratação. Os incisos I e II do art. 23 da

Lei 8.666/93 expõem os limites para a determinação da modalidade:

Art. 23 As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo
anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor
estimado da contratação:

I - para obras e serviços de engenharia:
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);
c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais);
c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

A concorrência, segundo Mello (2014, p. 569-570), “é a modalidade licitatória

genérica destinada a transações de maior vulto, precedida de ampla publicidade, à qual podem

acorrer quaisquer interessados que preencham as condições estabelecidas.” (grifo do autor)

Pessoa (2013, p. 116) informa que a concorrência “apresenta maior universalidade

de acesso e procedimento mais complexo entre as modalidades de licitação [...]”. O que pode

ser evidenciado nas suas cinco fases: edital, habilitação, classificação, homologação e

adjudicação.

Segundo Carvalho Filho (2013, p. 274), “há dois tipos básicos de concorrência: a

nacional e a internacional. A primeira é realizada entre empresas nacionais dentro do território

do país. A internacional é aquela da qual podem participar empresas estrangeiras.”

A tomada de preço, em concordância com o art. 22, § 2º, acontece entre

interessados devidamente cadastrados ou que preencham os requisitos para cadastramento até

o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, considerando a qualificação

necessária ao certame.

Segundo Carvalho Filho (2013), a tomada de preço é destinada a contratações de

grandeza média, sendo menos formal que a concorrência e de certa forma menos divulgada.

Mello (2014) destaca que a Administração Pública não poderá impedir ou

dificultar, injustamente, a inscrição de qualquer interessado em realizar os registros ou,

indevidamente, fazer alterações no registro do inscrito, sob pena de detenção de seis meses a

dois anos e multa.

O convite, como descreve o § 3º do art. 22 da Lei Federal das Licitações e

Contratos da Administração Pública:
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§ 3º Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao
seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3
(três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e
quatro) horas da apresentação das propostas.

Araújo (2014) destaca que o convite se trata de uma licitação sem a imposição do

edital. A forma de convocação se dá por meio de carta-convite, englobando as condições da

licitação e sendo direcionada a, pelo menos, três empresas do ramo exigido, escolhidas

livremente pelo administrador, sendo cadastrados, ou não, com antecedência de cinco dias

úteis do recolhimento das propostas.

Carvalho Filho (2013) expõe que o instrumento convocatório deve ser afixado em

local apropriado, possibilitando a outros interessados que tomem conhecimento da

necessidade do Estado, isso porque a lei também permite que empresas que não tenham

obtido o convite, mas que demonstrem interesse, podem participar, desde que estejam

cadastradas junto aos órgãos administrativos.

Como forma de expor as principais características as três primeiras modalidades

citadas, Nohara (2013) apresenta o quadro a seguir:

Tabela 1 – Aspectos das modalidades

Modalidades CONCORRÊNCIA TOMADA DE
PREÇOS CONVITE

VALOR Elevado Médio Pequeno

PUBLICIDADE

Publicação na imprensa Publicação na imprensa Afixação na repartição

Prazo:
30 dias;
45 dias para melhor
técnica, técnica e preço e
empreitada integral.
DIAS CORRIDOS

Prazo para recebimento
das propostas:
15 dias;
30 dias para melhor
técnica, técnica-preço.
DIAS CORRIDOS

Prazo para recebimento
das propostas:

5 dias
DIAS ÚTEIS

PARTICIPAÇÃO

 universal
 todos os interessados

que preencham os
requisitos.

 cadastrados
 não cadastrados,

desde que requeiram
o cadastramento em
até três dias antes
do recebimento das
propostas.

 convidados
cadastrados

 não convidados,
desde que requeiram
participação em até 24
horas antes do
recebimento das
propostas.

Fonte: Direito Administrativo. (NOHARA, 2013).
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O concurso, como discorre Gasparini (2011, p. 628-629):

É a modalidade de licitação que observa regulamento próprio, aberta mediante
publicidade, destinada à escolha, por comissão especial, de trabalho técnico,
científico ou artístico, que admite a participação de qualquer interessado, mediante a
concessão de prêmios ou remuneração aos vencedores.

Mello (2014) complementa que o concurso possuirá estatuto próprio, disponível

aos interessados no local assinalado pelo edital com, no mínimo, 45 dias de antecedência.

Sendo seu julgamento realizado por comissão especial composta por pessoas íntegras e com

embasamento específico do assunto, podendo ser ou não servidores públicos.

O prêmio ou a remuneração, obtidos por meio de concurso, só poderão ser pagos

se o detentor do projeto concordar em transferir os direitos patrimoniais, a ele pertencentes, a

Administração, autorizando a sua utilização, de acordo com a sua necessidade da mesma.

(CARVALHO FILHO, 2013).

Angerami e Penteado Filho (2007) sintetizam que o leilão tem como objetivo

principal à venda de bens móveis inúteis, produtos legalmente apreendidos e bens imóveis,

adquiridos judicialmente pela Administração ou recebidos em restituição de outros.

A compra, no leilão, é realizada por meio de lances, devendo este ser igual ou

superior à estimativa da Administração Pública, sendo o prazo mínimo, da publicação do

edital até a ocorrência, de 15 dias. (CARVALHO FILHO, 2013).

Segundo Nohara (2013), o pregão promove a aquisição de bens e serviços comuns

de quem ofertar o lance de menor valor, ou seja, a quem vender bens ou prestar serviços a

preços mais baixos. Salienta que o pregão trouxe simplificação, celeridade, redução de gastos,

ampliação da competitividade e do acesso às licitações, sendo o seu prazo para apresentação

das propostas, a partir da publicação do edital, de 8 dias. No entanto, Araújo (2014)

complementa que o principal questionamento, frente a Lei, é a falta de delimitação de valor,

mínimo ou máximo.

O pregão, segundo Araújo (2014), foi instituído pela lei 10.520/2002, tendo a Lei

8.666/93 como fonte subsidiária de suas ações.

Há também um procedimento que pode ser considerado como modalidade de

licitação, o Sistema de Registro de Preços – SRP, que foi instituído pelo Decreto nº 7.892/13.

O sistema consiste em um conjunto de procedimentos para seleção da proposta mais

vantajosa, visando o registro formal de preços para futuras e eventuais contratações de bens,

produtos e serviços. Mas, é relevante ressaltar que a Administração Pública não é obrigada a

contratar quaisquer dos itens registrados.
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Ainda, acrescenta-se uma nova modalidade de licitação a este trabalho, instituída

pela Lei 12.462/11, o Regime Diferenciado de Contratações Públicas se torna essencial em

situações específicas reguladas pelo Decreto n. 7.581/2011.

.

2.6 Certame licitatório

No âmbito do Direito Administrativo, a licitação se configura como procedimento

essencial, salvo exceções, para contratações públicas, sendo considerado inválido caso não

tenha sido executado segundo os ditames da lei. (ARAÚJO, 2014).

Conforme Di Pietro (2013), a modalidade de licitação que comumente apresenta

mais vícios em sua realização, em relação ao processo, é a concorrência, devido à magnitude

dos valores dos contratos celebrados. Assim, por estar intimamente ligada ao principal

objetivo deste trabalho, a modalidade, então citada, possuirá maior visibilidade.

A licitação tem seu procedimento regrado por etapas que permitem a perfeita

formulação das exigências administrativas. Nohara (2013) expõe no Quadro 3, a seguir, que o

sistema licitatório possui duas fases:

Quadro 3 – Fases do procedimento

Fonte: Direito Administrativo. (NOHARA, 2013).

Segundo Nohara (2013), na fase interna, a Administração deve preconizar a

elaboração e aprovação de um projeto básico, um orçamento detalhado e a previsão dos

recursos orçamentários. Sobre a Comissão de licitação, ressalta que tem por finalidade

receber, encaminhar e julgar os documentos e procedimentos inerentes a licitação.

FASE INTERNA: autorização, caracterização do objeto e indicação de recursos.

- mínimo de três membros;

Comissão de licitação - sendo dois servidores dos quadros permanente do órgão;

- investidura das comissões permanentes: máximo de um ano.

Para licitações de valor maior que cento e cinquenta milhões, será realizada Audiência
Pública com antecedência de 15 dias úteis da data de publicação do edital, divulgada em
dez dias úteis no mínimo de sua realização.

FASE EXTERNA: edital, habilitação, classificação ou julgamento, homologação e
adjudicação.
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A audiência pública, relacionada na fase interna, visa conceder a comunidade

interessada, uma discussão com a Administração sobre todas as particularidades da

contratação futura, como a possível geração de transtornos comunitários, os gastos públicos, a

necessidade do objeto, dentre outros. (CARVALHO FILHO, 2013).

Como relata Pereira (2010), as ações realizadas na fase interna findam no edital,

que possuirá a descrição do objeto, os requisitos para participação, os critérios de julgamento

e a apresentação de recursos pelos participantes, durante o seguimento licitatório.

Segundo Carvalho Filho (2013, p. 282):

[...] O edital deve obrigatoriamente possuir os seguintes anexos: a minuta do
contrato a ser firmado futuramente; o orçamento estimado em planilhas de
quantitativos e preços unitários; o projeto básico e, se for o caso, o projeto
executivo; e as especificações complementares e as normas de execução. [...]

Di Pietro (2013) afirma que o interessado que identificar alguma divergência no

edital poderá expor até a fase de habilitação. É relevante ressaltar que, conforme § 3º do art.

41 da Lei 8.666/93, formalizada a impugnação do edital, o licitante não será impedido de

integrar o processo licitatório.

A etapa de habilitação se refere, de acordo com o art. 27 da Lei 8.666/93, à

habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade

fiscal e trabalhista e o cumprimento da proibição de que empresas que pratiquem trabalho

noturno, perigoso e insalubre a menores de dezoito anos e a qualquer tipo de trabalho a

menores de dezesseis, salvo em condição de aprendiz, a partir dos quatorze, possam integrar a

licitação.

Pereira (2010) sintetiza que a habilitação se constitui da averiguação da

capacidade do interessado em integrar o certame, suprindo as condições estabelecidas no

instrumento convocatório.

A etapa de classificação abrange, em concordância com Di Pietro (2013), a

abertura das propostas e seu julgamento, ordenando segundo as regras do edital.

Conforme Nohara (2013), a classificação abrange duas etapas: abertura das

propostas dos, então, habilitados em cerimônia pública e a avaliação das mesmas. Dessa

forma, serão desclassificadas as ofertas que não atenderem às imposições do edital, bem como

as que possuírem valor global superior ao limite estabelecido e as que apresentarem preços

inexequíveis.

Meirelles (2012, p. 325) fundamenta que:
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O julgamento das propostas é ato pelo qual se confrontam as ofertas, classificam-se
as propostas e escolhe-se o vencedor a que deverá ser adjudicado o objeto da
licitação. O julgamento regular das propostas gera para o vencedor o direito
subjetivo de firmar o contrato com a Administração. [...]

Mello (2014) apresenta que a etapa de homologação é a decisão final de que o

processo foi realizado de forma correta ou não. Ressalta-se que este momento é examinado

por autoridade competente e que não faz parte da comissão de licitação.

Gasparini (2011, p. 683) assevera que “a homologação não é fase que integra o

procedimento licitatório, pois incide sobre o procedimento já realizado para lhe dar eficácia.”

Por fim, conforme Mello (2014), a adjudicação abrange a atribuição do vencedor

do objeto da licitação.

Di Pietro (2013) complementa que a adjudicação não deve ser confundida com a

celebração do contrato, pois se trata apenas de ato declaratório, visto que posteriormente a

Administração irá chamar o vencedor para firmar o contrato.
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3 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC

O Regime Diferenciado de Contratações Públicas, instituído pela Lei nº

12.462/2011, surgiu em um período onde a necessidade de agilizar as contratações públicas se

fez premente.

Em vista, inicialmente, da desburocratização do procedimento licitatório nas

atividades necessárias à realização da Copa das Confederações FIFA em 2013, Copa do

Mundo de Futebol em 2014, dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 e das obras de

infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos Estados

distantes até 350 km das cidades sede dos mundiais, o RDC foi instituído com a

responsabilidade de acelerar e reduzir os custos das contratações públicas, pois mesmo se

tratando de eventos que precisam de grande urgência de realização do País, as respectivas

contratações não podem se furtar da aplicação da lei.

Com o objetivo de mensurar os impactos na economia brasileira, gerados pela

Copa do Mundo 2014, o Ministério do Esporte contratou a empresa Value Partners Brasil

para realizar uma pesquisa que estimasse os fatores de maior relevância aos cofres públicos.

Conforme pesquisa, o Brasil agregaria ao seu PIB 183,2 bilhões até 2019, prevendo ainda 33

bilhões em investimentos em infraestrutura; uma adição de 9,4 bilhões na economia

motivados por 3,7 bilhões de turistas; e um acréscimo no consumo de 5 bilhões nas famílias

brasileiras entre 2009 e 2014, fator movido pela grande oferta de emprego, que perfazem a

criação de 737,8 mil novos postos de trabalho entre 2010 e 2014.

Segundo Motta e Bicalho et al. (2012 apud BRITO et al., 2013), é relevante

ressaltar que as oportunidades econômicas oferecidas pelos eventos esportivos têm papel

essencial no desenvolvimento econômico do País, mas isso em paralelo com os princípios da

probidade administrativa e da eficiência.

Moreira e Guimarães et al. (2012 apud BRITO et al., 2013) exprimem que a

criação da Lei 12.462/11 não anulou as leis precedentes sobre licitações, mas instaurou um

novo e especifico regime, circunscrito a determinadas contrações públicas.

Conforme Mello (2014), é perceptível que o RDC se tratava de algo momentâneo

que, atualmente, está tomando o espaço direcionado a Lei 8.666/93. Isso porque a Lei Geral

de Licitações é constantemente criticada por sua rigidez extrema e falta de celeridade, o que

acarreta infortúnios à finalização de seu processo.
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3.1 Histórico: contexto de surgimento e expansão

Como dito, o Regime Diferenciado de Contratações Públicas surgiu em virtude de

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para a realização de espetáculos

esportivos.

Conforme Di Pietro (2013), a formulação do regime estava conjecturada nas

Medidas Provisórias números 488 e 489, publicadas em maio de 2010, mas não foram

analisadas no prazo que determina o art. 62 da Constituição Federal, o que levou a não

conversão em lei.

Em 2011, a MP nº 527 manifestou-se para tratar de assunto que não se relacionava

com o RDC. No entanto, no decorrer da tramitação da MP, o deputado José Guimarães exibiu

o Projeto de Lei de Conversão – PLV, nº 17 de 2011, instaurando o RDC. Aprovado pela

Câmara dos Deputados e Senado, foi, então, sancionado pela Presidente da República,

culminando na promulgação da Lei 12.462, de 04 de agosto de 2011. (DI PIETRO, 2013).

Regulada pelo Decreto nº 7.581 de 11 de outubro de 2011, a Lei 12.462/11, teve

sua constitucionalidade discutida no Supremo Tribunal Federal, pelo fato da MP convertida

em lei nada dispor sobre licitações, inclusive pela questão do processo formal que rege o

processo legislativo. No entanto, foi justificada em virtude da necessidade iminente de

contratações que permitissem a preparação do território para os eventos. (DI PIETRO, 2013).

Di Pietro (2013, p. 445) afirma que “naquilo que não contrariar as normas da Lei

nº 12.462/11, a Lei 8.666/93 aplica-se aos contratos celebrados no RDC.”. Também é possível

acrescentar que as normas e dispensa de inexigibilidade de licitação da Lei 8.666/93,

encaixam-se, ao que couber, às contratações realizadas com base no RDC.

Mello (2014, p. 678) afirma que tal regime teve sua operação aplicada, como

epidemia, em outras legislações, como expõe a seguir:

a) no caso das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC;
b) nas hipóteses das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de
Saúde – SUS;
c) às obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma de
estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativo;
d) às obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino;
e) no caso de contratação de obras e serviços de engenharia e de técnicos
especializados, efetuados como recursos do FNAC, [...];
f) e na autorização à Companhia Nacional de Abastecimento-CONAB para a
contratação de todas as ações relacionadas à reforma, modernização, ampliação ou
construção de unidades armazenadoras próprias destinadas às atividades de guarda e
conservação de produtos agropecuários em ambiente natural e à instituição
financeira federal [...].
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Como menciona Araújo (2014), conceitualmente a lei do RDC perderia sua

validade após o término das ações necessárias aos eventos. Contudo, surgem rumores de que

haverá a aplicação de diversos dispositivos da Lei 12.462/2011 no plano de uma nova lei

geral de licitações e contratos administrativos. O que já pode ser evidenciado na edição das

leis que se referem à área da saúde e educação.

3.2 Princípios, objetivos e diretrizes

Segundo o art. 3º da Lei 12.462/2011, os princípios que regem o Regime

Diferenciado de Contratações são os “da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da

igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do

desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório e do

julgamento objetivo”. Em comparação aos princípios da Lei 8.666/93, o RDC inclui o da

economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável.

Conforme de Di Pietro (2013), o princípio da economicidade abrange a

compatibilidade entre custo e benefício, sendo submetido a fiscalização contábil, financeira e

orçamentária do Congresso Nacional. Já em relação ao desenvolvimento nacional sustentável,

Di Pietro (2013) afirma que o art. 4º da Lei 12.462/2011 impõe fatores de preservação do

ambiente e preservação de patrimônios históricos, bem como a questão da acessibilidade para

pessoas com deficiência.

O objetivo do RDC abrange, essencialmente, a necessidade de acelerar o

procedimento licitatório para que se pudesse receber os grandes eventos no País. Dessa forma,

o § 1º do art. 1º da Lei 12.462/2011 institui os seguintes objetivos:

I - ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os
licitantes;

II - promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre
custos e benefícios para o setor público;

III - incentivar a inovação tecnológica; e

IV - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração pública.

Para atender aos objetivos e metas das contratações, via RDC, o art. 4º do referido

diploma legal formata as diretrizes que devem ser seguidas: padronização do objeto da

contratação, instrumentos convocatórios e minutas de contratos, busca da maior vantagem
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para a Administração Pública, remuneração variável, dependendo da desenvoltura da

contratada, utilização, sempre que possível de recursos locais e o parcelamento do objeto, sem

que se traga prejuízos a execução do objeto.

Araújo (2014) destaca que as inovações mais relevantes são a questão da

padronização dos documentos inerentes ao processo de contratação, sendo previamente

aprovados pelo órgão competente, a obtenção de maiores benefícios para a Administração e a

utilização de recursos da região.

A partir da análise dos princípios e diretrizes do RDC é perceptível o grau de

comprometimento com a eficiência, que conforme Andrade e Veloso et al. (2012, p. 32 apud

BRITO et al., 2013, p. 44), exibem a perseguição dos benefícios coletivos, por meio da

otimização das etapas e dos recursos disponíveis.

Em meio aos objetivos e princípios, as diretrizes traçam os meios para realizar

com eficiência o processo. Contudo, é preciso comprometimento da Administração Pública

para realizar licitamente a finalidade.

3.3 Principais implementos

Mediante a criação do Regime Diferenciado de Contratações, algumas inovações

puderam ser notadas quanto ao procedimento da licitação. Conforme Meirelles (2012), as

especificações do RDC em muito lembram às da Lei 8.666/93, no entanto apresentam

algumas singularidades, com destaque para o art. 6º, que trata do sigilo do orçamento, e o art.

7º, que fala da indicação de marca ou modelo de determinado produto do edital.

Di Pietro (2013) acredita que as principais mudanças foram:

a) ampliação dos objetivos da licitação: que trata, em meio a outros fatores, da

eficiência nas contratações, da competitividade dos licitantes e da relação

custo-benefício;

b) inclusão do princípio da economicidade e do desenvolvimento nacional

sustentável, mencionados anteriormente;

c) sigilo do orçamento: dispõe que a Administração Pública possui a opção,

dependendo da forma de contratação, de divulgar, ou não, seu orçamento

estimado para o objeto licitado;

d) inversão das fases de habilitação e julgamento: a inversão de fases, em relação

a Lei 8.666/93, prevê uma maior agilidade no processo, pois só seria avaliada
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a documentação de habilitação da empresa que possuísse a melhor proposta de

preço;

e) procedimentos auxiliares a licitação: abrange a pré-qualificação,

cadastramento, registros de preços e catálogo eletrônico de padronização;

f) possibilidade de exigência de amostra para a pré-qualificação e julgamento: o

licitante, conforme necessidade da Administração Pública, trará uma amostra

do bem em objeto para a fase de julgamento das propostas;

g) inserção da possibilidade de remuneração variável: surge com o objetivo de

estimular o contratado a conclusão de determinado serviço, onde o contrato

firmado entre os interessados aborda uma sistemática que impõe ao contratado

o risco de ter parte de sua remuneração vinculada a geração de resultados

estipulados pela Administração Pública;

h) possibilidade de contratação de mais de uma empresa para a realização do

mesmo serviço: consiste na execução de um mesmo objeto por mais de uma

empresa, de forma que possam ser realizados paralelamente. Ressalta-se que

este ato não se enquadra nos serviços de engenharia; e

i) previsão de contratação integrada: Abrange a contratação de uma empresa que

se responsabilize por todo o processo da obra, inclusive o projeto básico.

Após uma visão geral dos principais elementos que caracterizam o RDC, será

feita uma exposição mais profunda acerca de alguns dispositivos trazidos pela nova redação.

Serão eles: a publicidade do orçamento e o regime de contratação integrada.

3.3.1 Publicidade do orçamento

Conforme Araújo (2014), todas as modalidades de licitação disponibilizam no

instrumento convocatório o dispêndio com a contratação, sempre prezando pelos princípios da

publicidade e da moralidade que fazem parte do art. 37 da Constituição Federal.

No entanto, a Lei 12.462/11 dispõe que o orçamento estimado só será publicado

após a licitação, salvo nos casos: de contratações por meio do critério de maior desconto e no

critério de melhor técnica. No § 3º do art. 6º da referida Lei, entende-se que, se no

instrumento convocatório, não constar a informação do orçamento estimado, será facultado

essa disponibilização, apenas aos órgãos de controle externo e interno.
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Di Pietro (2013) corrobora que seria interessante que o sigilo do orçamento se

estendesse a todas as modalidades de licitação. Em vista da influência que esse dado oferece

aos licitantes na formulação de suas propostas de preço.

Dias e Ferreira et al. (2012 apud BRITO et al., 2013, p. 47) asseveram que a

sigilosidade do orçamento não tem poder para evitar improbidades administrativas entre os

que fazem parte da licitação.

Ressalta-se que a questão da ocultação do orçamento previamente estimado, toma

base em outras licitações realizadas no Brasil pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), por

meio do decreto nº 2.745/98, que não prevê divulgação do orçamento estimado pela

Petrobrás.

Segundo Cardoso et al. (2012, p. 90 apud BRITO et al., 2013, p. 48), até mesmo o

TCU analisou a questão da sigilosidade do orçamento pela Petrobrás. Entretanto, foi

verificado que se esse fator acrescentasse vantagem ao órgão público, não haveria qualquer

tipo de infortúnio, pois estaria prezando pelo bem público.

3.3.2 O regime de contratação integrada

O art. 9º da Lei do RDC, citada por Meirelles (2012), diz que pode ser utilizada a

contratação integrada, se e somente se, técnica e economicamente viável. É compreendido que

a formulação do projeto básico e do executivo fica a cargo da contratada. No que se refere aos

§§ 2º a 4º da referida Lei, os mesmos trazem regras especificadas para este tipo de contratação

que, abrangem o ato convocatório, o cálculo do valor estimado da contratação, apresentação

ou não de novas técnicas para execução do serviço a ser executado e em que casos será

permitido aditivos ao contrato.

Araújo (2014) transmite que os novos aparatos da empreitada integral são

distintos na questão da elaboração do projeto básico. Onde o responsável é o contratado, o que

permite um melhor estudo sobre a obra, pois será possível criar métodos que otimizarão a

execução do objeto (bem como os prazos).

A apresentação das propostas segue determinados parâmetros indicados no edital,

sempre prezando os requisitos técnicos que não devem desfigurar o caráter competitivo do

setor. Quanto à questão dos aditivos, serão possíveis quando houver necessidade de

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou por alterações no projeto. (ARAÚJO,

2014).
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Conforme Araújo (2014), o projeto básico não é requisito de habilitação da

empresa. O que torna desnecessária a criação dessa modalidade. É relevante ressaltar que esta

forma de contratação já existia também no regulamento simplificado da Petrobrás, Decreto nº

2.745/98.

Segundo Carvalho Filho (2013, p. 297), a contratação integrada é vulnerável “ao

art. 37, XXI, da CF, por afetar o princípio da ampla competitividade consagrado em sede

constitucional.”

Esse critério vem recebendo grandes críticas por não contemplar uma das

primordiais ferramentas para o entendimento da obra, o projeto básico, pois os orçamentos se

baseiam na configuração que eles exprimem. Dessa forma, fica dificultoso para as empresas

interessadas se orientarem quanto a possíveis imprevistos.

3.4 Particularidades do procedimento

Segundo Meirelles (2012, p. 348), dentre as novidades da modalidade do RDC,

que estão especificadas no capítulo I da Lei 12.462/11, é notório destacar:

a) a permissão de a fase de habilitação anteceder a de julgamento; b) a preferência
da forma eletrônica, admitida a presencial; c) a possibilidade de à administração
negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado, podendo tal
negociação ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação,
quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for
desclassificado, por sua proposta permanecer acima do orçamento estimado; d) uma
única fase recursal, salvo no caso, de inversão de fases, previsto na letra “a)”, acima;
e) o estabelecimento de procedimentos auxiliares das licitações regidas pelo RDC,
compreendendo: “I – pré-qualificação permanente; II – cadastramento; III – sistema
de registro de preços; IV – catálogo eletrônico de padronização”, os quais
obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento.

Assim como a Lei 8.666/93, o procedimento licitatório será processado e julgado

por uma Comissão de licitação, composta obrigatoriamente por servidores ou empregados

públicos permanentes dos órgãos ou entidades de administração pública. (MEIRELLES,

2012).

Segundo Di Pietro (2013), o procedimento do RDC não se diferencia de forma

conclusiva, em relação a fase interna e externa. Apesar de o julgamento das propostas

anteceder a fase de habilitação, ainda é possível que se utilize, mediante a ato motivado, a

inversão.

Para Araújo (2014), as metodologias empregadas nas licitações pelo RDC mais

relevantes são: a questão da inversão de fases, o uso preferível dos meios eletrônicos para a
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realização da licitação; amostragem das propostas por meio de lances públicos sucessivos,

enquadrando no modo de disputa “aberto”; sigilosidade das propostas até a data e hora

marcada para a sua divulgação, encaixando-se no modo de disputa “fechado”; adequação da

proposta vencedora após o julgamento por meio eletrônico; e, por fim, a divulgação do

orçamento estimado.

Conforme mencionado, a habilitação, mediante a ato motivado, poderá anteceder

a fase de apresentação das propostas e julgamento, voltando assim aos moldes tradicionais da

Lei 8.666/1993. Salientando que a regra geral do RDC segue a sequência “propostas-

julgamento-habilitação”. (ARAÚJO, 2014).

O art. 14, I, da lei do RDC, admite participação de licitantes nos moldes de

consórcios. Dessa forma, estando disciplinados dentro do regulamento de maneira similar ao

art. 33 da Lei 8.666/93.

Di Pietro (2013), nesse tocante, ensina que a fase recursal, mediante a sequência

habitual do processo de RDC, contempla apenas uma oportunidade de contestação por parte

dos licitantes, que acontece após a fase de habilitação.

Ainda conforme Di Pietro (2013), antes do encerramento, a modalidade prevê

ainda a possibilidade de nova negociação, embora já tenha sido definida a empresa vencedora,

não sendo este ato uma ilegalidade, uma vez que não possui o condão de alterar o resultado do

procedimento, caso a empresa vencedora não aceite alterar os parâmetros da proposta. Após

isso, se seguem os procedimentos cabíveis de identificação de irregularidades; anulação do

procedimento; revogação do procedimento ou adjudicação e homologação da licitação.
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4 ESTUDO DE CASO

Dentre as muitas obras projetadas para o evento esportivo de futebol, os

aeroportos possuíam papel essencial, pois o Brasil, segundo o Ministério do Turismo,

estimava que 3,7 milhões de turistas, entre brasileiros e estrangeiros, estariam em trânsito no

período dos jogos. Dessa forma, os aeroportos deveriam estar preparados para receber

tamanho incentivo a economia do País.

Com o intuito de analisar a eficiência do procedimento licitatório do Regime

Diferenciado de Contratações, nas obras necessárias aos aeroportos das cidades-sede dos

jogos da Copa do Mundo de 2014, foi feita uma pesquisa das contrações efetivadas pela

INFRAERO, visando as obras e serviços de engenharia. Em virtude do atraso destas obras e

por se tratar de uma contratação na modalidade RDC, foi analisado o caso da obra de

ampliação do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza/CE. O objetivo é

evidenciar a celeridade no processo, as vantagens e desvantagens para a Administração

Pública e as empreiteiras contratadas.

4.1 Metodologia e procedimentos da pesquisa

O presente trabalho foi fundamentado em pesquisas bibliográficas e documentais

que abrangem legislações, livros, projetos científicos e meios eletrônicos. Salienta-se que os

sites da INFRAERO e do Portal da Copa, possuem inestimável relevância neste estudo,

mediante a disponibilização de dados que permitiram uma maior observação do mesmo.

Primeiramente, será tratada a agilidade dos processos de RDC relacionados às

obras dos aeroportos das doze cidades-sede da Copa do Mundo FIFA 2014, conforme tabela

abaixo:

Tabela 2 - Principais aeroportos com intervenção para os eventos esportivos.
CIDADE-SEDE AEROPORTOS

Belo Horizonte/MG Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins
Brasília/DF Aeroporto Internacional de Brasília - Juscelino Kubitscheck
Cuiabá/MT Aeroporto Internacional Marechal Rondon
Curitiba/PR Aeroporto Internacional Afonso Pena
Fortaleza/CE Aeroporto Internacional Pinto Martins
Manaus/AM Aeroporto Internacional Eduardo Gomes

(Continua)



40

CIDADE-SEDE AEROPORTOS
Natal/RN Aeroporto São Gonçalo do Amarante

Porto Alegre/RS Aeroporto Internacional Salgado Filho

Recife/PE Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto
Freyre

Rio de Janeiro/RJ Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antônio
Carlos Jobim

Salvador/BA Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luís
Eduardo Magalhães

São Paulo/SP Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos e
Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas

Fonte: Portal da Copa (adaptado).

Por meio de pesquisa no site da Empresa Brasileira de Infraestrutura

Aeroportuária (INFRAERO) foi possível identificar os editais que se relacionavam com as

cidades e os aeroportos que receberiam algum tipo de aprimoramento. Inicialmente, foram

elencados os editais de RDC homologados no período de 2011 a 2013, como mostra a Tabela

3:

Tabela 3 - Editais de RDC analisados de 2011 a 2013
Número do Edital Cidade-sede

001/ADSE/SBCF/2011 Confins/MG
017/DALC/SBCF/2012 Confins/MG
002/ADSE/SBCF/2013 Confins/MG
001/ADCO/SBCY/2012 Cuiabá/MT
010/DALC/SBCY/2013 Cuiabá/MT
013/DALC/SBCT/2012 Curitiba/PR
018/DALC/SBCT/2012 Curitiba/PR
004/DALC/SBFZ/2011 Fortaleza/CE
003/DALC/SBFZ/2012 Fortaleza/CE
007/DALC/SBFZ/2012 Fortaleza/CE
022/DALC/SBFZ/2012 Fortaleza/CE

001/ADNR/SBEG/2011 Manaus/AM
001/ADNR/SBEG/2012 Manaus/AM
002/ADNR/SBEG/2012 Manaus/AM
002/ADNR/SBEG/2013 Manaus/AM
003/ADNR/SBEG/2013 Manaus/AM
004/ADNR/SBEG/2013 Manaus/AM
007/ADNR/SBEG/2013 Manaus/AM
006/ADNR/SBEG/2013 Manaus/AM

(Continua)
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Número do Edital Cidade-sede
011/DALC/SBPA/2012 Porto Alegre/RS
007/ADSU/SBPA/2012 Porto Alegre/RS
010/ADSU/SBPA/2012 Porto Alegre/RS
011/ADSU/SBPA/2012 Porto Alegre/RS
006/DALC/SBPA/2013 Porto Alegre/RS
006/ADSU/SBPA/2013 Porto Alegre/RS
002/DALC/SBGL/2011 Rio de Janeiro/RJ
003/DALC/SBGL/2011 Rio de Janeiro/RJ
001/ADRJ/SBGL/2012 Rio de Janeiro/RJ
003/ADRJ/SBGL/2012 Rio de Janeiro/RJ
004/ADRJ/SBGL/2012 Rio de Janeiro/RJ
020/DALC/SBGL/2012 Rio de Janeiro/RJ
004/ADRJ/SBGL/2013 Rio de Janeiro/RJ
002/ADRJ/SBGL/2013 Rio de Janeiro/RJ
005/ADRJ/SBGL/2013 Rio de Janeiro/RJ
001/DALC/SBSV/2011 Salvador/BA
002/DALC/SBCY/2012 Salvador/BA
001/ADCE/SRCE/2012 Salvador/BA
006/DALC/SBSV/2012 Salvador/BA
005/ADCE/SRCE/2012 Salvador/BA
007/ADCE/SRCE/2012 Salvador/BA
002/ADCE/SRCE/2012 Salvador/BA
014/DALC/SBSV/2012 Salvador/BA
011/ADCE/SBSV/2012 Salvador/BA

Fonte: Site INFRAERO (adaptado)

Ao todo foram localizados 43 editais. É possível perceber que nem todas as

sedes possuem contratação por RDC. Foi verificado que algumas se valeram de outras

modalidades, como pregões, concorrência e leilão, até mesmo porque, alguns iniciaram suas

contratações antes da criação da Lei 12.462/11.

A título de trato comparativo, foram listados também os editais de concorrência

no mesmo período e para o mesmo objetivo:

Tabela 4 - Editais de concorrência analisados de 2011 a 2013

Número do Edital Cidade-sede
002/ADCO-4/SBBR/2011 Brasília/DF
002/ADCO/SBBR/2012 Brasília/DF
003/ADSE-3/SRSE/2011 Confins/MG
002/ADSE/SBCF/2012 Confins/MG

(Continua)
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001/ADCE-3/SRCE/2011 Salvador/BA
002/ADCE-3/SRCE/2011 Salvador/BA
002/ADSP-4/SBKP/2011 São Paulo/SP
005/ADSP-4/SBKP/2011 São Paulo/SP
006/ADSP-4/SBGR/2011 São Paulo/SP

Fonte: Site INFRAERO (adaptado)

Conforme Tabela 4, foram localizados 28 editais de concorrência. Também é

possível verificar que nem todas as cidades sede possuem contratação por concorrência, tanto

pelo motivo de surgimento do RDC, como por enquadramento em outra modalidade.

No site da INFRAERO, é possível encontrar todos os documentos referentes a

cada edital, então para saber o tempo de processamento entre a publicação e homologação,

bastando relacionar as datas de cada edital. Conforme a Tabela 5:

Tabela 5 - Dias corridos entre a publicação do edital de RDC e a homologação

Número do edital Cidade-sede Ano de
publicação Publicação Homologação Duração do

processo

001/ADSE/SBCF/2011 Confins/MG 2011 23/12/2011 01/02/2012 40,00
004/DALC/SBFZ/2011 Fortaleza/CE 2011 26/12/2011 14/03/2012 79,00

(Continua)

Número do Edital Cidade-sede
010/DALC/SBCF/2010 Confins/MG
003/DALC/SBCT/2011 Curitiba/PR
014/DALC/SBCT/2010 Curitiba/PR
003/ADNE/SBFZ/2011 Fortaleza/CE
009/DALC/SBEG/2011 Manaus/AM
003/ADNR/SBEG/2011 Manaus/AM
006/ADNR/SBEG/2011 Manaus/AM
004/ADNR/SBEG/2013 Manaus/AM

002/ADSU-4/SBPA/2011 Porto Alegre/RS
002/ADNE/SBRF/2011 Recife/PE
005/ADNE/SBRF/2011 Recife/PE
002/ADNE/SBRF/2013 Recife/PE
003/ADNE/SBRF/2013 Recife/PE
004/ADNE/SBRF/2013 Recife/PE
005/ADNE/SBRF/2013 Recife/PE
008/DALC/SBGL/2011 Rio de Janeiro/RJ
005/ADRJ/SBGL/2011 Rio de Janeiro/RJ
002/ADRJ/SBGL/2012 Rio de Janeiro/RJ
001/ADRJ/SBGL/2013 Rio de Janeiro/RJ
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Número do edital Cidade-sede Ano de
publicação Publicação Homologação Duração do

processo

002/DALC/SBGL/2011 Rio de
Janeiro/RJ 2011 31/10/2011 06/03/2012 127,00

003/DALC/SBGL/2011 Rio de
Janeiro/RJ 2011 18/11/2011 13/01/2012 56,00

001/DALC/SBSV/2011 Salvador/BA 2011 01/11/2011 12/04/2012 163,00
017/DALC/SBCF/2012 Confins/MG 2012 31/10/2012 27/12/2012 57,00
001/ADCO/SBCY/2012 Cuiabá/MT 2012 28/05/2012 17/07/2012 50,00
013/DALC/SBCT/2012 Curitiba/PR 2012 01/11/2012 23/01/2013 83,00
003/DALC/SBFZ/2012 Fortaleza/CE 2012 05/04/2012 14/06/2012 70,00
007/DALC/SBFZ/2012 Fortaleza/CE 2012 20/07/2012 10/09/2012 52,00
022/DALC/SBFZ/2012 Fortaleza/CE 2012 19/12/2012 15/02/2013 58,00
001/ADNR/SBEG/2011 Manaus/AM 2012 01/02/2012 16/03/2012 44,00
001/ADNR/SBEG/2012 Manaus/AM 2012 16/05/2012 28/06/2012 43,00
002/ADNR/SBEG/2012 Manaus/AM 2012 09/11/2012 06/12/2012 27,00

011/DALC/SBPA/2012 Porto
Alegre/RS 2012 27/09/2012 26/12/2012 90,00

007/ADSU/SBPA/2012 Porto
Alegre/RS 2012 24/12/2012 19/02/2013 57,00

010/ADSU/SBPA/2012 Porto
Alegre/RS 2012 26/12/2012 26/02/2013 62,00

001/ADRJ/SBGL/2012 Rio de
Janeiro/RJ 2012 28/02/2012 09/07/2012 132,00

003/ADRJ/SBGL/2012 Rio de
Janeiro/RJ 2012 19/06/2012 03/10/2012 106,00

004/ADRJ/SBGL/2012 Rio de
Janeiro/RJ 2012 08/08/2012 16/11/2012 100,00

002/DALC/SBCY/2012 Salvador/BA 2012 05/04/2012 17/07/2012 103,00
001/ADCE/SRCE/2012 Salvador/BA 2012 30/04/2012 06/07/2012 67,00
006/DALC/SBSV/2012 Salvador/BA 2012 01/06/2012 20/08/2012 80,00
005/ADCE/SRCE/2012 Salvador/BA 2012 09/07/2012 03/10/2012 86,00
007/ADCE/SRCE/2012 Salvador/BA 2012 24/07/2012 30/08/2012 37,00
002/ADCE/SRCE/2012 Salvador/BA 2012 31/07/2012 05/09/2012 36,00
014/DALC/SBSV/2012 Salvador/BA 2012 27/09/2012 10/12/2012 74,00
011/ADCE/SBSV/2012 Salvador/BA 2012 10/12/2012 08/02/2013 60,00
002/ADSE/SBCF/2013 Confins/MG 2013 25/03/2013 06/06/2013 73,00
010/DALC/SBCY/2013 Cuiabá/MT 2013 19/09/2013 23/10/2013 34,00
018/DALC/SBCT/2012 Curitiba/PR 2013 24/01/2013 21/03/2013 56,00
002/ADNR/SBEG/2013 Manaus/AM 2013 07/06/2013 12/07/2013 35,00
003/ADNR/SBEG/2013 Manaus/AM 2013 30/07/2013 29/08/2013 30,00
004/ADNR/SBEG/2013 Manaus/AM 2013 11/09/2013 31/10/2013 50,00
007/ADNR/SBEG/2013 Manaus/AM 2013 21/10/2013 28/11/2013 38,00
006/ADNR/SBEG/2013 Manaus/AM 2013 21/10/2013 22/11/2013 32,00

(Continua)
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Número do edital Cidade-sede Ano de
publicação Publicação Homologação Duração do

processo

011/ADSU/SBPA/2012 Porto
Alegre/RS 2013 25/01/2013 28/03/2013 62,00

006/DALC/SBPA/2013 Porto
Alegre/RS 2013 10/06/2013 13/08/2013 64,00

020/DALC/SBGL/2012 Rio de
Janeiro/RJ 2013 21/01/2013 28/03/2013 66,00

004/ADRJ/SBGL/2013 Rio de
Janeiro/RJ 2013 12/03/2013 28/05/2013 77,00

002/ADRJ/SBGL/2013 Rio de
Janeiro/RJ 2013 17/04/2013 29/05/2013 42,00

005/ADRJ/SBGL/2013 Rio de
Janeiro/RJ 2013 06/11/2013 06/03/2014 120,00

Fonte: Site Infraero (adaptado)

A Tabela 6 contém os editais, no mesmo período, na modalidade concorrência:

Tabela 6 - Dias corridos entre a publicação do edital de CONCORRÊNCIA e a homologação

Número do edital Cidade-sede Ano de
publicação Publicação Homologação Duração do

processo
002/ADCO-

4/SBBR/2011
Brasília/DF 2011 05/07/2011 03/10/2011 90,00

003/ADSE-3/SRSE/2011 Confins/MG 2011 09/05/2011 26/08/2011 109,00
010/DALC/SBCF/2010 Confins/MG 2011 18/03/2011 07/07/2011 111,00
003/DALC/SBCT/2011 Curitiba/PR 2011 16/03/2011 23/05/2011 68,00
014/DALC/SBCT/2010 Curitiba/PR 2011 20/01/2011 12/05/2011 112,00
003/ADNE/SBFZ/2011 Fortaleza/CE 2011 06/06/2011 14/07/2011 38,00
009/DALC/SBEG/2011 Manaus/AM 2011 25/05/2011 19/09/2011 117,00
003/ADNR/SBEG/2011 Manaus/AM 2011 25/04/2011 06/07/2011 72,00
006/ADNR/SBEG/2011 Manaus/AM 2011 13/09/2011 19/12/2011 97,00

002/ADSU-
4/SBPA/2011

Porto
Alegre/RS 2011 29/03/2011 12/08/2011 136,00

002/ADNE/SBRF/2011 Recife/PE 2011 18/04/2011 08/07/2011 81,00
005/ADNE/SBRF/2011 Recife/PE 2011 23/09/2011 16/01/2012 115,00

008/DALC/SBGL/2011 Rio de
Janeiro/RJ 2011 08/04/2011 17/08/2011 131,00

005/ADRJ/SBGL/2011 Rio de
Janeiro/RJ 2011 17/10/2011 23/03/2012 158,00

001/ADCE-
3/SRCE/2011 Salvador/BA 2011 05/04/2011 21/07/2011 107,00

002/ADCE-
3/SRCE/2011 Salvador/BA 2011 12/12/2011 10/04/2012 120,00

002/ADSP-4/SBKP/2011 São Paulo/SP 2011 03/03/2011 02/05/2012 426,00
005/ADSP-4/SBKP/2011 São Paulo/SP 2011 09/02/2011 24/11/2011 288,00

006/ADSP-
4/SBGR/2011 São Paulo/SP 2011 14/04/2011 16/09/2011 155,00

(Continua)
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Número do edital Cidade-sede Ano de
publicação Publicação Homologação Duração do

processo
002/ADCO/SBBR/2012 Brasília/DF 2012 05/04/2012 10/08/2012 127,00
002/ADSE/SBCF/2012 Confins/MG 2012 20/03/2012 21/07/2012 123,00

002/ADRJ/SBGL/2012 Rio de
Janeiro/RJ 2012 17/05/2012 18/10/2012 154,00

004/ADNR/SBEG/2013 Manaus/AM 2013 30/07/2013 10/10/2013 72,00
002/ADNE/SBRF/2013 Recife/PE 2013 10/04/2013 29/05/2013 49,00
003/ADNE/SBRF/2013 Recife/PE 2013 02/05/2013 16/10/2013 167,00
004/ADNE/SBRF/2013 Recife/PE 2013 10/05/2013 20/06/2013 41,00
005/ADNE/SBRF/2013 Recife/PE 2013 09/10/2013 24/03/2014 166,00

001/ADRJ/SBGL/2013 Rio de
Janeiro/RJ 2013 13/02/2013 28/06/2013 135,00

Fonte: Site INFRAERO (adaptado)

A partir das Tabelas 5 e 6, é possível comparar as duas modalidades,

averiguando a economia de tempo entre elas. Conforme o Gráfico 1:

Gráfico 1 - Tempo médio de processamento RDC x Concorrência

Fonte: Site INFRAERO (adaptado)

Fazendo uma análise entre as médias de dias anuais, é possível perceber que o

tempo requerido para o RDC é, praticamente, a metade do necessário a concorrência. No

entanto, deve-se levar em consideração que cada edital dispõe de particularidades que o difere

na forma de tratamento das comissões de licitação, recursos impostos, habilitação das

propostas e o seu preço. No entanto, não estão sendo consideradas (as particularidades), pois o

objetivo dessa parte da pesquisa é a totalidade dos dias corridos entre a publicação do edital e

a homologação.
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Em meio a análise do Gráfico 1, é possível notar que na medida em que o RDC

foi sendo utilizado, a prática e o conhecimento dos procedimentos acabaram tornando o

processo mais rápido.

Constata-se que a inversão das fases de julgamento de preços no processo de

RDC, sendo anterior à habilitação, permite que a demora ocasionada na fase externa diminua,

pois é realizada uma única sessão com os licitantes para recursos.

Para a Administração Pública, a rapidez no processo é paralela à execução da

obra, no entanto, a grande maioria das obras planejadas para os aeroportos não foram

concluídas. Nota-se que a agilidade acontece apenas no processo licitatório do RDC e, que

muitas vezes, a fase de lances leva ao descompensamento da proposta apresentada. Isso

porque algumas empresas são movidas pela intensidade da situação e diminuem

consideravelmente seu preço a ponto de não conseguir concluir o objeto licitatório.

O Gráfico 2, a seguir, expõe o percentual de conclusão das obras (aeroportos) em

junho de 2014. Nesse período, já deveriam estar concluídas para a realização dos jogos.

Ressalta-se que a análise foi feita apenas nas cidades que possuíram contratações realizadas

por RDC.

Gráfico 2 - Percentual Médio de Execução Física Concluído

Fonte: Portal da Copa (adaptado)

Analisando os dados relatados no Gráfico 2, é notório que o Aeroporto

Internacional Eduardo Gomes, em Manaus/AM, está com o maior percentual de conclusão da

obra. Já o do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza/CE, é o que possui o menor

percentual de conclusão, sendo assim o que obteve maior dificuldade. Como já mencionado

anteriormente, cada edital possui suas particularidades, mas por meio de pesquisas
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documentais e dados estatisticos será avaliado se a forma de contratação interferiu no

desenvolver do serviço físico.

Dessa maneira, será feita uma análise mais profunda da forma de contratação

do Aeroporto Internacional Pinto Martins, com o objetivo de identificar se a razão do atraso

tem, ou não, relação com o Regime Diferenciado de Contratações (RDC).

4.2 Análise do Processo

O Edital 004/DALC/SBFZ/2011, de ampliação e reforma do Aeroporto

Internacional Pinto Martins, em Fortaleza/CE, foi publicado em 26 de dezembro de 2011,

tendo a abertura das propostas sido marcada para o dia 24 de janeiro de 2012. Nota-se que é

menos de um mês em relação a publicação do Edital.

Mediante essa problemática, no dia 18 de janeiro de 2012, foi adiada a fase de

julgamento das propostas para o dia 06 de fevereiro de 2012.

O referido Edital (004/DALC/SBFZ/2011) foi publicado nos moldes de um RDC

Presencial, que consiste no comparecimento em um local e horário determinado, pelo Edital,

para a realização do julgamento das propostas. O mesmo possui as seguintes características:

a) regido pela Lei n. 12.462, de 05 de Agosto de 2011, pelo Decreto nº 7.581, de

11 de outubro de 2011;

b) fundamento legal: Inciso II, art. 1º, da Lei Nº 12.462, de 2011;

c) forma de Execução da Licitação: Presencial

d) modo de disputa: aberto;

e) regime de contratação: empreitada por preço global;

f) critério de julgamento: menor preço.

Como exposto durante o trabalho, o RDC é regrado pela Lei nº 12.462/2011.

Dessa forma, o edital, como ato vinculado, precisa fazer referência à lei que o controla. O

inciso II, art. 1º, da Lei nº 12.462/2011 estabelece a aplicabilidade da referida lei em obras

destinadas aos eventos esportivos que foram realizados no Brasil. O modo de disputa aberto,

consiste em lances crescentes ou decrescentes após a apresentação das propostas (por parte

dos licitantes). No caso do Edital em comento, lances decrescentes. O regime de empreitada
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por preço global se caracteriza como sendo um contrato por preço certo e total, não sendo

permitido aditivos, salvo quando pautado por erros ou as alterações contratuais nos

orçamentos, plantas, especificações, memoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto

básico (ainda destacando que não poderão ultrapassar, ao todo, dez por cento do valor total do

contrato). Por fim, o critério de julgamento foi o menor preço, que dispensa considerações.

O Edital era composto por uma planilha detalhada das quantidades necessárias a

execução do objeto, projeto básico, cronograma de etapas para pagamento de medições, termo

de referência e especificações técnicas.

Por se tratar de uma das primeiras licitações de RDC, muitos licitantes possuíam

dúvidas quanto ao processo, além de questionamentos sobre quantitativos e especificações.

Dessa forma, a INFRAERO divulgou três documentos de esclarecimentos.

Um dos principais questionamentos se relacionava com a questão da empreitada

por preço global, que impunha que, dentre outros aspectos, mesmo que houvessem equívocos

nas ferramentas da licitação, o valor do contrato só poderia ser alterado em 10%, ficando o

restante a cargo da contratada. Alguns licitantes, por meio de perguntas, argumentavam que,

muitas vezes, o projeto básico não transmite a realidade da obra, principalmente se tratando

de reforma. Inclusive, sendo solicitado a INFRAERO, no esclarecimento de Nº

003/LCIC/2012 – 01/02/2012 - pergunta de n. 34, o adiamento da licitação para que a

companhia retificasse nas planilhas e memoriais, tudo o que foi corrigido por meio dos

esclarecimentos. Assim, nenhuma das partes contrairia prejuízos. No entanto, a data de 06 de

fevereiro foi mantida.

O não adiamento da licitação é entendido, principalmente, pela necessidade de

iniciar as obras que precisariam estar prontas, o quanto antes, para os eventos esportivos.

Em meio ao processo, três empresas solicitaram impugnação do Edital,

contestando as questões de ilegalidade na solicitação de atestação técnica sobre resistência na

tração do concreto; possibilidade de apresentação de preços superiores ao limite estipulado

pelo Edital; aplicação de penalidades superiores àquelas permitidas pela legislação; exigência

de tipo específico de granito e; sobre a necessidade de ajustes relevantes nos termos da

contratação. Sendo admitida, apenas, uma das medidas solicitadas, que se tratava da aceitação

de atestados similares ao solicitado no Edital. No entanto, segundo a Comissão de Licitação,

não havia demanda de alteração no texto do Edital e, assim, não se percebeu necessidade de

adiamento.
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Em sua primeira sessão pública, ocorrida no dia 06 de fevereiro de 2012, as

propostas de preço foram apresentadas por onze empresas, como exposto na Tabela 7:

Tabela 7 - Propostas apresentadas no edital 004/DALC/SBFZ/2011

Classificação Licitantes Proposta
inicial

1º Consórcio CPM Novo Fortaleza 391.668.018,34
2º Consórcio Encalso - Kallas 405.325.182,34
3º Consórcio LatinoAmericano 409.572.760,57
4º Consórcio S.A Paulista - Somague 435.496.769,17
5º Consórcio Marquise - EIT 444.799.343,12
6º Consórcio Fortaleza 472.920.370,32
7º Consórcio Cetenco/DPBarros/FBS 480.757.993,77
8º Consórcio Construtor Equipav/Ônix 487.551.465,54
9º Consórcio Passarelli - PB 519.398.791,89
10º Consórcio Construcap - Egesa 593.571.338,01
11º Construtora OAS Ltda 707.002.454,48

Fonte: Site INFRAERO (adaptado)

Percebe-se que, o percentual em relação a primeira (Consórcio CPM Novo

Fortaleza) e a última (Construtora OAS Ltda) proposta apresentada é de, aproximadamente,

55%, o que remete às alterações feitas ao longo do processo, que podem ter gerado incerteza

quanto aos quantitativos apresentados pela INFRAERO, fazendo com que as empresas

tentassem se resguardar de eventualidades e imprecisões.

Mediante a identificação da proposta mais vantajosa, no caso a do Consórcio

CPM Novo Fortaleza, com R$ 391.668.018,34, o valor mínimo entre os lances seria de 1%

dessa quantia, como determinava o Edital.

Dentre as onze empresas participantes do certame, apenas três não participaram

dos lances, mantendo seu preço inicial. Como evidencia a Tabela 8, o Consórcio Encalso-

Kallas foi a empresa que apresentou a melhor proposta, ao final da fase de lances, com um

valor de R$ 346.083.000,00. Sendo assim, considerado o vencedor da fase de lances, em um

primeiro momento.

Tabela 8 - Propostas após a 1º fase de lances
Classificação Licitantes Último lance - 1ª face (R$)

1º Consórcio Encalso-Kallas 346.083.000,00
2º Consórcio Com Novo Fortaleza 349.900.000,00
3º Consórcio Fortaleza 350.000.000,00

(Continua)
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Classificação Licitantes Último lance - 1ª face (R$)
4º Consórcio Latinoamericano de Serviços - CLS 359.080.000,00
5º Consórcio Marquise 369.000.000,00
6º Consórcio Cetenco/DPBarros/FBS 387.000.000,00
7º Consórcio Contrutor Equipav - Onix 388.000.000,00
8º Consórcio S.A Paulista - Somage 400.000.000,00
9º Consórcio Passarelli - PB 519.398.791,89
10º Consórcio Construcap - Egesa 593.571.338,01
11º Construtora OAS LTDA 707.002.454,48

Fonte: Site INFRAERO (adaptado)

Após a verificação da alínea “g”, do capítulo 7, que se refere ao julgamento das

propostas, do Edital, conforme a seguir:

g) após a definição do melhor lance, se a diferença em relação ao lance classificado
em segundo lugar for de pelo menos 10% (dez por cento), a COMISSÃO reiniciará
a disputa aberta, para a definição das demais colocações;
g.1) havendo reinício de disputa, os licitantes serão convocados, de forma
sequencial, a apresentar lances, a partir do autor da proposta menos vantajosa
seguido dos demais. (grifo nosso)

A alínea em questão impõe que os licitantes que possuírem uma diferença de

10%, em relação à proposta mais vantajosa, participarão de nova fase lances para a definição

das demais colocações. Ou seja, o vencedor deste certame já estava definido como sendo o

Consórcio Encalso-Kallas. Dessa forma, as empresas que participariam da segunda fase de

lances seriam o Consórcio Com Novo Fortaleza, o Consórcio Fortaleza, o Consórcio

Latinoamericano de Serviços – CLS e o Consórcio Marquise.

No entanto, a Comissão de Licitação compreendeu, pela observância da alínea

“g”, que todos os licitantes, inclusive o detentor da proposta mais vantajosa, deveriam

participar da nova fase de lances. Evidente que por se tratar de um processo novo, alguns não

contestaram, mas outros constataram a irregularidade de imediato.

Apesar das contestações, uma nova fase de lances foi iniciada. Apenas o

Consórcio Encalso-Kallas e o Consórcio CPM Novo Fortaleza emitiram descontos.

Resultando na proclamação do Consórcio CPM Novo Fortaleza como vencedor da 2ª fase de

lances. Como mostra a Tabela 9:

Tabela 9 - Propostas após a 2ª fase de lances
Classificação Licitantes Proposta final (R$)

1º Consórcio CPM Novo Fortaleza 341.980.000,00
(Continua)
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Classificação Licitantes Proposta final (R$)
2º Consórcio Encalso - Kallas 342.626.171,00
3º Consórcio Fortaleza 350.000.000,00
4º Consórcio LatinoAmericano 359.080.000,00
5º Consórcio Marquise - EIT 369.000.000,00
6º Consórcio Cetenco/DPBarros/FBS 387.000.000,00
7º Consórcio Construtor Equipav/Ônix 388.000.000,00
8º Consórcio S.A Paulista - Somague 400.000.000,00
9º Consórcio Passarelli - PB 519.398.791,89
10º Consórcio Construcap - Egesa 593.571.338,01
11º Construtora OAS Ltda 707.002.454,48

Fonte: Site INFRAERO (adaptado)

Após a 2ª fase de lances, a Comissão de Licitação avaliou o ocorrido,

reconsiderando da decisão relativa a interpretação da alínea “g”, do item 7, do Edital. Assim,

marcaram a reabertura da 1ª fase de lances, a partir dos últimos lances verbais apresentados

por todos os licitantes, para o dia 07 de fevereiro de 2012.

O Consórcio Encalso – Kallas claramente não concordou com o imposto, pois a

atitude da Comissão não condizia com o que o Edital estabelecia. Assim, outros Consórcios

manifestaram desacordo com a decisão da Comissão, mas tiveram apenas suas contestações

grafadas em ata.

Dessa forma, no dia 07 de fevereiro de 2012, foi reiniciada a etapa de lances a

partir das últimas ofertas globais de valores, conforme Tabela 8.

Nesta sessão, dois Consórcios não compareceram, o Consórcio

Cetenco/DPBarros/FBS e o Consórcio S.A Paulista – Somague.

Iniciada a nova fase de lances, apenas o Consórcio CPM Novo Fortaleza ofertou

desconto, perfazendo um valor de R$ 341.980.000,00, sendo então declarado vencedor da fase

de lances. Assim, foi solicitado ao Consórcio que enviasse por meio eletrônico, no prazo de

um dia, a carta de apresentação da proposta, a planilha de preços, as composições analíticas e

o cronograma físico-financeiro.

Ainda na mesma sessão, quatro Consórcios solicitaram o cancelamento do

processo licitatório, em decorrência da inobservância dos itens de condução da licitação. O

que, futuramente, levou a abertura de recursos.

Em 10 de fevereiro de 2012, iniciou-se a sessão com a informação de que o

Consórcio havia enviado a documentação a tempo, mas que foram identificados, em sua

proposta, alguns preços unitários acima do estimado pela INFRAERO. Dessa forma, foi
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solicitado que, mesmo a empresa já estando com seu orçamento abaixo do orçado pela

INFRAERO, efetuasse um ajuste de aproximadamente 1,54% no valor de sua proposta, sendo

concedido um prazo de trinta minutos para a avaliação da contraproposta ou três dias para

elaboração de justificativa dos preços acima do orçamento da Administração Pública.

Após a avaliação, o Consórcio CPM Novo Fortaleza decidiu por aceitar o

desconto, ficando o seu valor global em R$ 336.700.000,00. Assim, a classificação das

propostas fica exposta na Tabela 10:

Tabela 9 - Propostas finais
Classificação Licitantes Proposta final (R$)

1º Consórcio CPM Novo Fortaleza 336.700.000,00
2º Consórcio Encalso - Kallas 346.083.000,00
3º Consórcio Fortaleza 350.000.000,00
4º Consórcio LatinoAmericano 359.080.000,00
5º Consórcio Marquise - EIT 369.000.000,00
6º Consórcio Cetenco/DPBarros/FBS 387.000.000,00
7º Consórcio Construtor Equipav/Ônix 388.000.000,00
8º Consórcio S.A Paulista - Somague 400.000.000,00
9º Consórcio Passarelli - PB 519.398.791,89
10º Consórcio Construcap - Egesa 593.571.338,01
11º Construtora OAS Ltda 707.002.454,48

Fonte: Site INFRAERO

Na mesma sessão, foram solicitados os documentos de habilitação, sendo

avaliados durante uma hora. Após esse período, a Comissão de Licitação, por unanimidade,

informou que a empresa atendia plenamente as exigências editalícias no que tange a

documentação de habilitação, sendo a empresa declarada vencedora do certame.

Ainda nesta sessão, alguns licitantes manifestaram o interesse de entrar com

recurso contra a decisão da Comissão de Licitação, ficando aberto um prazo de cinco dias

para apresentação dos memoriais de recurso.

Duas empresas entraram com recurso, afirmando que houveram muitos percalços

durante a sessão de lances, principalmente pela inexperiência da Comissão de Licitação. No

entanto, a empresa vencedora apresentou suas contrarrazões ao recurso, mostrando que os

mesmos não estavam compatíveis com a Lei 12.462/11.

A INFRAERO apresentou seu relatório de instrução de recursos administrativos,

onde concluiu que os recursos interpostos pelas licitantes careciam de respaldo legal, assim,

mantendo a sua decisão pelo Consórcio CPM Novo Fortaleza.
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O vencedor do certame foi homologado em 14 de março de 2012, com o valor

global de R$ 336.638.759,26, sendo 2,80% abaixo do orçamento estimado pela INFRAERO.

Como descrito, o processo disponibilizou quarenta e dois dias corridos para a

apresentação da proposta, sendo contabilizado da data da publicação até a apresentação da

proposta. Ao todo, foram 79 dias até a homologação.

4.2.1 Implementos do processo

Verificando os documentos anexos ao Edital 004/DALC/SBFZ/2011 foi possível

identificar a referência ao princípio do desenvolvimento nacional sustentável através das

delimitações impostas pelo memorial descritivo do empreendimento (FZ.01/000.75/05920/03)

nas instalações de esgoto, onde a empresa contratada deveria seguir as seguintes diretrizes:

 Resolução CONAMA 005(Jun1988) - Licenciamento de Obras de Saneamento;

 Resolução CONAMA 274(Nov2000) – dispõe sobre Balneabilidade;

 Resolução CONAMA 357(mar2005) - dispõe sobre a classificação dos Corpos

de Água e Diretrizes Ambientais para o seu enquadramento, bem como

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras

providências. Substitui a CONAMA 020(jul1986);

 Resolução CONAMA 377(out2006) - dispõe sobre Licenciamento Ambiental

simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário;

 Resolução CNRH 054(Nov2005) – estabelece Modalidades, Diretrizes e

Critérios Gerais para a prática de reuso direto não potável de água, e dá outras

providências;

 Atos Internacionais do qual o Brasil é signatário: Convenção de Estocolmo –

dispõe sobre Poluentes Orgânicos Persistentes:

(http://www2.mre.gov.br/dai/m_5472_2005.htm);

 Lei Federal Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 - estabelece Diretrizes

Nacionais para o Saneamento Básico.

O princípio da economicidade é identificado no desconto obtido pela INFRAERO

através da negociação com a empresa que ofertou a melhor proposta.
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CONCLUSÃO

Para aperfeiçoar os atos licitatórios e tornar mais eficentes e razoáveis os gastos

públicos, a Administração Pública agora dispõe de uma nova modalidade de licitação: o

Regime Diferenciado de Contratações Públicas. O mesmo foi instituído pela Lei 12.462/11 e

é regido pelo Decreto nº 7581/2011. A nova modalidade foi criada para atender os prazos das

obras destinadas a Copa do Mundo FIFA 2014, aos Jogos Olímpicos de 2016 e as obras de

infraestrutura e de contratação de serviços para aeroportos das capitais e dos Estados, sendo

mais tarde estendida às obras de infraestrutura nas áreas de saúde e educação.

A necessidade de uma nova ferramenta para as contratações públicas tomou

grande impulso pelas tradicionais críticas que sempre se fizeram presnetes quanto à

burocracia da Lei 8.666/1993. O RDC, pode-se dizer, está sendo uma grande saída em relação

à Lei Geral das Licitações, pois se caracteriza como um processo licitatório sem excessos,

permitindo maior rapidez  no sistema de contratações públicas.

Desde sua criação, muito foi mencionado sobre estender o RDC para todos os

tipos de obras e serviços. Contudo, é necessário analisar até que ponto essa modalidade

permite ao Poder Público receber uma obra compatível com a necessidade.

De fato, a grande maioria das obras contratadas por meio de um RDC não

estavam concluídas há trinta dias do início da Copa do Mundo FIFA 2014. O que pode ser

justificado por deficiências na contratação de uma empresa sem a devida habilidade

necessária para conclusão da obra, interferências gerais (que podem ou não prolongar o

serviço, aumentando os custos drasticamente) e, claro, pela falta de um embasamento do

material licitatório.

Caracterizado como de natureza exploratória, o presente trabalho tentou

evidenciar os possíveis embaraços no novo processo de licitação, bem como as dificuldades e

inovações para a Administração Pública e seus contratados.

Acredita-se que, realmente, houve uma simplificação do processo, pois as suas

etapas se tornaram mais precisas e ágeis. Como foi evidenciado por meio da pesquisa dos

RDC´s de contratação de serviços de engenharia para os aeroportos nas cidades-sede da Copa

do Mundo FIFA 2014.

O estudo de caso abordado abrange a obra de reforma e ampliação do Aeroporto

Internacional Pinto Martins, em Fortaleza/CE, escolhida pelo fato de ser uma contratação
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realizada nos moldes de RDC e por seu expressivo atraso na conclusão do serviço. A pesquisa

foi feita com base em documentos disponibilizados no site da INFRAERO.

A obra em questão, de fato, não foi concluída. Com isso, o processo que abrange

tal edital foi descrito para buscar identificar se essa modalidade interferiu, ou não, na

conclusão da obra. Foi constatado que houveram alguns percalços durante a realização das

sessões de lances e que isso foi ocasionado devido à falta de conhecimento das etapas que são

direcionadas pela Lei 12.462/2011.

Acredita-se que o RDC não se relaciona, diretamente, com a conclusão da obra,

pois o seu papel, assim como a Lei 8.666/93, é a de obter a proposta mais vantajosa para a

Administração Pública. No entanto, indiretamente, o processo de RDC pode influenciar a

empresa interessada em executar o serviço, na fase de lances, a ofertar um desconto que não

permitirá a entrega conclusiva do objeto licitado, como se presume que aconteceu na licitação

do Edital nº 004/DALC/SBFZ/2011.

O resultado deste descompensamento pode acarretar perdas aos dois lados, pois

tanto a empresa vencedora, quanto a Administração Pública, podem sofrer prejuízos. Assim, a

contratada estima prejuízos tanto na área financeira, quanto em sua reputação perante o

mercado. Já a Administração Pública poderá contratar um serviço inacabado e sofrer prejuízos

financeiros e desperdício de tempo.

No entanto, em que pese o fato de estas conclusões terem sido geradas a partir

do estudo de caso das obras de ampliação do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em

Fortaleza/CE, ao menos do ponto de vista legal, verifica-se que a implantação do RDC,

surgida na lógica do princípio da eficiência, representou um considerável avanço rumo à

desburocratização das contratações públicas, especialmente quanto aos serviços e obras de

engenharia no País.
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