
 

 

                                         
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE DIREITO 

CURSO DE DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS HENRIQUE MEDEIROS HOLANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE PESQUISA 

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS: ANÁLISE DO 

INSTITUTO DA CONTRATAÇÃO INTEGRADA FRENTE AO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE. 
 

 ALUNO DE ENSINO MÉDIO NÃO PRO 

 

FISSIONALIZANTE E A PSSIBILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORTALEZA 

2014 

 



 

 

CARLOS HERIQUE MEDEIROS HOLANDA 
 

 

 

 

 

 

 

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS: ANÁLISE DO 

INSTITUTO DA CONTRATAÇÃO INTEGRADA FRENTE AO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE. 
 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada à Coordenação do 

Curso de Direito da Universidade Federal do 

Ceará como requisito para obtenção do Título 

de Bacharel em Direito. 

 

Orientador: Prof. Dr. Carlos César Sousa 

Cintra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORTALEZA 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Universidade Federal do Ceará 

Biblioteca Setorial da Faculdade de Direito 
 

 

H723r Holanda, Carlos Henrique Medeiros. 

Regime diferenciado de contratações públicas: análise do instituto da contratação integrada 

frente ao princípio constitucional da impessoalidade / Carlos Henrique Medeiros Holanda. – 2014. 

56 f. : enc. ; 30 cm. 

 

Monografia (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Direito, Curso de 

Direito, Fortaleza, 2014. 

Área de Concentração: Direito Administrativo. 

Orientação: Prof. Dr. Carlos César Sousa Cintra. 

 

   

1. Contrato público - Brasil. 2. Licitação pública - Brasil. 3. Administração pública - Brasil. 4. 

Impessoalidade (Direito). I. Cintra, Carlos César Sousa (orient.). II. Universidade Federal do Ceará 

– Graduação em Direito. III. Título. 

 
          CDD 351.712 



 

 

CARLOS HERIQUE MEDEIROS HOLANDA 

 

 

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS: ANÁLISE DO 

INSTITUTO DA CONTRATAÇÃO INTEGRADA FRENTE AO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE. 

 

 

Monografia apresentada à Coordenação do 

Curso de Direito da Universidade Federal do 

Ceará como requisito para obtenção do Título 

de Bacharel em Direito. 

 

 

 

                             

Aprovada em ____/____/______. 

 

 

  

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Carlos César Souza Cintra (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Msc. Dimas Macedo 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Francisco de Araújo Macedo Filho 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente gostaria de agradecer a Deus por ter permitido que eu sempre 

estivesse rodeado por pessoas que acreditaram no meu potencial e apoiaram-me ao longo 

desta trajetória acadêmica.                    

Aos meus pais, que sempre dedicaram imenso amor e atenção incondicional à 

realização de meus objetivos, proporcionando os melhores recursos para que alcançasse 

minha excelente formação educacional. 

Com carinho, aos meus irmãos Renato Thales e Emanuel Victor que representam 

o ideal de companheirismo e união na minha vida. 

Com apreço, aos meus demais familiares pela admiração e estimo que possuem 

pelo meu trabalho. 

Aos meus queridos amigos que tornaram o trilhar deste curso um momento ainda 

mais especial, sobretudo aqueles que integram o grupo PV, Andressa, Marcello, 

Guilherme, Géssica, Bianca, Lai, Lívia, Raquel, Paulo Vitor e Paulwok. 

Aos integrantes da 3º vara de família do Fórum Clóvis Beviláqua pelo empenho 

empregado no meu aprendizado como estagiário. 

Com respeito, ao Professor Carlos Cezar Sousa Cintra que prontamente aceitou o 

encargo de me orientar neste trabalho, concedendo-me valiosos conhecimentos para 

minha vida profissional. 

Aos estimados professores Dimas Macedo e Francisco de Araújo Macedo Filho, 

por me darem a grande honra de tê-los como participantes da tão qualificada banca para a 

defesa desta monografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Esta monografia tem como objetivo analisar o instituto da contratação integrada em sua 

eventual ofensa ao princípio da impessoalidade. Este instrumento foi introduzido em nosso 

ordenamento jurídico através da lei nº 12.462/11 que implantou o Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas. Por esta sistemática legal, a Administração poderá valer-se de um 

novo modelo de contrato público, em que será adotado um procedimento licitatório distinto 

daquele descrito pelas legislações anteriores. Consoante este processo, o particular contratado 

disporá de maior autonomia na concepção da obra ou serviço demandados pelo Estado. O 

licitante vencedor será responsável não apenas pela execução do projeto do empreendimento, 

mas, também, da sua elaboração. Além deste estudo, o presente trabalho acadêmico irá avaliar 

o contexto social de surgimento deste novo regime de contratação, bem como as demais 

inovações apresentadas por ele. Serão apreciados, também, as considerações de diferentes 

autores acerca do conceito de princípios e do seu conteúdo, destacando aqueles que estão 

previstos na constituição e que são aplicáveis no âmbito da Administração Pública. 

 

Palavras-chaves: Princípios. Administração Pública. Impessoalidade. Licitação. Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas. Contratação Integrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This monograph aims to analyze the institute of integrated procurement focusing on its 

possible offense against the principle of impersonality. This instrument was introduced in our 

legal system by the law no. 12,462 /11 that deployed the differentiated system of Government 

Procurement. In this legal system, the Administration may employ a new pattern of public 

contract, in which will be adopted a bidding procedure that differs from that which described 

by the previous legislation. with this process, the private company hired will have greater 

autonomy in the practice of work or service hired by the State. The successful tenderer will be 

responsible not only for the implementation of the project of the enterprise, but, 

also, for its preparation. In addition to this study, this academic work will assess the social 

context for the emergence of this new system of recruitment, as well as other innovations 

presented by it. Will be assessed, as well the commentaries of different authors about the 

concept of principles and of its contents, highlighting those that are provided by the 

Constitution and which are applicable in the context of Public Administration. 

 

Key-Words: Principles. Public Administration. Impersonality. Bidding. Differentiated System 

of Government Procurement. Integrated Procurement. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O atual contexto econômico em que insere-se a atividade administrativa do Estado 

brasileiro demanda uma nova sistematização dos procedimentos licitatórios aplicáveis à 

contratação pública. Os tradicionais métodos utilizados nos processos licitatórios regulados 

pelas legislações anteriores não coadunam mais com a dinâmica contratual vigente. Exige-se 

que o poder público conduza os seus empreendimentos com maior celeridade e eficácia capaz 

de suprimir as deficiências dos regimes anteriores. 

A adoção do Regime Diferenciado de Contratações (RDC) representa um dos 

desígnios de nossa reforma administrativa. Afastam-se os antigos preceitos que regiam o 

perfil burocrático de nossa Administração, acolhendo novos modelos de articulação dos 

institutos integrantes da licitação. 

Somado a estes elementos, o Brasil tornou-se país-sede para a realização da Copa 

do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016. Desta escolha, o país teve de realizar uma série de 

medidas aptas a implementar um conjunto de reformas necessárias para a realização destes 

eventos esportivos. 

A lei 12.462/11 trouxe importantes inovações em relação aos regimes anteriores. 

Estas medidas intentam aperfeiçoar o processo de licitação, modificando muitos dos 

regramentos deste procedimento a fim de torná-lo mais eficaz. 

Dentre as regras previstas no novo modelo de licitação, destaca-se a denominada 

contratação integrada. Este regramento permite que o edital convocatório seja integrado 

apenas por um anteprojeto de engenharia que permita a caracterização técnica da obra ou 

serviço. O particular contratado participará na concepção do projeto básico que irá definir 

precisamente o objeto licitado. Desta forma, o licitante vencedor possuirá maior autonomia 

para a descrição do empreendimento, tendo em vista que será responsável tanto pela 

elaboração do projeto básico quanto do executivo e ainda será encarregado de promover a 

execução dos procedimentos necessários para entrega final do objeto.  

Com base neste entendimento, este trabalho propõe analisar o instituto da 

contratação integrada e suas respectivas implicações ao princípio da impessoalidade. 

Inicialmente, será feita uma abordagem da natureza normativa dos princípios, 

cotejando-os com os demais atos normativos, delimitando sua aplicação dentro do 

ordenamento jurídico e estabelecendo sua eficácia no Direito brasileiro. Serão reunidas as 

diferentes opiniões de doutrinadores nacionais e estrangeiros que tratam do tema. 

Ademais, serão descritos, ainda no primeiro capítulo, os princípios constitucionais 
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que regem a Administração pública, dispensando-se especial atenção ao princípio da 

impessoalidade, quando destacaremos suas principais implicações no nosso sistema jurídico. 

No capítulo que se segue, irão ser avaliadas as circunstancias que propiciaram a 

adoção do novo Regime Diferenciado de Contratações. Seus dispositivos serão confrontados 

com o tratamento legal anterior da Lei geral de Licitações. Neste momento, o instituto da 

contratação integrada será objeto de uma análise pormenorizada, destacando seu conceito, os 

pressupostos que fundamentam a sua adoção e os principais aspectos de seu tratamento legal. 

Finalmente, no último capítulo, far-se-á uma abordagem crítica acerca da 

utilização do instituto da contratação integrada em sua suposta ofensa ao princípio da 

impessoalidade. Serão comparadas as diferentes opiniões dos doutrinadores brasileiros que 

estudam o presente tema, reunindo, também, os principais julgados, produzidos pelo Tribunal 

de Contas da União, que envolvem o assunto. 

A pesquisa realizada utilizará basicamente de conteúdo bibliográfico e 

documental. Desta forma, serão coletadas informações em periódicos especializados, livros, 

publicação em sites e na legislação concernente que reproduzem as diferentes orientações da 

mencionada matéria.  
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2. PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

Antes de adentrar na análise dos princípios que norteiam a atividade 

administrativa com ênfase no princípio da impessoalidade, necessário se faz que apresente-se 

uma noção conceitual do que se entende por princípio e de que forma estes possuem 

aplicabilidade no ordenamento jurídico. 

 

2.1 A Natureza Jurídica dos Princípios 

 

Diversos autores tentaram definir o que se entende por princípio, muitas vezes 

diferenciando-os das regras para, de forma mais didática, delimitar o seu conteúdo e dar-lhe 

sentido próprio dentro do conceito de norma jurídica. 

Cabe destacar, que a presente orientação conceitual corresponde àquela advinda 

com o pós-positivismo, quando as novas constituições promulgadas afirmaram a hegemonia 

axiológica dos princípios, posicionando-os no cerne dos sistemas jurídicos, atribuindo-lhe, 

por este preceito, a sua normatividade.
1
 

Nesta consideração, amolda-se um novo arranjo dentro da sistemática legal em 

que ao conferir-se um outro sentido ao conceito de norma, permite-se enquadrá–la em uma 

noção mais ampla, não mais restrita a pura disciplina comportamental de aplicabilidade 

restrita, mas permitindo a assunção de aforismos que fundamentam qualquer contexto social. 

Partindo desta orientação, vale destacar as diferentes considerações acerca do 

tema, expostas por diferentes autores. 

No entendimento de Humberto Bergmann Ávila os princípios são: 

   

(...) normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão 

de complementariedade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma 

avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos 

decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção.
2
  

 

Vê-se, desta forma, que os princípios objetivam ao alcance de um estado de 

coisas, implicando na adoção de determinados comportamentos, mesmo que exigidos 

indiretamente, necessários ao atingimento deste fim.
3
  

Em entendimento semelhante, Celso Antonio Bandeira de Mello estabelece sua 

                                                           
1
 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 20ª.ed. São Paulo. Malheiros Editores, 2006, pág. 

264. 
2
 ÁVILA, H.B. Teoria dos Princípios- da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4ª ed. São Paulo. 

Malheiros Editores, 2005, pág. 70. 
3
 Ibid., p. 72. 
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conceituação de princípio definindo-o como: 

 

Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 

fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e 

servindo de critério para a sua exata compreensão e inteligência exatamente por 

definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e 

lhe dá sentido harmônico.
4
 

 
 

É justamente neste ponto que os princípios distinguem-se das regras, pois estas 

possuem um menor grau de dependência em relação às outras normas, tendo em vista que 

estabelecem, com maior precisão, qual o comportamento devido e a quem são destinadas.
5
 

Por sua relevante função dentro do sistema normativo foi que, de forma sagaz, 

Glauco Barreira Magalhães Filho elaborou analogia bastante instrutiva acerca da 

compreensão de tal conceito, dispondo da seguinte forma: 

 

O princípio seria para o ordenamento jurídico o que a substância básica era para a 

natureza no pensamento dos filósofos fisicistas da Grécia antiga, ou seja, uma ideia 

centralizadora e caracterizadora do sistema jurídico, de modo tal que a violação de 

um princípio seria a violação do ordenamento jurídico em sua inteireza.
6
 

 

Depreende-se do estudo dos mencionados pensamentos que a definição de 

princípio aproxima-se de uma digressão axiológica, em que a imposição de diversos 

comportamentos deriva de sua abstração material, mas que tal fato não impede que estas 

condutas sejam impositivas, já que é de sua adoção que alcança-se o telos deste ato 

normativo. 

A sua compreensão envolve a sua escolha topológica no ordenamento jurídico, 

compondo o alicerce deste sistema, em que possui, dentre suas maiores virtudes, a de fazer 

derivar de seu conteúdo outros textos de normas. Esse fenômeno associa-se à natureza deste 

conceito, onde o valor jurídico representa não apenas seus efeitos, mas antes de constituir 

elemento do ordenamento compõe o seu próprio espírito. 

 

2.2 Dos Princípios Constitucionais no Âmbito da Administração Pública.  

 

A Constituição Federal prevê em seu texto diferentes normas que regem a 

atividade administrativa. O estudo de tais disposições remete-nos à uma noção muito mais 

                                                           
4
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 12ª ed. São Paulo. Malheiros 

Editores, 2000, pág. 92. 
5
 ÁVILA, H. B. A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade. Revista 

Diálogo Jurídico, Salvador, v. 4, 2001. Disponível em: < http://www.direitopublico.com.br/pdf_4/dialogo-

juridico-04-julho2001-humberto-avila.pdf >. Acessado em: 18 de agosto de 2014. 
6
 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e unidade axiológica da Constituição. 3ª edição. 

Belo Horizonte. Mandamentos Editora, 2004, pág. 68. 

http://www.direitopublico.com.br/pdf_4/dialogo-juridico-04-julho2001-humberto-avila.pdf
http://www.direitopublico.com.br/pdf_4/dialogo-juridico-04-julho2001-humberto-avila.pdf
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complexa do Direito Administrativo, em que um conjunto harmônico de princípios e regras 

outorga-lhe identidade, pois guardam, entre si, correspondência lógica. Tal compreensão 

compõe um sistema de normas denominado de regime jurídico administrativo.
7
  

Este regime pressupõe a existência de determinados interesses pertinentes à 

sociedade que caracteriza essa disciplina jurídica autônoma, sendo importante destacar a base 

de onde tal caracterização resulta. Posto isto, ressalta-se que o regime jurídico administrativo 

possui dois princípios dos quais as demais disposições normativas derivam, sendo, portanto, 

denominados de ´´pedras de toque´´, devido à importante função que assumem.
8
  

Os dois princípios referidos anteriormente são o da indisponibilidade dos 

interesses públicos e da supremacia do interesse público que são a base de todo o sistema de 

Direito Administrativo.
9
  

Estes princípios conferem identidade ao sistema de normas que regem as 

inúmeras atividades da Administração pública. Através destes insurge a proteção básica ao 

interesse coletivo, impedindo que este seja subjugado frente ao interesse particular. Decorre, 

portanto, uma relação hierárquica, a fim de que sejam criadas prerrogativas ao Estado e este, 

consequentemente, possa alcançar o bem comum. 

Após esta análise, cabe adentrar ao estudo dos princípios que estão expressamente 

dispostos no texto constitucional. 

O artigo 37, caput, da Constituição Federal, refere-se expressamente a cinco 

princípios que norteiam a atividade administrativa, que são os princípios da legalidade, da 

moralidade, da publicidade, da eficiência e da impessoalidade. Este último será abordado em 

tópico próprio, onde será dedicada especial atenção. 

O primeiro princípio a ser investigado é o da legalidade. Este princípio é 

indispensável para a existência de um Estado de Direito, pois constitui a sua essência. É 

elemento que garante ao cidadão a contraposição às manifestações autocráticas e personalistas 

dos governantes, tendo em vista que estes são apenas representantes da sociedade, sendo a 

titularidade do poder e do interesse maior do Estado, do cidadão.
10

  

Ao administrador cabe estrita observância deste princípio, pois configura marco 

regulador e limitador de toda atividade pública. A sua atuação só será legítima quando 

previsto legalmente seu campo de atuação, nítida representação da vontade geral. 

                                                           
7
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 12ª ed. São Paulo. Malheiros 

Editores, 2006, pág. 43. 
8
 Ibid., p. 44-45. 

9
 Ibid., p. 46. 

10
Ibid., p. 88-89. 
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Toda a atividade da Administração estará subordinada a lei. 

Segundo as palavras de Celso Antonio Bandeira de Melo,  

 
[...] o princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. 

Esta deve tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que ocupa a cúspide, isto é, o Presidente 

da República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes, 

obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo, pois 

esta é a posição que lhe compete no Direito brasileiro.
11

  

 

Cabe destacar que o direcionamento desta abordagem tem como foco a 

perspectiva da legalidade para o direito público, em que prevalece o critério de subordinação à 

lei, quando a administração só poderá atuar nos termos da autorização contida no sistema 

legal. Essa orientação é diversa daquela aplicada ao direito privado, em que os particulares 

podem fazer tudo aquilo que a lei não proibir tendo como finalidade alcançar os seus 

interesses.
12

  

A aplicação desse princípio é reconhecida em seu sentido amplo, configurando-se 

não somente quando da aplicação da lei, mas, também, das regras constitucionais. Desta 

forma, permite-se o controle de legalidade de um ato tendo como parâmetro qualquer espécie 

normativa, incluindo princípios e regras constitucionais.
13

  

Outro princípio expresso na constituição é o da moralidade. Consoante o seu 

entendimento, a Administração e seus agentes têm de atuar na conformidade de princípios 

éticos.
14

 Corresponde à estrita observância da boa-fé, da lealdade, das regras que assegurem a 

boa administração.
15

  

Mais adequado seria qualificá-la de moralidade administrativa, tendo em vista que 

não se confunde com a moralidade comum, pois esta ocupa-se da distinção entre o bem e o 

mal, enquanto aquela estabelece regras que assegurem uma administração adequada aos 

valores morais.
16

 

Portanto, diante do exposto, podemos concluir, segundo o entendimento de Maria 

Sylvia Di Pietro, que o atendimento à moralidade administrativa implica que: 

 

[...] sempre que em matéria administrativa se verificar que o comportamento da 

                                                           
11

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 12ª ed. São Paulo. Malheiros 

Editores, 2006, pág. 90. 
12

 MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 5ª ed. Niterói. Impetus, 2011, pág. 30-31. 
13

 Ibid., p. 31. 
14

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 12ª ed. São Paulo. Malheiros 

Editores, 2006, pág. 107. 
15

 MARINELA, op. cit., pág. 39. 
16

 Ibid., pág. 39. 
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Administração ou do administrado que com ela se relaciona juridicamente, embora 

em consonância com a lei, ofende a moral, os bons costumes, as regras de boa 

administração, os princípios de justiça e de equidade, a ideia comum de honestidade, 

estará havendo ofensa ao princípio da moralidade administrativa.
17

  

 

O princípio da publicidade também está previsto expressamente em nosso texto 

maior. Representa mais uma garantia do administrado, na medida em que lhe é assegurado o 

conhecimento dos atos praticados pelos gestores públicos, permitindo um maior controle. 

A Constituição prescreve em seu artigo 5º, XXXIII, uma das acepções do 

mencionado princípio, afirmando que a todos será assegurado o direito de receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo, ressalvando, 

logicamente, os casos em que o sigilo seja imprescindível à segurança do Estado e da 

sociedade. 

Esta disposição, aplicável à Administração Pública, representa a obediência ao 

princípio da publicidade, que, mesmo tendo sua origem de natureza individual, atualmente, 

alcança uma dimensão coletiva, permitindo-se a todos o implemento deste direito.
18

  

Ressalta-se que o presente princípio viabiliza a fiscalização dos atos praticados 

pelo poder público através de diversos remédios positivados no texto da Constituição, como 

por exemplo o mandado de segurança, a ação popular, o hábeas datas, a ação civil pública, o 

direito de petição, entre outros.  

Importante destacar que a publicidade não é elemento formativo dos atos. Em sua 

essência é requisito de eficácia e moralidade. Dessa forma, os atos irregulares não se tornam 

válidos quando de sua publicação e nem esta pode ser dispensada quando a lei ou regulamento 

a exigir como condição de eficácia de tais atos.
19

 

A mais recente prescrição constitucional sobre os princípios que regem a 

Administração Pública trata acerca do princípio da eficiência. Este princípio foi inserido na 

Constituição Federal em seu artigo 37, caput, pela Emenda Constitucional n° 19 de 1998. 

A sua positivização demonstra o desejo do Estado brasileiro de desmistificar a 

faceta estigmatizada de nossa Administração, trazendo ao texto legal a ideia de que o 

administrador deve buscar a produtividade, a presteza, a utilização racional dos recursos no 

exercício do poder público.  

Essa inclusão provocou inúmeras críticas por parte de muitos estudiosos. 

Basicamente, alegam que o presente termo é impreciso, não se podendo determinar 
                                                           
17
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fatidicamente quando uma administração é eficiente ou não. Além disso, não basta mera 

referência expressa se o Estado não compatibilizar sua atuação com instrumentos que 

intentem na melhoria da gestão da coisa pública.
20

 

Reproduzindo esse pensamento em perspicaz crítica ao fenômeno descrito o 

professor Celso Antonio Bandeira de Mello assevera que: 

 

Quanto ao princípio da eficiência, não há nada a dizer sobre ele. Trata-se 

evidentemente, de algo mais que desejável. Contudo, é juridicamente tão fluido e de 

tão difícil controle ao lume do Direito, que mais parece um simples adorno agregado 

ao art. 37 ou o extravasamento de uma aspiração dos que buliram no texto. De toda 

sorte, o fato é que tal princípio não pode ser concebido (entre nós nunca é demais 

fazer ressalvas óbvias) senão na intimidade do princípio da legalidade, pois jamais 

uma suposta busca de eficiência justificaria a postergação daquele que é o dever 

administrativo por excelência.
21

 

 

                  Não obstante as considerações feitas acerca da aplicabilidade deste princípio, o 

texto constitucional, com a citada emenda, promoveu a implementação de diversas mudanças 

imprescindíveis para a modernização do Estado brasileiro, demonstrando a eficácia dessa 

norma no nosso ordenamento. 

Após a abordagem dos citados princípios que são aplicados no âmbito da 

Administração Pública, será delineada uma análise mais depurada daquele que constitui tema 

do presente trabalho e que, também, compõe a lista de princípios expressos no artigo 37, do 

texto da Constituição. Trata-se do princípio da impessoalidade que possui inúmeras 

repercussões dentro do ordenamento jurídico brasileiro. 

 

2.3 O Princípio da Impessoalidade 

 

Este princípio reproduz um dos objetivos ideais do nosso Estado Democrático de 

Direito, representando uma das diretrizes do princípio da isonomia. Seguindo este 

entendimento, é vedado à Administração Pública dispensar tratamento diverso aos 

administrados que se encontrem em situação jurídica idêntica, devendo voltar-se unicamente 

para o interesse público.
22

 

Celso Antonio Bandeira de Mello elaborou definição bastante satisfatória do 

presente princípio afirmando que: 
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Nele se traduz a idéia de que a administração tem que tratar a todos os 

administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismos 

nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou 

ideológicas não podem interferir na atuação administrativa e muito menos 

interesses sectários, de facções ou grupos de qualquer espécie.
23

 

 

Adotando conceituação semelhante, Dirley da Cunha Júnior ao abordar o 

mencionado princípio manifesta-se no seguinte sentido: 

 

O Princípio da Impessoalidade exige que a atividade administrativa seja exercida de 

modo a atender a todos os administrados, ou seja, a coletividade e não a certos 

membros em detrimento de outros, devendo apresentar-se, portanto, de forma 

impessoal. Em razão deste princípio, a Administração deve manter-se numa posição 

de neutralidade em relação aos administrados, não podendo discriminá-los, salvo 

quando assim justificar o interesse coletivo, sob pena de cometimento de abuso de 

poder e desvio de finalidade.
24

 

  

Importante destacar que existem outras perspectivas do presente princípio que não 

se confunde com a anterior e que são de grande relevância para este trabalho. 

Podemos enxergá-lo como vedação ao administrador de utilizar as obras e 

serviços promovidos pela Administração como forma de promoção pessoal. Os atos, 

programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo ou de 

orientação social, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 

promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
25

 

Dentro destas perspectivas, o princípio da impessoalidade ainda pode ser 

analisado como dever de atendimento ao interesse público, cabendo ao administrador atuar de 

forma impessoal, abstrata, genérica, tendo como fim sempre proteger a coletividade. Pode, 

também, ser observado sob o prisma da teoria da imputação, tendo em vista que a atividade 

exercida por um agente será imputada ao órgão ou entidade e não ao próprio agente.
26

 

Embora sejam diferentes abordagens do mesmo princípio, ambas concepções não 

diferem da ideia básica do alcance da finalidade pública. Se a proposição referida impede que 

a Administração estabeleça diferenciações entre administrados que estejam em situações 

semelhantes, ou de atuar no sentido de favorecer ou prejudicar certa pessoa, ou, ainda, de que 
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a vontade do administrado não se confunda com a da Administração, o faz em nome da 

finalidade pública, que é o interesse maior a ser alcançado. 

Portanto, o que se intenta destacar neste ponto é exatamente a finalidade a que 

este princípio é destinado. Em uma análise açodada podemos ser compelidos a pensar que seu 

objetivo máximo seria apenas o tratamento isonômico dos particulares quando submetidos às 

mesmas relações jurídicas. Entretanto, como já descrito, anteriormente, o seu mais sublime 

valor está na proteção do interesse público, pois é neste que se sustenta as principais 

características de nosso regime administrativo: a indisponibilidade e supremacia de seu 

interesse. 

Esse interesse, segundo a distinção elaborada pela doutrina italiana, corresponde 

aos chamados interesses primários, ou seja, aqueles pertencentes à coletividade como um 

todo.
27

 

É com base nesta orientação que podemos aproximar esse conceito com o do 

princípio da finalidade, pois é a partir deste que se torna possível aplicar de forma adequada a 

disposição normativa, seguindo o propósito de sua criação. 

Ainda a respeito de tal fenômeno, relevante destacar o entendimento de Celso 

Antônio Bandeira de Mello que assim dispõe: 

 

O que explica, justifica e confere sentido a uma norma é precisamente a finalidade 

que a anima. A partir dela é que se compreende a racionalidade que lhe presidiu a 

edição. Logo, é na finalidade da lei que reside o critério norteador de sua correta 

aplicação, pois é em nome de um dado objetivo que se confere competência aos 

agentes da Administração. 
28

 

 

No Direito brasileiro, o princípio da impessoalidade, além de estar expresso, 

possuí manifestações concretas de sua aplicação no texto constitucional.  

O artigo 37, II, por exemplo, estabelece que o ingresso em cargo, emprego ou 

função pública depende de concurso público. Seguindo esse entendimento, o mesmo artigo, 

em seu inciso XXI, determina que os contratos celebrados com a Administração direta e 

indireta serão precedidos de licitação pública, sendo assegurado a igualdade de todos os 

concorrentes. 
29

 

É com base neste dispositivo que se estabelece a obrigatoriedade de licitar, 

ficando vedadas, em obediência ao princípio da impessoalidade, quaisquer favoritismos ou 
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discriminações entre os licitantes. Neste procedimento, é imposto um tratamento objetivo, 

considerando as propostas apresentadas pelos participantes e as condições expostas 

previamente e de forma objetiva no edital, desconsiderando qualquer condição pessoal que 

seja alheia ao objeto da licitação e do futuro contrato.
30

 

A escolha da melhor proposta, portanto, deve ser compreendida dentre os critérios 

pré-definidos no edital de licitação. É neste ato, também, que o objeto a ser contratado seja 

caracterizado objetivamente, impedindo-se qualquer álea de indefinição que possibilite ao 

administrador exercer sua liberdade fora dos parâmetros reais de interesses da administração. 

Segundo afirma Marçal Justen Filho, nesta decisão a Administração deverá 

observar que: 

 
[...] selecionar a proposta mais vantajosa não é suficiente para validar a licitação. A 

obtenção da vantagem não autoriza a violar direitos e garantias individuais. 

Portanto, deverá ser selecionada a proposta mais vantajosa mas, além disso, têm de 

respeitar-se os princípios norteadores do sistema jurídico, em especial o da 

isonomia. Por mais vantajosa que fosse a proposta selecionada, não seria válida 

licitação que violasse direitos e garantias individuais.
31

  

 

Podemos concluir que a proposta ideal para Administração deve ser aquela que 

atenda ao seu respectivo interesse. Como este representa a vontade coletiva, ao inserir-se no 

contexto social, jamais restaria autorizado que para sua escolha fossem eliminadas garantias 

individuais.  

O procedimento licitatório, portanto, legitima-se na medida em que além de 

obedecer os parâmetros estabelecidos no instrumento convocatório esteja em consonância 

com os princípios constitucionais que conduzem a atividade administrativa. Estes já foram 

abordados anteriormente, destacando o seu conceito e suas implicações dentro do direito 

brasileiro.  

Em conclusão, como objetivo primordial desta análise, foi estabelecida uma 

conexão lógica entre o princípio da impessoalidade e a exigência de realização do 

procedimento licitatório quando a Administração celebra os seus contratos. É através deste 

instituto que se impede que o administrador exerça sua subjetividade na escolha da oferta do 

licitante. Exige-se a adoção de um julgamento imparcial, onde prevaleçam critérios objetivos 

de avaliação, inibindo, assim, decisões que ofendam a lei ou o ato convocatório. A definição 

do objeto a ser contratado também deve ser precisa, pois deve estar objetivamente prescrito no 
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edital o que deseja a Administração adquirir, podendo apenas a escolha permanecer dentre as 

especificações definidas. 

Por fim, ainda no que se refere ao princípio da impessoalidade, Marçal Justen 

Filho faz sagaz observação acerca deste, destacando inclusive sua aplicação quando da edição 

dos atos normativos como forma de alcançar o interesse público. 

Nas palavras do referido autor: 

 

A impessoalidade significa, inclusive, o afastamento de conveniências puramente 

políticas dos governantes. Assim, por exemplo, infringe a impessoalidade a decisão 

ofensiva à lei ou ao ato convocatório, mesmo quando o seu conteúdo for compatível 

com os reclamos imediatos da opinião pública. As regras que disciplinam a licitação 

devem ser respeitadas e o critério de julgamento não pode ser a compatibilidade com 

as demandas dos eleitores. O princípio da impessoalidade é essencial à democracia e 

a democracia acarreta a edição de normas jurídicas destinadas a disciplinar condutas 

futuras dos governantes e dos administrados.  O respeito às normas jurídicas é 

essencial ao regime democrático.
32

  

 

 

Observa-se que a atuação imparcial também deve reger a constituição dos atos 

normativos, visando impedir que sejam direcionados a valores escusos ao interesse maior do 

Estado.  

A impessoalidade, portanto, possui como um de seus maiores objetivos a 

preservação da vontade coletiva, vedando que a atuação pública esteja de conluio com 

qualquer finalidade particular. 

Após análise dos princípios constitucionais expressos que regem a atividade 

administrativa, passaremos agora ao estudo do Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas, abordando as inovações introduzidas no Direito Brasileiro, com destaque ao 

instituto da contratação integrada. 
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3. O REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 

 

3.1 Contexto Histórico para a Adoção do RDC 

 

Os novos parâmetros inseridos na dinâmica contratual brasileira, nitidamente 

opostos ao já defasado perfil burocrático adotado anteriormente, representam uma nova 

sistematização de nossa Administração pública, readaptando seus procedimentos licitatórios, 

tendo em vista a atual inserção dos tradicionais agentes econômicos em um contexto de um 

mercado mundial integrado.   

A reforma administrativa representa o novo paradigma de uma administração 

pública gerencial, que, conforme introduzido em nosso texto constitucional pela Emenda nº 

19, de 4 de junho de 1998, traz como um de seus princípios orientadores a eficiência. 

Os antigos preceitos do procedimento licitatório previsto na Lei 8666/93 

demonstraram-se impraticáveis na atual ordem econômica e social que requer das 

contratações públicas não apenas a moralidade e publicidades em sua consecução, mas, 

também um procedimento mais célere e eficaz.  

Exige-se, atualmente, que a celebração dos contratos administrativos ocorra de 

maneira menos morosa e com menor dispendio de recursos públicos, de forma que o Estado 

possa prestar os seus serviços de forma satisfatória, atendendo no que for possível os 

desígnios do interesse público. 

É neste contexto que diversas medidas passam a ser implementadas, numa 

tentativa de modernização do sistema contratual da Administração brasileira condizentes com 

o atual estágio de evolução social, em que é demandado uma constante atualização dos 

sujeitos que atuam no mercado global. 

O perfil do contrato conteporâneo não é mais compatível com a emprego dos 

tradicionais procedimentos licitatórios já defasados e demasiadamente burocráticos. Necesita-

se da adoção de um novo modelo que permita à Administração executar com maior eficiência 

suas obras e seviços. 

Aliado a estes fatores, a escolha do Brasil como país-sede dos eventos esportivos 

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

Paraolimíadas de 2016 demandou uma ampla reforma da nossa infraestrutura, necessária a 

atender uma gama de exigências técnicas, a serem implementadas em um curto espaço de 

tempo e com recursos limitados.  
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Neste contexto, surge uma nova modalidade licitatória introduzida em nosso 

ordenamento através de uma emenda no texto da Medida Provisória 527/2011, posteriormente 

convertida na Lei 12.462/2011, a qual instituiu o Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas (RDC), introduzindo diversas medidas que objetivam simplificar o procedimento da 

contratação pública e, desta forma, possibilitar a assecução das reformas necessárias à 

realização daqueles eventos esportivos. 

A medida provisória referida, em sua redação originária, limitava-se em 

regularizar a estrutura do Poder Executivo, modificando a organização da Presidência da 

República e dos ministérios. Ademais, dispunha, também, sobre a criação da secretaria de 

aviação civil, alteração da legislação da Agência Nacional de Aviação Civil e da Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, além de dispor sobre a contratação e criação de 

cargos de controladores de tráfego aéreo. 

 No momento de sua tramitação na Câmera dos Deputados, o Deputado José 

Guimarães (PT/CE) apresentou projeto de lei de conversão, acrescentando ao texto original 

diversas disposições que regulam as licitações e contratos públicos a serem implementadas 

para a realização dos eventos esportivos que o país sediará entre os anos de 2013 e 2016. 

Após o texto ser remetido ao Senado federal, este foi aprovado em 6 de junho de 

2011, não ocorrendo nenhuma alteração de mérito. 

Entretanto, a sanção da referida lei repercutiu em inúmeras discussões acerca de 

sua constitucionalidade.  

O Procurador Geral da República ingressou com uma Ação Direta de 

Inconstituicionalidade, alegando que o procedimento adotado na aprovação da lei em epígrafe 

ofende diversos princípios constitucionais. 

Segundo este entendimento, a inclusão de matéria estranha à tratada 

originariamente na medida provisória ofende frontalmente os princípios do Devido Processo 

Legislativo e da Separação dos Poderes. Este fenômeno ocorre porque esse ato normativo é de 

iniciativa exclusiva do Presidente da República, a quem cabe determinar quais as medidas 

devem ser tratadas por este meio, tendo em vista a sua relevância e urgência. Ao poder 

legislativo, é permitido propor emendas ao texto da medida provisória, entretando aquelas 

devem guardar pertinência temática com assunto proposto originariamente. 
33

 

É exatamente neste ponto que reside a arguição de inconstitucionalidade formal da 
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referida matéria. 

Até o encerramento deste a trabalho, a mencionada ação encontrava-se 

aguardando julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. 

Atente-se para o fato de que as inovações promovidas por esta lei poderiam 

constar da própia Lei Geral de Licitações. Realmente, já existia pendente de deliberação 

projeto de reforma da Lei nº 8666, de 1993. Entretanto o governo preferiu utilizar da via mais 

rápida do processo legislativo das medidas provisórias. Mesmo dispondo de amplo tempo 

prévio à realização dos eventos esportivos, o Poder Executivo não encaminhou nenhum 

projeto que prevesse a ampla reforma no regime geral de contratações.  

Passado esse período de confabulações, na tentativa de resgatar o tempo perdido, 

utilizaram do procedimento mais célere das medidas provisórias, o que acabou por expor o 

projeto a inúmeras e prolongadas discussões judiciais, logicamente, contrárias à rapidez 

pretendida.
34

  

Uma vez superada a motivação histórica de sua adoção, bem como da análise do 

contexto de seu surgimento, cabe destacar as disposições relevantes previstas nesta nova 

modalidade licitatória. 

 

3.2 Aspectos Gerais do RDC 

 

Em que pese as discussões abordadas no tópico anterior, foi sancionada a Lei n° 

12.462/11 instituindo o Regime Diferenciado de Contratações, afastando, quando de sua 

aplicação, a incidência das disposições da Lei 8666/93.
35

 

Inicialmente, a lei em questão preocupa-se em definir o objeto de sua incidência, 

enumerando os contratos e licitações em que suas disposições serão aplicáveis. O artigo 1° 

indica que ela será aplicável aos contratos e licitações necessários a torna viável a realização 

da Copa das Confederações Fifa 2013; da Copa do Mundo Fifa 2014;  dos Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos de 2016; das obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os 

aeroportos das capitais dos Estados da Federação distantes até 350 km (trezentos e cinquenta 

quilômetros) das cidades sedes dos eventos; das ações integrantes do Programa de Aceleração 
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do Crescimento (PAC) ; das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de 

Saúde – SUS; e das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma de 

estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativo; e das obras e serviços de 

engenharia no âmbito dos sistemas públicos de saúde. 

O texto original da lei previa que a aplicação do RDC seria somente para as 

licitações e contratos de serviços e obras referentes à realização dos mencionados eventos 

esportivos. Entretanto, o objeto deste instituto foi alterado sucessivamente, com a finalidade 

de expandir a sua regulamentação.  

Neste sentido, foi incluído pelas Leis n´s° 12.688, 12.745 e 12.722, todas de 2012, 

a incidência do mencionado regime às atividades integrantes do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos sistemas públicos de ensino, 

respectivamente. Recentemente, a Lei n° 12.980 de 2014 introduziu ao referido texto legal 

que as unidades de atendimento socioeducativo quando de sua construção, ampliação e 

reforma, poderão aplicar as disposições do RDC. 

Observar-se, portanto, que as diferentes alterações ocorridas demonstram uma 

tendência de ampliação da nova modalidade licitatória. 

Idealizado, originariamente, como de uso restrito e temporário, esse novo regime 

não mais estará limitado aos eventos sediados em nosso país, sendo, por este motivo visto 

com certa desconfiança por parte da sociedade, temerosa que o projeto inicial, pensado para 

casos de exceção, torne-se a regra. 

Esta extensão foi considerada, por muitos autores, como mais uma ofensa ao 

ordenamento jurídico brasileiro. Como a inserção da nova modalidade era temporária em 

nosso sistema, tendo em vista a urgência para a realização dos já referidos eventos, tal 

característica não foi demonstrada nas posteriores adições feitas à lei.
36

 

Em entendimento semelhante Ricardo Barretto de Andrade e Vitor Lanza Veloso 

quando da análise da redação original da lei afirmaram que: 

 

A vinculação exclusiva do RDC a tais finalidades indica a prioridade conferida pelo 

estado brasileiro à realização desses eventos. Nesse sentido, a justificativa do regime 

excepcional apenas poderia pressupor a busca por maior simplificação, celeridade, 

transparência, e eficiência nos procedimentos para menor dispêndio de recursos 

públicos.
37
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Desta forma, é possível entender que os pressupostos que justificavam a adoção 

do RDC baseavam-se na sua excepcional previsão, que incluía apenas os casos de execução 

de atividades imprescindíveis à realização dos eventos esportivos, ávidos por sua rápida 

conclusão. 

 A despeito das considerações expostas, o objeto do RDC foi ampliado, incluindo 

outros serviços que não necessariamente demandam urgência no seu cumprimento. 

Após a delimitação do objeto de sua aplicação, a lei em estudo estabelece os 

objetivos do novo regime licitatório.  

Descreve, entre suas principais finalidades, a ampliação da eficiência nas 

contratações públicas e a competitividade entre os licitantes, assegurando um tratamento 

isonômico entre estes e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. 

Além disso, objetiva promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor 

relação entre custos e benefícios para o setor público. 

Observa-se que a confecção dos objetivos que orientam a aplicação da estudada 

modalidade licitatória, fundamenta-se em uma perspectiva que assegure a eficácia na 

celebração dos contratos, sem excluir, logicamente, a utilização de instrumentos de escolha da 

oferta que atenda melhor o interesse público. Esta seleção coaduna com a observância de uma 

série de diretrizes aplicáveis no âmbito desse regime que serão a seguir analisadas.  

O artigo 4°, da Lei n° 12.462, estabelece diversas diretrizes que deverão ser 

obedecidas nas licitações e contratos realizados sob este regime. 

O inciso I, deste artigo, determina que será observada a padronização do objeto 

contratado, relativamente às especificações técnicas e de desempenho e, quando for o caso, às 

condições de manutenção, assistência técnica e de garantia oferecidas.  

Este dispositivo é baseado no artigo 15, inciso I, da Lei n° 8.666/93. Essa norma 

institui que a lei de licitação deverá atender o princípio da padronização, que exige a 

compatibilidade de especificações técnicas.
38

 

Discorrendo acerca deste instituto, Marçal Justen Filho afirma que: 

 

Consagra-se a padronização como instrumento de racionalização da atividade 

administrativa, com redução de custos e otimização da aplicação de recursos. 

Significa que a padronização elimina variações tanto no tocante à seleção de 

produtos no momento da contratação também, na sua utilização, conservação etc. 

                                                                                                                                                                                     

em: 26 de ago. 2014. 
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Há menor dispêndio de tempo e de esforços na ocasião da contratação, eis que a 

Administração já conhece as características técnicas da prestação. Não há 

necessidade de longos exames para selecionar a melhor opção. Adotada a 

padronização, todas as contratações posteriores serão efetuadas de acordo com as 

linhas mestras predeterminadas.
39

 

 

 

Portanto, a padronização é um procedimento administrativo que não se confunde 

com as diversas modalidade de licitação. 

Entretanto, este instituto possui uma especificidade quando de sua aplicação no 

âmbito do Regime Diferenciado de Contratações. Trata-se da previsão do artigo 33 desta lei, 

que descreve a utilização do catálogo eletrônico. 

 

Art. 33. O catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras consiste 

em sistema informatizado, de gerenciamento centralizado, destinado a permitir a 

padronização dos itens a serem adquiridos pela administração pública que estarão 

disponíveis para a realização de licitação. 

 

O inciso II trata também do instituto da padronização, neste caso, ele será aplicado 

aos instrumentos convocatórios e minutas de contratos que forem previamente aprovados pelo 

órgão jurídico competente. 

Esta deve ser preferencialmente a solução utilizada no regime diferenciado de 

contratações públicas. Porém, caberá à comissão de licitação, diante de cada caso concreto, 

verificar a viabilidade ou não de utilizar as minutas padronizadas de instrumento convocatório 

e de contrato. Caso estes modelos padronizados não forem adequados para atender o objeto 

licitado, deverão ser apresentadas as justificativas para a sua não adoção.
40

 

A terceira diretriz estabelecida neste artigo prevê que deverá ser buscada a maior 

vantagem para a Administração pública, considerando custos e benefícios diretos e indiretos, 

de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao 

desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e outros fatores de igual 

relevância. 

Outra diretriz, prevista no inciso IV, traz uma importante medida, ao estabelecer o 

uso da remuneração variável no pagamento dos contratados, determinando a vinculação 

daquele valor ao desempenho destes. Este importante instituto será objeto de estudo no 
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próximo tópico que abordará as inovações da presente lei. 

A quinta diretriz determina a utilização, sempre que possível, nas planilhas de 

custos constantes das propostas oferecidas pelos licitantes, de mão de obra, materiais, 

tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, desde que isso não cause 

prejuízos à eficiência na execução do objeto e respeitada o limite do orçamento estimado para 

a contratação 

A ultima diretriz estabelece a possibilidade de parcelamento do objeto, visando à 

ampla participação de licitantes, sem perda da economia de escala. 

O fracionamento do objeto implica na redução da sua dimensão quantitativa, 

qualitativa e econômica, permitindo a ampliação da participação dos licitantes, em 

conformidade com os princípios da igualdade e eficiência.
41

 

Outro ponto de relevante destaque no regramento do RDC trata do dispositivo que 

estabelece que a adoção desta modalidade, resulta no afastamento das regras contidas na LGL. 

Essa determinação, segundo entendimentos doutrinários contrários, padece de 

inconstitucionalidade, ao desobedecer a estabelecida divisão de competência entre os entes 

federados. 

A Constituição Federal atribui à União competência legislativa para instituir 

normas gerais de licitação e contratação para os entes da Administração direta e indireta. 

Ocorre que a Lei n° 12.462, de 2011, visa apenas determinadas situações jurídicas, não 

podendo ser considerada como composta por normas gerais. As proposições da lei, portanto, 

estão limitadas em quatro dimensões diferentes: objetiva, subjetiva, temporal e espacial.  

Desta forma, se as normas não são gerais, o legislador federal não poderia tê-lo 

editadas. Ainda que estas novas regras fossem destinadas exclusivamente à administração 

pública federal, somente poderiam ser consideradas válidas, caso estivessem em consonância 

com as normas gerais constantes na lei n° 8666, de 1993.
42

    

       Na análise deste mesmo texto legal, cabe destacar a determinação de que caso a 

opção do administrador seja pela adoção do Regime Diferenciado de Contratações deverá tal 

escolha constar expressamente no instrumento convocatório. Podemos, diante do exposto, 

deduzir que a utilização desta modalidade é opcional.   

Ainda no que tange aos aspectos gerais, a lei em análise enumera os princípios 

                                                           
41

 SÁ, Mayara Ruski Augusto. As diretrizes para as licitações e contratos realizados em conformidade com o 

RDC. Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, n° 60, fevereiro de 2012. Disponível em: 

<http://www.justen.com.br/informativo>, acesso em 26 de ago. de 2014. 
42

 REZENDE, Renato Monteiro. O Regime Diferenciado de Contratações Públicas: comentários à Lei nº12.462, 

de 2011. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD100-

RenatoRezende.pdf>, Acesso em 26 de ago.2013 

http://www.justen.com.br/informativo
http://www/
http://senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD100-RenatoRezende.pdf
http://senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD100-RenatoRezende.pdf


29 

 

que deverão ser observados nas licitações e contratações realizadas sob o regime diferenciado 

de contratações, quais sejam, os princípios 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.          

 

3.3 Inovações introduzida pelo RDC 

 

Após o estudo dos aspectos gerais que permeiam a lei em discussão, cabe, neste 

ponto, destacar as diferentes inovações inseridas em nosso ordenamento e de que forma estas 

distinguem-se das normas estabelecidas na legislação anterior ainda vigente. 

Em verdade, como a principal matéria abordada no presente trabalho trata acerca 

da análise do instituto da contratação integrada, este será objeto de estudo em tópico 

autônomo, embora constitua umas das mais importantes novidades introduzidas neste novo 

regime legal. 

No RDC, a legislação pertinente admite que o orçamento estimado para a 

contratação só seja tornado público após o encerramento da licitação.
43

 

Desta forma, o orçamento estimado para as contratações no âmbito deste regime 

apresenta caráter sigiloso e não poderá ser divulgado previamente aos interessados, embora 

deva ser disponibilizado aos órgãos de controle externo e interno.
44

 

A despeito desta determinação, a lei estabelece duas ressalvas à imposição de 

sigilo do orçamento. Tratam-se das hipóteses em que a licitação adote como critério de 

julgamento o de maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, em que o valor do 

prêmio ou da remuneração deverá ser incluída no instrumento convocatório. 

A divulgação, nestes casos, torna-se necessária ao melhor atendimento do 

interesse da Administração. A sua publicação é exigida em consonância com o objetivo de 

atrair propostas mais vantajosas ao poder público, pois as ofertas deverão ter como base o 

orçamento que ficou proposto no certame da licitação. 

Importante ressaltar que a Lei n° 12.462/12 não extinguiu a obrigação da 
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Administração de elaborar o orçamento estimado, mas apenas a exigência de sua divulgação. 

São momentos distintos de atuação administrativa.  

O legislador da lei 8666/93, diferentemente, estabeleceu expressamente a 

exigência de ampla divulgação do orçamento estimado para todas as modalidades de licitação. 

Atente-se para o fato de que segundo o regramento previsto neste ultimo regime, são vedadas 

a utilização de qualquer critério de julgamento sigiloso ou secreto.
45

  

A adoção dessa medida produz inúmeras discussões acerca de sua 

constitucionalidade. É um dos questionamentos perquiridos nas ações que tramita perante o 

Supremo Tribunal Federal (ADI´s n° 4.645 e 4655) em que alegam que o referido dispositivo 

ofende o princípio da publicidade. 

Apesar de este princípio está expressamente previsto no texto constitucional, sua 

observância não deve ser imposta de maneira absoluta. À atuação do Estado não deverá ser 

sempre exigida ampla divulgação. Existem determinados atos que diante a repercussão de sua 

assecução, demandam sigilo do seu conteúdo. Tratam-se de hipóteses excepcionais e que 

quando assim executadas exigem justificação.  

Adotando posicionamento semelhante, Marçal Justen Filho manifesta-se no 

sentido de que: 

A ausência de publicidade somente é admitida quando outros interesses públicos 

possam ser concretamente ofendidos. Existem contratações que envolvem questões 

sigilosas. Bem de ver que o sigilo não pode ser imposto de modo arbitrário, mas 

deve ser cumpridamente justificado. Em tais casos, o princípio da publicidade 

poderá ser afastado, mas nos estritos limites da necessidade.
46

  

 

Baseado neste entendimento, poderíamos justificar a adoção do orçamento 

sigiloso, sem que a sua utilização caracterize ofensa ao princípio referido. É com base nesta 

regra que o poder público poderá assegurar a escolha da melhor proposta. A previsão 

orçamentária, caso fosse divulgada, poderia provocar a criação de um ágio entre o real valor 

do projeto e a oferta feita pelos licitantes.  

Trata-se, como nas palavras de Cíntia Barudi Lopes Morano e Ivan Roberto de 

Arruda Junior de importante técnica de negociação, necessária para tornar a contratação 

pública mais eficaz. Justificam assim os referidos autores que: 

 

De fato, a não divulgação prévia do orçamento, em contratações de altíssimo vulto, 
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como aquelas referentes à lei em apreço, é totalmente justificável e útil, na medida 

em que se pretende evitar especulações dos participantes a respeito dos valores de 

suas propostas, tratando-se, assim, de interessante técnica de negociação e de 

instrumento indispensável à eficiência dos contratos administrativos.
47

 

          

Observa-se, portanto, que a não divulgação do orçamento estimado pela 

Administração tem como objetivo alcançar comportamentos mais competitivos entre os 

participantes do procedimento licitatório, provocando, consequentemente, a oferta de 

propostas mais vantajosas para a Administração. 

Outra importante inovação trazida por este novo regime de contratações trata-se 

da possibilidade de ocorrer indicação de marca ou modelo. 

Este dispositivo demonstra posicionamento diverso daquele estabelecido na lei 

geral de licitações. 

Na redação do artigo 7°, § 5° da lei 8666/93 existe vedação expressa a indicação 

de marcas, características e especificações exclusivas, ressalvando os casos em que tal 

procedimento for tecnicamente justificável.
48

 

No âmbito do RDC, tal indicação é possível, entretanto ela não ocorre de maneira 

livre. A escolha desta prerrogativa exige fundamentação, justificando sua utilização dentro das 

hipóteses previstas na lei.  

O legislador do regime diferenciado estabeleceu três hipóteses em que a indicação 

de marca ou modelo seria legítima. 

 A primeira trata da necessidade de padronização do objeto. A outra hipótese 

prescreve que a indicação será regular quando determinada marca ou modelo comercializada 

por mais de um fornecedor for a única capaz de satisfazer as necessidades da entidade 

contratante.  

A ultima previsão estabelece que caso a mencionada indicação puder melhor 

servir para a identificação do objeto a ser licitado, a adoção de determinada marca ou modelo 

poderá ser utilizada, pois esta atuará como referência. Neste ultimo caso, o administrador, 

quando da indicação, deverá acrescentar a expressão `` ou similar ou de melhor qualidade´´ no 

instrumento convocatório. 
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O art. 10, caput, da Lei 12.462/11 introduziu em nosso ordenamento outro 

instituto de relevante destaque para as contratações públicas. 

Segundo este dispositivo, nas contratações de obras e serviços, inclusive de 

engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do 

contratado. Esta terá como base as metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade 

ambiental e prazo de entrega que foram definidos no instrumento convocatório e no contrato. 

Esta regra é distinta daquela estabelecida no regime tradicional, onde os contratos 

por ela regulados deveriam conter previamente todos os critérios de definição do preço e das 

condições de pagamento, não podendo vinculá-lo ao desempenho de quem com a 

administração contratar.  

A lei em análise também prevê outro mecanismo que estabelece a vinculação da 

remuneração do contratado a obtenção de um resultado futuro e incerto.  

Por meio do contrato de eficiência, o particular compromete-se a reduzir as 

despesas da Administração, correspondendo sua remuneração ao percentual da economia 

gerada. Configura-se como uma contratação de risco. Caso não seja atingida a economia 

prevista no contrato, poderá ocorrer desconto na remuneração do particular ou ser imposta 

alguma sanção.
49

 

Este instrumento tem por objeto a prestação de serviços, podendo incluir a 

realização de obras ou fornecimento de bens. Distingue-se, portanto, da remuneração variável 

em que também é aplicável aos projetos de engenharia. 

Em análise dos últimos institutos descritos, Rafael Wallbach Schwind posiciona-

se favoravelmente à adoção deles, pois segundo o seu entendimento: 

 

Os contratos de eficiência e a remuneração variável em função do desempenho do 

contratado configuram mecanismos bastante interessantes para o incentivo à 

eficiência nas contratações públicas. Utilizam a lógica dos contratos de risco como 

forma de vincular o dispêndio de recursos públicos à obtenção de vantagens efetivas 

à Administração. 

A utilização desses mecanismos no âmbito do RDC será um importante teste para a 

identificação das suas potencialidades. Caso bem concebidos, os contratos de 

eficiência e as avenças que contemplam remuneração variável poderão proporcionar 

economias relevantes aos cofres públicos. Por isso não faz sentido que o seu âmbito 

de aplicação seja restrito ao RDC.
50

 

 

 

O relevante papel desenvolvido por esses instrumentos está no condicionamento 
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da contraprestação estatal ao efetivo desempenho do contratante, contribuindo para que a 

prestação por ele desenvolvida seja cada vez mais eficiente.   

O regime diferenciado ainda tratou de disciplinar o procedimento licitatório em 

seu art. 12.  

Estabeleceu que a licitação deverá obedecer as seguintes fases: preparatória; 

publicação do instrumento convocatório; apresentação das propostas ou lances; julgamento; 

habilitação; recursal; e encerramento. 

Diante do exposto, denota-se que o procedimento descrito distingue-se daquele 

estabelecido pela LGL, uma vez que nesta a fase de habilitação é prévia ao julgamento das 

propostas. 

A inversão de fases já havia sido positivada em outros textos normativos, como 

por exemplo a Lei do Pregão (Lei 10.520/2002) e a Lei de Parcerias Público-Privadas (Lei 

11.079/2004).
51

 

Tal estrutura procedimental só poderá ser afastada mediante ato motivado previsto 

no ato convocatório.
52

 

Este novo regramento exclui certas exigências burocráticas, implementando 

inovações que possibilitem a dinamização do procedimento licitatório. Apesar das críticas 

feitas à nova modalidade, não se pode afirmar que as alterações tendentes a agilizar o 

procedimento de contratação pública, ou ampliar a competitividade do certame promova o 

sacrifício de interesses estatais. A adoção deste regime diferenciado não afasta a 

responsabilidade da Administração de buscar a proposta mais vantajosa ao seu interesse.
53

 

É salutar observar que essas medidas introduzidas em nosso sistema legal 

possuem pouco tempo de vigência, tendo em vista a recente aprovação do novo regime, 

necessitando, desta forma, que as disposições sejam efetivamente implementadas para que se 

possa tomar um juízo de valor da sua real adequação. 
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3.4. A Previsão da Contratação Integrada 

 

Um dos mais importantes mecanismos descritos no Regime Diferenciado de 

Contratações é o da Contratação Integrada. Da mesma forma que os demais institutos 

anteriormente descritos, esta disposição intenta dar maior celeridade à execução dos projetos 

contratados pelo poder público. 

Trata-se de relevante regra dentro da sistemática contratual e devido às suas 

inúmeras implicações dentro do procedimento administrativo de licitação, cabe um estudo 

mais aprofundado dessa valiosa concessão.  

 

3.4.1. Conceito e Características da Contratação Integrada 

 

Segundo a previsão do art. 9°, § 1º, da Lei 12.462, a contratação integrada 

``compreende a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução 

de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas 

as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. ´´ Trata-se de um 

novo regime de execução de obras e serviços de engenharia. 

O mesmo dispositivo ainda estabelece que o certame da contratação integrada irá 

adotar como critério de julgamento o de técnica e preço, devendo o edital estar acompanhado 

do anteprojeto de engenharia. 

Compreende, portanto, a execução indireta de obras e serviços de engenharia, no 

qual o contratado está incumbido não apenas da execução das obras e serviços, mas também 

das etapas anteriores de elaboração e desenvolvimento dos projetos básico e executivo 

correspondente.
54

 

Manifestando-se acerca do tema, Marçal Justen Filho adotou a seguinte definição 

do regime em questão: 

 

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

engenharia, em que a administração contratante apresenta um anteprojeto de 

engenharia e o particular contratado assume a obrigação de conceber as soluções, 

elaborar os projetos básico e executivo e executar o objeto com fornecimento de 

materiais, utilização de equipamentos, aquisição e desenvolvimento de programas de 

informática e tudo o mais que se fizer necessário à entrega do objeto em 

funcionamento, mediante a remuneração abrangente e vinculada à operação do 
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empreendimento em condições predeterminadas.
55

 

  

Esta solução adotada é semelhante aquela já utilizada no Regulamento do 

Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás.
56

Além disso, possui grande similitudes 

com o regime de empreitada integral e por preço global já positivadas no texto da Lei Geral 

de Licitações. Estes três mecanismos aproximam-se em virtude de serem reservados a 

prestações contratuais não fracionáveis. Ou seja, devem ser executados de forma conjunta ou 

unitária. Estes procedimentos são exigidos em virtude de razões técnicas ou econômicas, 

impossibilitando que sejam licitadas parcelas desses serviços ou obras de engenharia como 

unidades autônomas.
57

   

Identidade ainda maior é possível encontrar entre o regime da contratação 

integrada e empreitada integral. Ambos possuem a finalidade de atribuir ao particular uma 

maior margem de autonomia. Entretanto, no âmbito da contratação integrada essa autonomia 

é ainda maior, tendo em vista que nesta ele irá participar na própria concepção do projeto 

básico do objeto contratado.
58

 

Podemos, portanto, destacar que a inovação introduzida pelo regime da 

contratação integrada é a da possibilidade de transferência ao particular do encargo de 

elaborar, nos contratos de serviço de engenharia, o projeto básico.  

 

3.4.2 Pressupostos para a sua Adoção 

 

Conforme já exposto anteriormente, o regime da contratação integrada deverá ser 

utilizado para obras e serviços de engenharia. Entretanto, sua escolha deverá ocorrer somente 

para os casos em que esta for técnica e economicamente justificada. Além do mais, o seu 

objeto deve compreender uma das seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica; 

possibilidade de execução com diferentes metodologias; ou possibilidade de execução com 

tecnologias de domínio restrito no mercado. 

Desta forma, só será legitima a utilização deste regime quando a Administração 
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demonstrar por critérios que justificam a sua adoção que esta será a solução mais vantajosa ao 

interesse público. 

A sua aplicação pressupõe que o objeto licitado compreenda um conjunto de 

atividades, que se iniciam com a sua concepção e abrange a execução integral do objeto. 

Ainda tratando do tema, REISDORFER manifesta-se acerca de quando a 

administração poderá valer-se do presente instituto: 

 

Assim como ocorre com os demais regimes, a utilização da contratação integrada 

pela Administração Pública não é livre. Tal como os demais regimes de empreitada 

devem ter a sua utilização motivada, o art. 9° da lei 12.462 impõe que a utilização da 

contratação integrada só será possível quando se `` técnica e economicamente 

justificada. ´´ Significa dizer que a Administração Pública deve demonstrar a 

viabilidade e a utilidade técnica de atribuir ao particular a elaboração dos projetos. É 

necessário apontar também as possíveis vantagens econômicas decorrentes da 

adoção de tal regime.
59

 

 

Cabe ainda destacar, que a sua utilização destina-se para os casos em que a 

complexidade técnica do objeto exige atribuir ao particular contratado uma margem de 

autonomia adequada à concepção de soluções inovadoras, de modo que se assegure a 

obtenção de um resultado predeterminado.
60

 

 

3.4.3 A Dispensa do Projeto Básico e a Utilização do Anteprojeto de Engenharia 

 

Uma das principais regras previstas na Lei 12.462/11 aplicáveis no âmbito do 

regime da contratação integrada é a da dispensa do projeto básico no instrumento de 

convocação aos interessados em participar do processo licitatório.  

Trata-se este de um estudo técnico que permite identificar a prestação a ser 

executada, a sua viabilidade econômica e a perspectiva material de sua confecção, bem como 

a avaliação do custo e do prazo para a execução.  

A ínsita complexidade existente na sua elaboração permite à Administração que 

atribua ao particular a responsabilidade pela sua concepção. 

O certame adotará em seu lugar o anteprojeto de engenharia que contemple os 

documentos técnicos destinados a possibilitar a caracterização da obra ou serviço. Desta 

forma, podemos observar que a inexigência do projeto básico não exclui a necessidade de 
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uma definição mínima que possibilite a identificação do objeto que será contratado.  

Este anteprojeto possui um grau menor de definição do modo de execução do 

objeto contratado quando comparado ao projeto básico. Esta imprecisão não elimina a 

necessidade de elementos aptos a identificar o conteúdo das propostas e que assegurem a 

possibilidade de comparação entre as diferentes ofertas. Só será possível exercer tal análise 

caso existam indicadores objetivos que devam ser atendidos por todos os licitantes, 

obedecendo parâmetros comparativos semelhantes. Desta forma, o anteprojeto deverá conter 

esses elementos.
61

 

Segundo as determinações da lei que estabelece esta nova modalidade licitatória, 

o anteprojeto deverá conter uma série de requisitos.  

Primeiramente, deverá ocorrer uma explanação que justifique a necessidade de 

realização do empreendimento. É necessário, também, que contenha uma estimativa dos 

valores que serão demandados para a sua execução. Além disso, é essencial que se estabeleça 

uma indicação objetiva dos resultados que se pretende alcançar.  

Este instrumento ainda deverá contar com uma série de especificações (solidez, 

segurança, durabilidade e prazo de entrega) que permitam qualificar tecnicamente o projeto a 

ser desenvolvido.  

Em determinadas situações, em virtude da concepção visual do objeto, será de 

extrema importância a avaliação estética do projeto arquitetônico. Tanto quanto, exige-se sua 

presença no anteprojeto.  

Finalmente, este instrumento deve abranger uma série de parâmetros que 

assegurem a adequação do objeto ao interesse público, tais como a economia na utilização e a 

facilidade da execução, a prevenção e redução dos impactos ambientais e garantia de 

acessibilidade. 

3.4.4 A Autonomia do Particular e a Responsabilidade Pela Execução do Objeto 

Contratado 

 

Denota-se, diante do exposto, que inúmeras conseqüências decorrem da ausência 

do projeto básico na concepção do empreendimento. Neste ponto, caberá à Administração, na 

elaboração do edital e do anteprojeto de engenharia, estabelecer um conjunto mínimo de 

elementos que permitam a fixação de parâmetros qualitativos e quantitativos necessários a 

identificar os resultados a serem atingidos pelo futuro contratado.  
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Desta forma, a autonomia que o contratado dispõe está condicionada pelos limites 

estabelecidos no instrumento convocatório. 

O particular deverá elaborar soluções possíveis para atingir os fins e resultados 

que a Administração pretende obter, estará obrigado a cumprir as especificações definidas no 

anteprojeto de engenharia e os padrões e resultados fixados no edital.
62

 

Ao ser atribuído ao particular a autonomia para idealizar a metodologia de 

execução do objeto, a Administração transfere a ele os riscos e as responsabilidades.  

O contratado, portanto, assume os riscos das soluções escolhidas. Esta é a 

característica essencial da contratação integrada que envolve, conforme exposto, uma 

alocação diferenciada de riscos.
63

 

Entretanto, cabe observar que essa assunção de riscos pelo contratado não é 

irrestrita. A Administração também possui responsabilidade pelo conteúdo do contrato. Além 

do mais, o texto da lei atribui ao Poder Público a responsabilidade pelo reequilíbrio contratual 

em face de casos fortuitos ou de força maior. 
64

 

 

3.4.5 A Escolha da Melhor Proposta  

 

Uma vez superada a etapa de convocação dos interessados ao procedimento 

licitatório e a apresentação das propostas por parte destes, cabe avaliar que critérios a 

Administração poderá valer-se para escolher a oferta que melhor atenda ao interesse público. 

Ponto este bastante relevante, tendo em vista que ao utilizar o anteprojeto de 

engenharia o administrador disporá de um menor número de caracteres que permitam 

diligenciar a definição do objeto e, conseqüentemente, a escolha da proposta mais adequada.  

Considerando o regime adotado, não será possível elaborar um orçamento 

detalhado capaz de orientar a Administração e as propostas dos licitantes. Em sua substituição 

é concebida uma estimativa dos custos decorrentes da contratação.  

Portanto, a análise da viabilidade da oferta necessita de uma avaliação técnica das 

soluções propostas pelos licitantes, bem como uma apreciação das estimativas de custos dos 

projetos de cada particular.  
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Essa é a razão pelo qual a Lei n° 12.462 quando disciplina a contratação integrada 

estabelece ser obrigatória a adoção do critério de julgamento de técnica e preço. Este 

demonstra-se mais adequado, na medida em que o edital não descreve de forma minuciosa as 

características técnicas necessárias à efetivação do empreendimento. 

Segundo Guilherme Fredherico Dias Reisdorfer, 

 

O exame das propostas técnicas se dará por meio de ato motivado que contemple a 

verificação objetiva do atendimento dos parâmetros, requisitos e indicadores de 

resultados ao objeto do certame e previstos no edital. Dada a natureza da prestação a 

ser contratada, a Administração terá de estabelecer requisitos objetivos para o exame 

dos aspectos técnicos das propostas, o que resultará em uma maior complexidade da 

fase de julgamento das propostas, tanto sob o prisma técnico quanto econômico. 

Note-se que o anteprojeto de engenharia pode admitir `` a apresentação de projetos 

com metodologias diferenciadas de execução´´ (art. 9°, § 3°, Lei 12.462). Serão 

analisadas técnicas distintas baseadas em conjuntos de despesas peculiares às 

diversas soluções apresentadas.
65

 

 

 

Permite-se, desta forma, concluir que ao ser concedida maior autonomia ao 

particular para conceber soluções, caberá à Administração prescrever parâmetros objetivos 

para analisar a proposta mais vantajosa. 
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4. A ANÁILISE DA CONTRATAÇÃO INTEGRADA EM SUA SUPOSTA OFENSA 

AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 

 

Encerrado o estudo dos princípios expressos aplicáveis no âmbito da 

Administração pública e da regulamentação do novo regime de contratações, abordaremos, 

neste capítulo, a conformação do instituto da contratação integrada em face do princípio da 

impessoalidade. 

Serão recompostos os postulados que informam uma atuação impessoal dentro da 

dinâmica da Administração, repercutindo esses ditames sob o contexto dos novos arranjos 

contratuais assumidos pelo Estado.  

Trata-se de análise da recente solução elaborada na sistemática obrigacional do 

Direito brasileiro. As opiniões que cercam o novo modelo representam a difusão de diferentes 

interesses na política da gestão pública, tornando essencial a sua abordagem critica neste 

trabalho. 

No exame ao princípio da impessoalidade, realizado anteriormente, afirmamos 

que o texto constitucional positivou uma série de imposições ao administrador. Uma dessas 

exigências refere-se que nas contratações públicas esta será precedida de procedimento 

licitatório. 

Constatou-se que a obrigatoriedade de licitar exsurge como fundamental aplicação 

da impessoalidade dentro da administração pública.   

Dentro desta concepção, foram descritas as inúmeras repercussões que esta 

exigência produz em nosso sistema.  

A contratação impessoal não exige apenas que esta seja precedida de licitação, 

mas que este procedimento obedeça os ditames isonômicos no tratamento dos licitantes, 

impossibilitando que prevaleça qualquer caráter subjetivo não constante no instrumento 

convocatório. 

A implementação desta regra compreende a execução de diversos preceitos 

configuradores da atuação impessoal, denotadores de uma noção objetiva da escolha pública. 

A sua persecução será tangida obedecendo os fatores definidos no certame.  

Conforme descrito em capitulo próprio, a utilização da contratação integrada 

possibilita que seja dispensada a concepção de um projeto básico. Este será substituído por 

um documento técnico mais simples, necessário para a identificação do objeto licitado. 

Nós sabemos que é no ato convocatório que ocorrerá a definição do objeto. A 

presença de um número menor de informações resulta em uma maior incerteza, dificultando a 
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escolha da Administração pública para selecionar a melhor proposta. 

A medida adotada tenta alcançar uma posição mais vantajosa para a 

Administração dentro da relação contratual. A iniciativa privada absorverá os riscos da 

definição dos modelos técnicos de execução do objeto, restando ao Poder Público apenas a 

delimitação objetiva da prestação a ser implementada. 

 A lógica deste sistema insurge a formação da premissa que concentra o 

questionamento básico deste capítulo. Indaga-se se alocação diferenciada dos riscos conduz 

realmente na primazia do interesse estatal, ou se este restaria sucumbido tendo em vista a 

maior autonomia desfrutada pelo particular em definir precisamente a prestação que será 

contratada.  

A dificuldade encontra-se na previsão técnica dos resultados a serem obtidos. Sem 

a elaboração do projeto básico com seu respectivo orçamento o julgamento imparcial das 

propostas pode restar comprometido. 

Tratando do tema, Renato Monteiro Rezende confirmou o referido pensamento, 

afirmando que: 

 

Materialmente, a contratação integrada, tal como prevista na lei do RDC, pode 

conduzir a situações de ofensas aos princípios do julgamento objetivo e da isonomia, 

além de dar ensejo a situações lesivas ao interesse público. Isso porque até mesmo a 

elaboração do projeto básico das obras é deixada a cargo do licitante vencedor. 

Assim, o poder público realizará certame sem dispor de balizamento mínimo daquilo 

que deseja ver executado. A deficiência de parâmetros comparativos prejudica a 

aferição do grau de adequação das propostas às necessidades do poder público e abre 

margem ao subjetivismo no julgamento. Ademais, dá-se um poder excessivo ao 

contratado para definir o que e como será executado. 
66

 

  

O Ministério Público, na nota técnica que produziu a respeito do projeto do 

Regime Diferenciado de Contratações, também acrescentou críticas à utilização da 

contratação integrada. No seu entendimento, a ausência de um projeto básico impossibilitaria 

um julgamento objetivo da licitação. Segundo os termos da nota, 

 

[...] o conteúdo do denominado anteprojeto de engenharia é extremamente vago, 

genérico, e implicará a não definição adequada do objeto da licitação e do futuro 

contrato, violando expressamente o artigo 37, inciso XXI, que impõe o dever de 

licitar para contratações de obras e serviços de engenharia e pressupõe logicamente a 

sua exata configuração. Não há licitação sem prévio e determinado objeto porque  

sem isto não há condições de disputa. 
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Admitindo-se o anteprojeto de engenharia, isto implicará violação do princípio da 

competitividade, isonomia e da impessoalidade, porque impedirá o julgamento 

objetivo da licitação. Também poderá ensejar graves desvios de verbas públicas em 

razão da deficiência e da insuficiência do citado anteprojeto de engenharia. [...] 

 

A licitação é um procedimento destinado a seleção da proposta mais vantajosa, nos 

termos do artigo 37, inciso XXI, CF. No regime da contratação integrada, leva-se ao 

extremo a ideia de flexibilização da identificação do objeto da licitação, levando o 

regime para o campo da inconstitucionalidade, porque não se tem no referido regime 

objeto definido e apto a ser licitado, a servir de parâmetros para propostas diversas 

que possam ser objetivamente comparáveis. Ou seja, não se tem a definição do 

objeto contratável, e, portanto, há nítida fuga ao dispositivo constitucional citado.
67

 

 

Estes mesmos argumentos foram utilizados pelo parquet para arguir a 

inconstitucionalidade do mencionado dispositivo que trata deste regime. A ADI nº 4655 

afirma que o não delineamento preciso e prévio da prestação a ser licitada fere diversos 

dispositivos constitucionais. Ademais a ação ainda alega a existências de outros vícios 

inconstitucionais de natureza material e formal.
68

 

Em contrapartida, há posicionamento que defende a solução adotada. Para autores 

que seguem esta linha, o diploma legal, ao conceder maior autonomia ao particular, não 

estabeleceu que tal contratação seria a regra. Sua utilização não prescinde do preenchimento 

de requisitos que a justifiquem. 

A contratação integrada foi idealizada para a execução de objetos de natureza 

complexa, o que exigiria do particular a obrigação de conceber soluções técnicas e assumir 

responsabilidades pelas escolhas realizadas. Considerando este aspecto poderíamos conceber 

a contratação integrada como um instrumento apto à criação de uma obrigação de resultado. 

Existe uma fixação de parâmetros qualitativos e quantitativos destinados a identificar o 

produto final idealizado. Trata-se de alternativa cabível sempre que a administração não 

dispuser de condições, de experiência e de conhecimento para elaborar a concepção mais 

satisfatória. Nestes casos, é muito mais apropriado determinar o resultado a ser atingido, 

atribuindo à iniciativa privada, que possui, características que permitem uma adaptabilidade 

mais intensa de identificação das soluções apropriadas, o poder de conceber o meio de 

execução ideal.
69
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A contratação sem o projeto básico acarreta no reconhecimento pela 

Administração de ser o particular detentor de soluções técnicas inovadoras e que, assim 

sendo, a tarefa de elaborar o projeto básico pode, por ele, ser melhor desempenhada. 

Entretanto, a apresentação desse projeto pelo licitante não exime o administrador do dever de 

julgá-lo. Poderá rejeitar o projeto básico elaborado pelo terceiro, caso considere que foram 

desatendidos os requisitos técnicos e econômicos previamente estabelecidos. Esta alternativa 

deverá estar prevista e definida nos autos do processo, incluindo os critérios objetivos de 

julgamento das soluções técnicas apresentadas.
70

 

É com base nesta dificuldade de concepção de soluções e na natureza da prestação 

a ser licitada que o novo regime limitou os critérios de julgamento da contratação integrada 

aos de menor preço e melhor técnica. 

Segundo Guilherme Fredherico Dias Reisdorfer, a imposição de tal regra 

justificar-se-ia na medida em que: 

 

[...] em razão da complexidade do exame das propostas que se verifica outra 

peculiaridade do regime de contratação integrada, consistente na adoção obrigatória 

do critério de julgamento de técnica e preço (art. 9º, § 2º, inc. III, da Lei 12.462). 

Como regra, não poderia ser outro o critério de julgamento das propostas, visto que 

a contratação integrada pressupõe a atribuição ao licitante do encargo de formular os 

projetos do futuro contrato. A maior abertura da definição das características do 

objeto a ser executado à participação dos particulares só se justifica se a 

Administração promover o exame específico das soluções técnicas apresentadas. A 

necessidade dessa análise se dá inclusive porque, a final, o edital não disporá de 

forma exaustiva acerca das referências e dos dados técnicos necessários para a 

execução da obra. 

A adoção do critério de técnica e preço para a contratação integrada harmoniza-se 

com a sistemática prevista na Lei 8.666. Nas licitações regidas por aquela Lei, o 

critério de técnica e preço é reservado "para serviços de natureza 

predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, 

fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva e, em particular, 

para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, 

ressalvado o disposto no § 4º do artigo anterior".
71

 

 

Nestes termos, este procedimento de julgamento seria legítimo e adequado ao tipo 

de sistemática contratual adotada. A escolha realizada com base nesses critérios referidos 

justificaria a adoção do mencionado instituto, não se sustentando as alegações de que seu uso 

resulta em ofensa à isonomia na disputa dos licitantes. Isso por que a seleção deverá observar 

as concepções técnicas de cada proposta. 
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Cabe destacar que a concessão a um particular para a realização desse estudo 

técnico não é novidade dentro da prática administrativa. A lei geral de licitações já previa esta 

possibilidade, permitindo a contratação de um terceiro para a realização do projeto básico. 

Entretanto, este mesmo dispositivo impossibilita que o autor do projeto básico participe da 

disputa licitatória.
72

 Portanto, a discussão que enseja este capítulo não é da permissão para 

Administração Pública contratar o particular para a elaboração do referido projeto, mas se 

seria constitucional a previsão de que quem o concebesse também o executasse. 
73

 

Para fundamentar a legitimidade de tal procedimento, Daniel Ferreira e José 

Anacleto Abduch Santos retomam às considerações acerca dos critérios de julgamento 

utilizados no regime de contratação integrada. Segundo o pensamento destes autores, 

 

Se a nova lei tivesse previsto a possibilidade de emprego do regime de contratação 

integrada para licitações cujo critério de julgamento fosse o de menor preço, não se 

hesitaria em afirmar que a norma seria inconstitucional, por risco de violação dos 

princípios da eficiência, do julgamento objetivo, da impessoalidade, da moralidade, 

e da economicidade. Constituiria uma impossibilidade jurídica, desvirtuadora do 

princípio licitatório e da isonomia decidir pelo preço propostas com características 

técnicas absolutamente diversas. 

O suporte fático a autorizar a licitação pelo regime de contratação integrada é 

exatamente a indefinição Administrativa sobre qual seria a melhor solução técnica 

para suprir a necessidade pública. (...) 

Decidir pela contratação integrada não constitui, portanto, uma faculdade da 

Administração. A decisão pela adoção do novo regime de execução constitui ato 

vinculado do administrador: vale dizer, somente nos casos em que seja admissível 

a adoção de licitação do tipo técnica e preço, é que se poderá utilizar o regime 

da contratação integrada. 

E as hipóteses de cabimento da licitação do tipo técnica e preço são bastante 

limitadas pela própria Lei nº 12.462/11 no artigo 20, que determina que tal critério 

de julgamento somente poderá ser utilizado quando o objeto (i) for de natureza 

predominantemente intelectual e de inovação tecnológica ou técnica; ou (ii) quando 

puder ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito 

no mercado, pontuando-se as vantagens e qualidades que eventualmente forem 

oferecidas para cada produto ou solução.
74

 

 

Além das hipóteses estabelecidas pela lei, a utilização da contratação integrada 

ainda deverá compreender os casos em que seja técnica e economicamente justificada. 

Desta forma, deverá optar-se por este regime quando a complexidade do objeto 

licitado não possibilitar que a Administração Pública adote os tradicionais modelos de 
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empreitada, tendo em vista que, nestes casos, envolveriam maior dispêndio de recursos 

públicos.  

Mesmo que estes modelos sejam cabíveis, em tais situações a contratação 

integrada demonstra-se mais satisfatória na medida em que atribui-se ao particular contratado 

uma margem de autonomia necessária à concepção de soluções inovadoras aptas a assegurar a 

obtenção do resultado predeterminado.
75

 

Existem casos em que a complexidade das circunstancias que envolvem a 

execução e operabilidade do empreendimento impossibilitam definir com segurança o regime 

mais adequado. Nestas situações, o instituto estudado apresenta-se como ideal, justificando-se 

na ausência de soluções técnicas assentadas pela Administração.
76

 

Muitas vezes o aparato estatal não dispõe de capacidade profissional competente 

para a elaboração dos estudos que assentam o seu programa de empreendimento. O recurso 

legal implementado surge como resposta aos anseios do gestor público de conceder mais 

eficiência à execução dos projetos estatais. 

Em que pese esta compreensão técnica, a adoção deste modelo também deverá 

demonstrar-se como a via econômica mais vantajosa aos recursos públicos. 

Em verdade, o que se exige, não é apenas que o setor público não detenha do 

mesmo domínio estratégico daquele apresentado pelo mercado. Certamente, a concepção 

prática de empreendimento não acometida ao Estado poderá ser assimilado por ele quando 

utilizar-se dos tradicionais instrumentos de negociação administrativa. Ocorre que este 

processo poderá apresentar-se mais oneroso e demandar um maior decurso de tempo. Desta 

forma, opção economicamente recomendável indica ao administrador a escolha da 

contratação integrada. 

Estes requisitos estão descritos no texto legal, cabendo ao administrador, quando 

da escolha pelo modelo de contratação expor a motivação que fundamenta a opção. Cuida-se, 

como já restou analisado, da justificação técnica e econômica para adoção do regime. 

Quando da apreciação dos motivos que ensejam o uso do modelo de contratação 

integrada, Jessé Torres Pereira Junior e Marinês Restelatto Dotti, descrevem, além da já 

exposta justificativa legal, uma segunda motivação que fundamente a opção. Segundo estes 

autores: 
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(...) será indispensável, no processo administrativo da contratação, a presença de no 

mínimo duas ordens de motivação (explicitação dos motivos): 1ª, a que justifique a 

escolha do regime de contratação integrada, em face do qual a Administração estará 

dispensada de elaborar o projeto básico, daí a relevância de enunciarem-se os 

motivos, cujo falseamento ou inexistência seriam capazes de afetar a validade do 

certame; 2ª a que justifique o conteúdo do anteprojeto que, oportunamente, guiará o 

licitante vencedor no desenvolvimento do projeto básico. De toda sorte, o que 

resulta é a imprescindibilidade do projeto básico, seja como requisito de validade do 

procedimento licitatório, nos regimes de execução indireta de obras e serviços de 

engenharia e geral, ou, no caso específico do regime de contratação integrada, como 

dever jurídico e encargo técnico do licitante vencedor.
77

 

 

Estes mesmo autores ainda afirmam que o desempenho destes requisitos está 

sujeito à apreciação dos órgãos de controle que deverão avaliar os motivos que ensejaram tal 

escolha. Nestes termos, aludem os citados doutrinadores que: 

 

(...) Tanto o anteprojeto quanto o projeto básico sujeitam-se ao controle exercido 

pelos Tribunais de Contas, que, sob a ótica da legalidade, da legitimidade e da 

economicidade (CR/88, art. 70, caput), perquirirão a idoneidade dos motivos que 

conduziram à opção pelo regime de contratação integrada. Se, de um lado, o repasse 

ao contratado da tarefa de elaborar o projeto básico, em razão de sua expertise, pode 

ampliar a eficiência das contratações destinadas àqueles eventos que constituem 

objeto do RDC, é preciso cautela, de outro turno, quando da escolha do regime de 

contratação integrada, na medida em que traz implícito o reconhecimento de que a 

Administração não teria condições de elaborar, ela própria, o projeto básico, embora 

deva definir o correspondente anteprojeto.
78

 

 

Depreende-se que a assunção pelo contratado da concepção de um projeto básico 

implica na responsabilidade pelos riscos de sua viabilidade. Como forma de reduzir as etapas 

que envolvem o processo de seleção da melhor proposta, a Administração remete a concepção 

do modelo técnico de execução ao particular. Este processo implica na redução dos recursos 

despendidos no procedimento de realização dos empreendimentos. Entretanto, a contratação 

integrada não pode ser utilizada baseada em um ganho de economicidade apenas. É essencial 

que exista a necessidade de aplicação de inovações ou conhecimentos técnicos não suportados 

pelos recursos humanos do poder público.
79

 Neste contexto que se insere a avaliação dos 

motivos que ensejam a adoção do regime em análise pelos órgãos de controle. Estes entes 

assumem papel essencial na conformação dos requisitos indicados para escolha desta 

modalidade de contratação.  

Este novo modelo reflete na ampliação da discricionariedade que o administrador 

                                                           
77

 PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres; DOTTI, Marinês Restelatto. A contratação integrada no RDC e seus regimes 

preferenciais de execução de obra ou serviço. Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 

11, n. 129, p. 38-45, set. 2012. 
78

 Ibidem. 
79

 HEINEN, Juliano. A contratação integrada no Regime Diferenciado de Contratações - Lei nº 12.462/11. Fórum 

de Contratação e Gestão Pública. v. 145, Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 37-45. 



47 

 

dispõe para a escolha da modalidade contratual. Logicamente, tal opção será feita dentro dos 

limites estabelecidos no diploma legal que o regula. É exatamente neste ponto que o controle 

anteriormente mencionado é exercido. 

Tal sistemática compreende a avaliação dos resultados pretendidos. O Estado 

embora redirecione a elaboração do projeto básico, não exclui sua responsabilidade pela 

assecução do empreendimento.  Ademais, a adoção por esta sistemática, também, exige da 

Administração a incumbência de demonstrar as razões técnicas e econômicas de sua escolha, 

obedecendo, logicamente, os outros requisitos enumerados no texto legal. 

É no âmbito desta análise que Daniel Ferreira e José Anacleto Santos apresentam 

críticas à deturpada aplicação do instituto. Segundo estes autores, 

 

A utilização da contratação integrada não pode servir de instrumento para corrigir ou 

suprir falha ou lacuna administrativa. Não pode ser utilizada por incapacidade 

técnica, econômica-financeira ou por mera intenção de acelerar o processo de 

contratação pública. Se este for o desiderato da opção administrativa, será irregular a 

adoção do regime de contratação, por violação ao princípio da economicidade, da 

eficiência administrativa, da moralidade e da indisponibilidade do interesse público 

pelo administrador.
80

 

 

O Tribunal de Contas da União, no cumprimento de sua função fiscalizatória, já 

manifestou-se acerca dos requisitos necessários para a utilização da contratação integrada. 

Nos excertos retirados do Acórdão nº 1510-22/2013, o órgão julgador avalia se deverão ser 

observados apenas aquelas exigências descritas no artigo 9º, que se refere às características 

técnicas e de economicidade, ou se também deveriam ser observados aqueles derivados do 

julgamento por técnica e preço. (art. 20, §1º, incisos I e II, da lei nº 12.462)
81

. Vejamo-los. 

 

COPA DO MUNDO DE 2014. LEVANTAMENTO DE AUDITORIA. OBRAS NO 

AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA, EM SÃO JOSÉ DOS 

PINHAIS/PR. REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA. PRIMEIRA 

LICITAÇÃO DA INFRAERO SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO 

INTEGRADA (RDC). DEFICIÊNCIAS NA MOTIVAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

DO NOVO REGIME, COMO TAMBÉM PARA O BALANCEAMENTO DAS 

NOTAS TÉCNICA E DE PREÇO. NECESSIDADE DE OBSERVAR OS 

DITAMES DO ART. 20 DA LEI 12.462/2011 NAS CONTRATAÇOES 

INTEGRADAS. IMPERATIVO DE CONSIDERAR EVENTUAIS AJUSTES NOS 

PREÇOS OBTIDOS À REALIDADE DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA, 

INCLUSIVE COM RELAÇÃO AO BDI. OMISSÕES NO ANTEPROJETO DE 

ENGENHARIA. AUSÊNCIA DE MATRIZ DE RISCOS NO INSTRUMENTO 
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CONVOCATÓRIO. NOTIFICAÇÃO. COMUNICAÇÕES. ARQUIVAMENTO. 

(...) 

2. Trata-se da primeira experiência da Infraero com o novo regime de contratação de 

que trata a Lei 12.462/2011 — a contratação integrada. Em razão de o novo instituto 

legal trazer, ainda, alguns dispositivos de interpretação controvertida, o papel desta 

Corte, em seu viés orientador, emerge de forma amplificada. Impõe-se o dever de 

bem situar os gestores sobre os corretos caminhos da legalidade — e, 

consequentemente, guiá-los no zeloso dever de bem gastar o dinheiro público.(...) 

5. Os trabalhos de auditoria abrangeram, eminentemente, o edital de licitações e o 

anteprojeto de engenharia que balizou as propostas de preços, com foco nos novéis 

institutos legais criados pela Lei 12.462/2011. Realizados os exames, a equipe de 

fiscalização teceu os seguintes apontamentos: 

a) utilização do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) sem que 

estejam presentes as justificativas técnicas e econômicas para o emprego da 

contratação integrada, tais como a ausência dos pressupostos para utilização da 

modalidade “técnica e preço”, estabelecidas no art. 20, §1º, da Lei 12.462/2011; (...) 

8. Inicialmente, sobre os pressupostos para a utilização da contratação integrada, a 

contenda está em identificar se os requisitos estabelecidos no art. 20, §1º, da Lei 

12.462/2011, para licitações realizadas sob “técnica e preço”, são também 

condicionantes para a adoção do novo regime. Como se sabe, a contratação 

integrada impõe, como critério de julgamento, a utilização da modalidade “técnica e 

preço”, em razão do inscrito no art. 9, §2º, inciso III do RDC. (...) 

10. A equipe técnica, após o exame do anteprojeto, não identificou que a obra 

contratada se enquadrasse como de “natureza predominantemente intelectual e de 

inovação tecnológica ou técnica” ou mesmo que pudesse ser executada “com 

diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado”. De acordo 

com a SecobEdificação, ainda, a expressão “domínio restrito no mercado”, do 

nominado inciso II, refere-se, tanto à palavra “tecnologia”, quanto ao termo 

“diferentes metodologias”. Logo, as diferentes metodologias, como também as 

tecnologias empregadas para o adimplemento do objeto, haveriam de ser de domínio 

restrito no mercado.
82

 

 

 

Depreende-se do raciocínio esposado que o TCU adotou posicionamento contrário 

às razões emitidas pela Infraero. O Tribunal de Contas firmou entendimento no sentido de  os 

requisitos para a utilização da contratação integrada não se limitam ao binômio técnica e 

economicidade, necessitando verificar-se um dos requisitos para a utilização do julgamento 

pela combinação técnica e preço (art. 20, §1º, incisos I e II, lei nº 12.462/11), quais sejam : (i) 

objeto de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica; ou (ii) objetos 

que possam ser executados com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no 

mercado, observando-se as vantagens fornecidas para cada produto ou solução.
83

 

O TCU, além das hipóteses de análise dos pressupostos para a adoção do regime 

da contratação integrada, avaliou como deveria ocorrer a distribuição de risco nesta 

modalidade contratual, tendo em vista que a sua natural indefinição poderia decorrer em 

inúmeras querelas discutindo a responsabilidade de cada parte em determinadas situações. 
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O referido órgão julgador quando da análise de dois acórdãos que tratam do tema 

(Acordão nº 1.310/2013 e nº 1.465/2013), consubstanciou sua decisão indicando que neste 

processo de contratação seja elaborado uma matriz de riscos. Esta medida tem como objetivo 

a parametrização das propostas apresentadas, além de servir para melhor cálculo do 

orçamento do objeto licitado.
84

 

Trata-se de adjeto contratual em que as partes, previamente, definem a 

responsabilidade de cada contratante.  

Revela-se como um instrumento utilizado no controle orçamentário das ofertas 

dos licitantes. A inexistência de uma matriz de riscos a serem assumidos por cada sujeito 

contratual poderia elevar os custos das propostas em virtude das incertezas que circundariam a 

prestação. 

Desta forma, O RDC adotou como regra a vedação para a celebração de termos 

aditivos nos contratos celebrados sob o regime da contratação integrada.  

Objetiva-se inibir tentativas de elevação dos custos dos empreendimentos através 

dos mencionados acréscimos contratuais em que muitas vezes caracterizavam improbidade 

dentro do procedimento licitatório. 

A lei que regula este regime, entretanto, estabelece exceções à esta vedação nos 

casos de recomposição econômico-financeira (exclusivamente para caso fortuito ou força 

maior) e da necessidade de modificação do projeto para melhor alcançar as exigências 

técnicas de seus objetivos. Estes fatos excepcionam as hipóteses de erro ou falta do 

contratado.
85

 

Por deter os dados técnicos que direcionam a execução do empreendimento, o 

particular que irá prestar informações para que o administrador tome a decisão de alterar o 

contrato. 

Tal ato poderá representar uma ofensa à impessoalidade, tendo em vista que como 

a Administração não elaborou o projeto básico, nem o executivo deverá valer-se das opiniões 

técnicas promovidas pelo particular que poderá utilizar-se dessa prerrogativa para resguardar 

seus interesses econômicos. 

Na tentativa de combater esta prática irregular pelo contratado, é que se exige um 

acompanhamento efetivo da execução contratual, com a análise minuciosa pelo quadro 
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pessoal técnico da Administração, fiscalizando os trabalhos desenvolvidos, objetivando 

impedir atos prejudiciais ao interesse público.
86

 

A matriz de riscos exerce papel primordial para obstar esses indesejados efeitos. 

Ao ser definida a reponsabilidade do particular dentro dessa sistemática contratual, impede-se 

que a Administração seja onerada com as circunstâncias supervenientes.  

Ademais, o legislador do RDC limitou as hipóteses de alteração contratual como 

forma de evitar que a parte que domine o conhecimento técnico do projeto imponha mudanças 

no empreendimento como forma de beneficiar-se das circunstancias. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

  

 As inúmeras medidas implementadas pelo advento de um novo regime contratual 

no Direito brasileiro, traduzem a ânsia do Estado em tornar o procedimento licitatório mais 

célere e eficaz.  

 Os métodos adotados no Regime Diferenciado de Contratações buscam suplantar 

as soluções tradicionais dos já defasados sistemas procedimentais ainda vigentes. Estes pecam 

por sua excessiva morosidade e ineficiência na contratação pública. 

 Neste contexto, o legislador concebeu entre as inovações do novo modelo 

licitatório, a denominada contratação integrada. 

 Tal instrumento prima pelo estabelecimento de resultados a serem obtidos, 

remetendo ao contratado o emprego dos meios necessários para alcançar tal fim.  

 O efeito desta determinação implica em transferir ao particular uma maior 

autonomia na concepção do empreendimento.   

 A inexistência do projeto básico no ato de convocação dos interessados em 

participar do procedimento licitatório resulta em grandes dificuldades no dimensionamento 

dos custos envolvidos no projeto e no estabelecimento de parâmetros que permitam o 

julgamento objetivo das propostas. 

 Desta forma, conforme já foi exposto anteriormente, podemos aferir a duas 

implicações básicas da utilização deste procedimento que transmite ao licitante vencedor a 

concepção do projeto básico. 

 Primeiro, podemos identificar que a indisponibilidade prévia dos dados técnicos 

configuradores do objeto licitado prejudica a realização de um juízo objetivo acerca das 

ofertas disponibilizadas pelos licitantes. 

 Estes fatores podem possibilitar que o administrador exerça sua subjetividade no 

momento da escolha da melhor proposta, obstando a aplicação de condições isonômicas na 

disputa dos concorrentes. 

 Ademais, a ausência do referido projeto permite ao particular desfrutar de grande 

autonomia no desenvolvimento dos estudos técnicos que irão compor a obra ou serviço 

demandados pelo Estado. 

 A despeito destas considerações acerca das implicações que este regime reproduz 

no julgamento imparcial do administrador, a legislação que regula este instituto valeu-se de 

diversos instrumentos que asseguram a competição justa na concorrência das ofertas. 

 Neste ínterim, o poder público deverá instaurar o processo de licitação dispondo 
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de um anteprojeto de engenharia que reúna todas as informações essenciais para a adequada 

caracterização e dimensionamento das soluções desejadas pela Administração. 

 Além disso, ao conceder ao particular o encargo da criação do projeto básico e 

executivo, a administração remete a ele, também, a responsabilidade pela a viabilidade do 

empreendimento. 

 Trata-se de importante recurso dentro do novo regime contratual, pois permite à 

Administração pública assumir uma posição de vantagem no contexto da relação 

obrigacional.  

 Pelo que ficou exposto durante o decorrer deste trabalho acadêmico, podemos 

conceber que as soluções propostas na adoção deste novo modelo de contrato não afrontam o 

princípio constitucional da impessoalidade. 

 A utilização da contratação integrada pressupõe o preenchimento de requisitos 

exclusivos descritos no texto legal. A liberdade para sua escolha, portanto, está vinculada à 

motivação exposta pelo administrador. Nestes termos, a descrição técnica e econômica que 

direciona a escolha do presente regime reflete o condicionamento da modalidade aos fatos 

arguidos. 

 Obras e serviços que integram o objeto descrito demandam o domínio de um 

conhecimento complexo, muitas vezes não compreendidos na dinâmica estrutural da 

Administração. Os custos que envolvem o desenvolvimento dos dados necessários para 

execução destes empreendimentos podem onerar excessivamente os recursos estatais. Cuida-

se de alternativa admissível sempre que o poder público não possuir conhecimento e 

experiência suficientes para elaborar alternativa mais adequada para execução do objeto 

licitado. Desta forma, é mais aconselhável atribuir ao particular a prerrogativa de 

identificação das soluções apropriadas, já que este detém características que permitem uma 

escolha segura dos meios necessários. 

 É possível compreender que a adoção de novas medidas demanda um certo tempo 

para demonstrarem os reais efeitos de sua aplicação. Julgar as consequências do novo regime 

é, de certa forma, precipitado, pois os contratos firmados nesta modalidade ainda são recentes, 

não se podendo avaliar as consequências de sua admissão. Entretanto, a análise das 

circunstâncias que fundamentam o uso do procedimento resulta mais satisfatórias, podendo 

ser possível aferir a conformação da motivação com as exigências legais. É, inclusive, este, 

um dos pontos centrais desenvolvidos neste estudo. Tende-se delimitar os motivos alegados 

para o uso dessa sistemática procedimental, confrontando-os com a exigência constitucional 

de uma conduta impessoal pelo administrador. 
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 Podemos, portanto, concluir, que só será legitima a utilização da contratação 

integrada quando a Administração demonstrar, por critérios que justificam a sua adoção, que 

esta será a solução mais vantajosa ao interesse público. 
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