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RESUMO: O objetivo do presente trabalho é investigar qual procedimento de contratação 
pública – se o procedimento tradicional regido pela Lei no 8.666/93, na modalidade 

concorrência, ou o mais recente Regime Diferenciado de Contratações instituído pela Lei no 
12.462/11 – é mais econômico e célere para a contratação de obras públicas. Para tanto, foi 

realizada uma análise teórico-comparativa dessas duas modalidades de contratação e um 
estudo empírico comparativo das licitações dos contratos de restauração e manutenção de 
rodovia (CREMA) realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 

que foram licitados pelo RDC ou na modalidade concorrência da Lei no 8.666/93. 

PALAVRAS-CHAVE: Regime Diferenciado de Contratações Públicas. RDC. Licitações. Lei 

no 8.666/93. Eficiência. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. DNIT. 

CREMA.



 

 

ABSTRACT: This paper aims to investigate which public procurement process leads to a 

faster and cheaper contracting of public construction services, whether the traditional process 

defined by Statute n. 8666/1993, or the new Differentiated Contracting Regime (RDC) 

brought by the more recent Statute n. 12462/2011. For this purpose, the rules put forth by 

these two statutes will be analyzed and compared. Then, the procurement process for the 

highway repair and maintenance contracts (CREMA) by the Brazilian Transport 

Infrastructure Department which used both public procurement processes will be studied in 

order to identify if the RDC led to cheaper or faster procurements. 

KEY-WORDS: Differentiated Contracting Regime (RDC). Public procurement process. 

Statute n. 8666/1993. Brazilian Transport Infrastructure Department (DNIT). CREMA. 
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INTRODUÇÃO 
 

Diante da proximidade dos eventos esportivos a serem sediados no Brasil – os Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo 

de 2014 – tornou-se premente a contratação célere das obras e serviços necessários à 

realização dessas competições esportivas. Era preciso construir aeroportos, estádios e demais 

elementos de infraestrutura imprescindíveis para a realização dos eventos iminentes.1 É nesse 

contexto que se insere o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – o RDC, criado por 

meio da Medida Provisória no 527/11, posteriormente convertida na Lei nº 12.462/11. 

O RDC surgiu como uma alternativa ao regime previsto na Lei Geral de Licitações – a 

Lei no 8.666/93 – conhecida por ser altamente burocrática e ineficiente.2 O novo regime foi 

recebido pela doutrina como uma modalidade3 mais eficiente de licitação e declarou ter como 

um de seus objetivos “ampliar a eficiência nas contratações públicas”.  4 

                                                                 
1
 Sobre os desafios para a preparação desses eventos escreve Carlos Pinto Coelho Motta: “Toda essa operação 

requer um esforço paralelo por parte da maquina burocrática administrativa no sentido de providenciar as 

licitações contratos correspondentes, dentro dos limites do poder de gasto, com a máxima agilidade nos 

processos e sem perder de vista, em nenhum momento, a qualidade final dos produtos e serviços. Sem dúvida, 

uma tarefa colossal, que exige mais do que nunca a operacionalização do planejamento público e a realização 

prática do princípio da eficiência.” (MOTTA, C. P. C.; BICALHO, A. P. N. RDC: Contratações para as Copas e 

Jogos Olímpicos: Lei 12.462/2011, Decreto n
o
 7.581/2011. 1

a
 Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 23.) 

2
 Airton Rocha Nóbrega escreve sobre os entraves burocráticos da Lei n

o
 8.666/83: “Observa-se, todavia, que 

não raro a licitação é vista como um procedimento burocrático que apenas se presta a entravar e a atrasar as 

contratações pretendidas pela Administração, compelindo-a a aceitar propostas que nem sempre se mostram 

vantajosas, seja porque o preço cotado não guarda compatibilidade com preços de mercado, seja porque o 

produto ofertado, embora mais barato, não detém qualidade e apenas acarreta prejuízo. A partir de tais ilações e 

presunções, verberam servidores e licitantes que todos os males verificados resultam dos exageros contidos na 

Lei n
o
 8.666/93 e de exigências por ela feitas sem nenhum sentido prático.” (NÓBREGA, A. R. Eficiência nas 

Licitações Públicas. Boletim de Licitações e Contratos. Nova Dimensão Jurídica. Ano. 17,  n. 6. Junho, 2004. p. 

422.) 
3
 A doutrina diverge quanto à natureza do RDC e não há consenso se este se trata ou não de nova modalidade de 

licitação. Apesar de haver diferenças entre as modalidades tradicionais de licitação e o RDC, por deferência à 

doutrina majoritária, como Benjamin Zymler e Egon Bockmann Moreira, considerar-se-á, para fins deste 

trabalho, que o RDC é modalidade de licitação. Sobre o tema, Moreira escreve: “A Lei n
o
 12.462/2011 instalou 

nova modalidade de licitação ao criar mais um – e um só – tipo de processo administrativo licitatório . Lembre-

se de que, ao tratar de modalidades de licitação normativamente permitidas, a LGL [Lei Geral de Licitações, i.e., 

Lei nº 8.666/93] disciplinou a tipologia dos processos administrativos pertinentes às licitações públicas. Isto é: 

quando o art. 22 da LGL fala de “modalidade de licitação”, está a tratar de tipos fechados de processo 

administrativo licitatório. A diferença substancial entre as modalidades não está só no número de interessados, 

nem nos valores das contratações ou apenas no momento e/ou critérios de habilitação. Muito embora tais dados 

sejam relevantes, a verdadeira distinção entre as modalidades reside no tipo de processo administrativo a ser 

instalado como requisito à futura contratação. Constatação que autoriza a conclusão de que  se está diante de 

outro tipo licitatório fechado, o tipo licitatório do RDC.” (MOREIRA, E. B.; GUIMARÃES, F. V. Licitação 
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Ocorre que, a despeito dos objetivos declarados do RDC, a maior parte da doutrina 

encontrada sobre o tema se atém a discussões acerca da constitucionalidade do diploma legal5 

ou se limita a realizar um estudo teórico-comparativo dos textos legais. Não foi encontrado 

nenhum estudo empírico que fizesse uma análise comparativa entre o RDC e a Lei no 

8.666/93 para comprovar se o primeiro é, de fato, mais eficiente que o último. Um único 

estudo encontrado fez apenas o levantamento do tempo utilizado para as contratações licitadas 

pelo RDC, sem incluir em sua base de estudo as licitações da Lei no 8.666/93 para fins de 

comparação.6 A despeito da ausência de evidências empíricas, grande parte dos argumentos a 

favor da constitucionalidade da Lei no 12.462/11 se pauta na assertiva de que o regime, por 

levar à licitações mais céleres e econômicas, estaria promovendo o Princípio Constitucional 

da Eficiência.  

 Isto posto, este trabalho pretende investigar qual dos dois modelos de contratação 

pública – se o procedimento tradicional regido pela Lei no 8.666/93, na modalidade 

concorrência7, ou o mais recente Regime Diferenciado de Contratações instituído pela Lei no 

12.462/11 – é mais eficiente. Mais precisamente, pretende-se identificar qual dessas 

modalidades leva à contratação de obras públicas de forma mais econômica e célere. 

A pergunta que se busca responder é: o RDC cumpre  os objetivos a que ele se 

propõe? É de fato mais eficiente que a concorrência prevista na Lei no 8.666/93?  

                                                                                                                                                                                                           
Pública: A Lei Geral de Licitação – LGL e o Regime Diferenciado de Contratação – RDC. São Paulo: 

Malheiros. 2012. pp. 355-356). Nesse sentido escreve, também, Zymler que o objetivo da Lei n
o
 12.462 é a 

“instituição de modalidade licitatória”. (ZYMLER, B.; DIOS, L. C. Regime diferenciado de contratação – RDC. 

Belo Horizonte: Fórum. 2014. p. 25) 
4
 Art. 1

o
, §1

o
, inciso I  da Lei n

o
 12.462/11 determina que “O RDC tem por objetivos: I - ampliar a eficiência nas 

contratações públicas e a competitividade entre os licitantes”.  
5
 Vale mencionar que a Lei n

o
 12.462/11, que instituiu o RDC, é objeto de duas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade, a ADI n
o
 4.656 e a ADI n

o
 4.655. A primeira foi ajuizada pelo Partido da Social 

Democracia Brasileira – PSDB, o Democratas – DEM e o Partido Popular Socialista – PPS, enquanto a  segunda 

foi proposta pelo Procurador Geral da República. Estas Ações Diretas de Inconstitucionalidade visam ao 

reconhecimento da existência de vícios formais e materiais na lei que instituiu o RDC. Os vícios formais dizem 

respeito ao procedimento legislativo adotado na aprovação Lei n
o
 12.462/11, que se deu por meio da conversão 

da Medida Provisória n
o
 527/11, que tratava de tema estranho à matéria de contratações públicas. Os vícios 

materiais, por sua vez, dizem respeito a algumas mudanças trazidas pelo RDC para as contratações públicas , 

como a contratação integrada, a remuneração variável e o orçamento sigiloso. Na data em que este trabalho foi 

concluído, ainda não havia decisão final do Supremo Tribunal Federal no âmb ito desses processos. 
6
 COSTA, A. J. B.; ROSINHA, R. F. Infraestrutura de Transportes: O Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas (RDC) como uma alternativa à Lei Geral de Licitações e Contratos. Disponível em: 

<http://www.anpet.org.br/ssat/interface/content/autor/trabalhos/publicacao/2013/364_AC.pdf.> Acesso em 05 

nov. 2014.  
7
 A escolha de comprara o RDC com a modalidade concorrência se deu porque  as demais modalidades de 

licitação têm escopo reduzido. Sendo o RDC e a concorrência modalidades mais abrangentes, elas também são 

mais facilmente comparáveis. Esse ponto será ilustrado em maior detalhe no Capítulo I. 

http://www.anpet.org.br/ssat/interface/content/autor/trabalhos/publicacao/2013/364_AC.pdf
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Para tal propósito, o trabalho será dividido em duas etapas. A primeira (Capítulo I) 

será caracterizada por uma análise teórico-comparativa dessas duas modalidades de 

contratação. Primeiramente, abordar-se-ão os diferentes conceitos de eficiência para, então, 

definir aquele a ser utilizado ao longo deste estudo. Investigar-se-á, na sequência, os custos de 

transação identificados nas contratações públicas para, então, apresentar o RDC, dando um 

breve histórico de sua criação. Em seguida, elencar-se-ão as principais inovações trazidas pelo 

RDC ao procedimento licitatório, em relação ao procedimento tradicional previsto na Lei no 

8.666/93, que possam trazer maior eficiência para a contratação pública. Finalmente, serão 

estudadas, em maior profundidade, as características do RDC que possam ter contribuído para 

um eventual ganho de eficiência nas contratações do Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes (DNIT), o que será objeto de averiguação no Capítulo II. A metodologia nesta 

primeira etapa consiste, principalmente, em uma análise da legislação relevante e em pesquisa 

doutrinaria e jurisprudencial sobre o tema.  

A segunda etapa (Capítulo II), por sua vez, consistirá em um estudo empírico 

comparativo entre contratos de obras públicas que foram licitados na modalidade 

concorrência da Lei no 8.666/93 e as que adotaram o RDC. Para esse fim, serão analisados os 

procedimentos de licitação instaurados pelo DNIT para a contratação de empresa para a 

execução de obras de restauração e manutenção de rodovias que se utilizaram do contrato 

denominado C.R.E.M.A. (Contrato de Recuperação, Restauração e Manutenção Rodoviária, 

doravante “CREMA”). Por motivos de organização, a metodologia adotada na pesquisa 

empírica será detalhada em momento mais adequado, quando o estudo for apresentado.8 

A partir do levantamento acima, o presente trabalho pretende esclarecer se o Regime 

Diferenciado de contratação realmente gerou maior eficiência nas contratações públicas. Essa 

discussão se mostra relevante diante da crescente importância conferida a esse regime de 

contratação, principalmente no que diz respeito ao seu crescente escopo de aplicação, 

conforme se verá adiante. 

 

                                                                 
8
 A utilização dos contratos CREMA como objeto do presente estudo se justifica pela relevância desses contratos 

no setor de infraestrutura rodoviária e diante da semelhança de obrigações previstas nesses contratos que 

permitia uma comparação mais fiel das modalidades de licitação, como se verá em mais detalhe no Capítulo II. 
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I. O REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E AS 

EFICIÊNCIAS QUE SE BUSCOU TRAZER À CONTRATAÇÃO DE 
OBRAS DE ENGENHARIA  

I.1. A difícil conceituação de eficiência 

 

Conforme exposto na introdução, o objetivo do presente estudo consiste em realizar 

uma análise comparativa das eficiências trazidas pelo RDC às contratações públicas. Para  

enfrentar esta questão cumpre, primeiramente, explicar a definição a ser adotada, neste 

trabalho de “eficiência”,  termo que gera grande controvérsia doutrinária. Não há consenso 

entre os acadêmicos quanto à sua definição e a melhor forma de mensurá-la. Juristas e 

economistas costumam adotar significações distintas e não há uma abordagem única que 

uniformemente seja aceita pelos acadêmicos quanto ao tema.  

Entende-se, portanto, que eficiência é um conceito multidimensional. Como tal, há 

uma multiplicidade de definições que podem ser adotadas sem que isto implique na 

desqualificação dos demais significados do termo ou das demais dimensões existentes.  

No âmbito do direito administrativo, o princípio da eficiência ganhou relevância com a 

Emenda Constitucional no 19/1998 que alterou o caput do art. 37 da Constituição Republicana 

para incluí- lo como vetor orientador da atividade administrativa.  

De acordo com Alexandre Santos de Aragão, o princípio da eficiência se insere dentro 

do princípio da legalidade e constitui um instrumento para a promoção dos objetivos legais.9 

O jurista explica, também, que o dever de eficiência não se limita à obrigação de 

maximização dos lucros: 

A eficiência (...) não deve ser entendida apenas como maximização do lucro, mas sim 
como um melhor exercício das missões de interesse coletivo que incumbe ao Estado, 
que deve obter a maior realização prática possível das finalidades do ordenamento 
jurídico, com os menores ônus possíveis, tanto para o próprio Estado, especialmente 

                                                                 
9
 Sobre o tema, Alexandre Santos de Aragão escreve: ”A eficiência, tal como a moralidade, também integra o 

bloco da legalidade ampla. Assim, um ato ou lei (ou a sua aplicação em determinado caso concreto) 

indubitavelmente ineficiente é inconstitucional por violação ao caput do art. 37 da Constituição Federal. O 

princípio da eficiência é um instrumento de se garantir que os objetivos da lei (rectius, do ordenamento jurídico) 

sejam alcançados” (ARAGÃO, A. S. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense. 2012. p. 73). 
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de índole financeira, como para as liberdades dos cidadãos.
 10

 

Gilmar Mendes Ferreira, por sua vez, entende que o princípio da eficiência se traduz 

na necessidade de otimização dos recursos públicos: 

Introduzido no texto da Constituição de 1988 pela Emenda n. 19/98, esse princípio 
consubstancia a exigência de que os gestores da coisa pública não economizem 
esforços no desempenho de seus encargos, de modo a otimizar o emprego dos 
recursos que a sociedade  destina para a satisfação das suas múltiplas necessidades; 
numa palavra, que pratiquem a “boa administração”, de que falam os publicistas 

italianos.
 11

 

Marçal Justen Filho afirma que eficiência econômica implica no dever de a 

Administração Pública obter o máximo de resultados com a menor quantidade possível de 

recursos desembolsados: 

Ora, um dos aspectos essenciais do direito administrativo reside na vedação a 
desperdício ou má utilização dos recursos destinados à satisfação de necessidades 
coletivas. É necessário obter o máximo de resultados com a menor quantidade 
possível de desembolsos.  Assim o impõe a concepção republicana de organização do 
poder político, que estabelece que todas as competências estatais têm de ser 
exercitadas do modo mais satisfatório possível. Portanto, o próprio princípio da 

República já impõe o dever de utilização eficiente dos recursos públicos.
12 

Apesar das diversas definições encontradas do princípio jurídico da eficiência, há 

dificuldade em se obter uma abordagem prática do conceito de “eficiência” que possa ser 

operacionalizada para fins deste trabalho comparativo.13 Diante da abstração do princípio 

jurídico, pode-se recorrer à economia para encontrar um conceito de eficiência que possa ser 

operacional para os fins deste trabalho. 

                                                                 
10

 ARAGÃO, A. S. Interpretação consequencialisata e análise econômica do direito à luz dos princípios 

constitucionais da eficiência e da economicidade. Interesse Público. Ano 11, n. 57, set/out. 2009. Belo 

Horizonte: Fórum, 2009. pp. 11-30. 
11

 MENDES, G. F.; COELHO, I. M.; BRANCO, P. G. G. Curso de Direito Constitucional. São Paulo:  Saraiva, 

2009. p. 884. 
12

 JUSTEN FILHO, M. Curso de Direito Administrativo. 8
a
 Ed. Belo Horizonte: Fórum. 2011. p. 183 

13
 Fernando Leal discorre sobre a necessidade de uma abordagem teórico -metodológica do dever constitucional 

de eficiência. A seu ver, a inclusão do princípio da eficiência em nosso ordenamento jurídico trouxe uma 

dimensão prática para a análise do direito. Em suas palavras, “ao que tudo indica, sua inclusão na Constituição 

abre um espaço para a utilização de critérios pragmáticos de adjudicação, ou seja, autoriza o juiz a considerar as 

consequências sistemáticas de sua decisão”. No entanto, além de permitir ao juiz considerar questões práticas em 

seus julgamentos, a inclusão deste princípio em nosso ordenamento jurídico também deu apoio ao legislador 

para favorecer estes ideais ao legislar (LEAL, F. Propostas para uma abordagem teórico-metodológica do dever 

constitucional de eficiência. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico . n
o 

15. ago/out, 2008. 

Salvador, 2008. p. 3). 
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A economia aborda mais de uma dimensão da eficiência; dentre elas, as de eficiência 

produtiva e alocativa.14 A primeira aborda a eficiência na produção de bens, enquanto a 

segunda se preocupa com a distribuição da riqueza gerada. Para fins desse trabalho, 

considerar-se-á a primeira dimensão – a que diz respeito à eficiência na produção. Essa 

dimensão do conceito de eficiência está em linha com o Princípio Constitucional da Eficiência 

conforme as definições dos juristas acima expostas, que enfocam o aspecto da otimização dos 

escassos recursos estatais.15 Por isso, abordar-se á, neste trabalho, a eficiência produtiva das 

contratações públicas, uma vez que o foco da análise consiste em verificar se há redução de 

custos a partir das duas distintas modalidades de licitação objeto do estudo. 

De acordo com N. Greogry Mankiw, a eficiência produtiva é a “propriedade que a 

sociedade tem de obter o máximo possível a partir de seus recursos escassos”.16 Nesses 

termos, a eficiência considera duas vertentes distintas, mas não excludentes. De um lado, 

procura-se obter o maior ganho possível. De outro, procura-se gastar a menor quantidade 

possível dos recursos escassos.17 Trata-se de uma comparação entre os inputs necessários 

(gasto de recursos) para adquirir os outputs visados (ganho da Administração Pública). 

No âmbito deste trabalho será considerada apenas a primeira vertente da eficiência 

produtiva. Partir-se-á do pressuposto de que o ganho que a Administração Pública pretende 

obter (o output) é simplesmente a contratação da obra pública de recuperação e manutenção 

                                                                 
14

 Sobre a eficiência alocativa escreve N. Gregory Mankiw: “Se uma alocação de recursos maximiza o excedente 

total, dizemos que tem eficiência. Se uma alocação não é eficiente, então parte dos ganhos potenciais do 

comércio entre compradores e vendedores não esta sendo obtida. Por exemplo, uma alocação é ineficiente se um 

bem não está sendo produzido ao menor curso para pelos vendedores. Neste caso, deslocar a produção de um 

produtor de alto custo para outro que tenha custo mais baixo reduzirá o custo total para os vendedores e 

aumentará o excedente total. De maneira similar, uma alocação é ineficiente se um bem não está sendo 

consumido pelos compradores que lhe atribuem maior valor.” (MANKIW, N. G. Introdução à Economia. 

Tradução Allan Vidigal Hastings, Elisete Paes e Lima. Revisão técnica Carlos Roberto Martins Passos, Manuel 

José Nunes Pinto – São Paulo: Cengage Learning, 2009. p. 145.) 
15

 Não se nega, aqui, que o princípio da eficiência da Administração Pública engloba também uma vertente de 

eficiência alocativa. Afinal, a Constituição Federal estabelece como princípio normativo a busca pela redução 

das desigualdades sociais e regionais, bem como a promoção da dignidade da pessoa humana. No entanto, 

entendemos que, no que tange às licitações públicas, a preocupação principal seria de redução dos gastos 

públicos. A eficiência alocativa se manifestaria em um momento posterior, quando couber ao Estado definir 

onde investir os valores economizados nas contratações públicas. 
16

 Ibid. p. 5.  
17

 Thelma Ohira e Pedro Scazufca definem a eficiência nos seguintes termos: “Conceitualmente, eficiência pode 

ser definida como o resultado máximo obtido de acordo com os fatores empregados. Ou ainda como a 

capacidade de a empresa utilizar os fatores de produção em proporção ótima, minimizando os custos de 

produção. Pode-se dizer que essas duas definições coexistem e compõe a chamada eficiência econômica. Em 

outras palavras, é mais eficiente quem consegue produzir mais com menos.” (OHIRA, T; SCAZUFCA, P. 

Métodos de análise de eficiência de empresas para o setor de saneamento. A economia do saneamento no Brasil. 

Org: Gesner Oliveira e Perdo Scazufca. São Paulo: Singular. 2009. p. 2. Disponível em: 

<http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.nsf/F56F8DBFAF1FC1248325756E004F9971/$File/mesa_saneam

ento_Thelma_Ohira.pdf>. Acesso em: 12 set. 2014.) 

http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.nsf/F56F8DBFAF1FC1248325756E004F9971/$File/mesa_saneamento_Thelma_Ohira.pdf
http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.nsf/F56F8DBFAF1FC1248325756E004F9971/$File/mesa_saneamento_Thelma_Ohira.pdf
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de rodovias, sem adentrar em uma análise da qualidade ou quantidade desta contratação. 

Partindo do pressuposto que o ganho que se procura obter é padrão (ganho = contratação de 

obra), o único aspecto da eficiência variável é aquele que se refere ao gasto dos recursos 

públicos. Assim, eficiente será a contratação de obra pública que utiliza de menos recursos. 

Quando se fala em recursos, há diversos elementos que se pode levar em consideração. 

Há recursos ambientais, sociais, financeiros, e de tempo. Para fins deste trabalho, os recursos 

que serão levados em consideração, por serem objetivos, mensuráveis, e permitirem 

comparação, são os custos relacionados ao tempo e ao gasto financeiro despendidos na 

contratação de obras públicas.  

A despeito das diversas definições ventiladas pela doutrina jurídica e pela economia, 

para fins deste trabalho a dimensão de eficiência utilizada levará em consideração os custos 

financeiros (economicidade) e os custos de tempo (celeridade) despendidos para a contratação 

de obras públicas.18 Em suma, ao propor investigar qual modalidade de contratação é mais 

eficiente, vamos analisar qual é mais célere e econômica para a Administração Pública. 

I.2. Escopo de aplicação e objetivos do RDC 

 

Apesar de ter sido originalmente concebida como instrumento a ser utilizado para a 

contratação de obras e serviços relacionados à Copa e às Olimpíadas, emendas à Lei no 

12.462/11  expandiram seu escopo de aplicabilidade. A Lei no 12.688/2012 inseriu no escopo 

da aplicação do RDC as ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).  

A Lei no 12.722/2012, por sua vez, tornou o regime aplicável às licitações e contratos 

necessários à realização de obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de 

ensino. No mesmo ano, a Lei no 12.745/2012 incluiu neste rol as obras e serviços de 

engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A Lei no 12.980/2014 somou a esta 

lista as obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma de 

estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativo. Além destes, outros 

diplomas legais expandiram o escopo de aplicabilidade do RDC sem fazê-lo por meio de 

emendas à Lei no 12.461. A Lei no 12.815/13, por exemplo, incluiu no rol dos contratos que 

podem ser licitados pelo o RDC aqueles que dizem respeito às obras e serviços no âmbito do 

                                                                 
18

 Pode-se dizer que os elementos economicidade e a celeridade são denominadores comuns da eficiência, e 

podem ser adotados sem prejuízo das demais dimensões existentes do conceito de eficiência. 
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Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária II.19 A Lei 12.873/13 autorizou a 

Companhia Nacional de Abastecimento a utilizar o RDC para a contratação de todas as ações 

relacionadas à reforma, modernização, ampliação ou construção de unidades armazenadoras 

próprias destinadas às atividades de guarda e conservação de produtos agropecuários em 

ambiente natural. 

Conforme visto, o objetivo principal do novo regime é trazer maior eficiência para as 

contratações públicas. O RDC busca implementar um procedimento de licitação mais célere 

para garantir a contratação mais rápida das obras e serviços de interesse público, sejam eles 

relacionados aos eventos esportivos, ou não. Nas palavras de Maurício Portugal Riberio, “um 

dos principais motivos a justificar o RDC é o ganho de tempo no procedimento de licitação e 

contratação”.20   

Além do ganho de tempo, o RDC também visa à obtenção da proposta mais vantajosa 

– ou seja, maior economia de recursos para a Administração Pública, por meio de 

instrumentos que aumentam a competitividade do procedimento de licitação. É o que 

determina a Lei no 12.462/2011 no §1o de seu art. 1o, ao declarar que o RDC tem como 

objetivo, dentre outros, “ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade 

entre os licitantes”.  

Em tese, então, se o RDC cumpre aquilo a que se propõe, a adoção deste novo regime 

deveria levar a uma contração no tempo despendido pela Administração Pública com o 

procedimento licitatório e a uma diminuição no preço gasto para a contratação de obras e 

serviços que se utilizarem dessa modalidade de licitação.  

O primeiro objetivo declarado do RDC – de “ampliar a eficiência” das contratações 

públicas – pressupõe que há um objeto anterior a ser ampliado. Esta constatação “deve ser 

entendida em comparação com o regime da Lei no 8.666/1993, pois a acepção do verbo 

’ampliar’ pressupõe algo anterior a ser objeto da ação verbal.”21 Disso se extrai que a melhor 

                                                                 
19

 A Lei n
o
 12.815, de 5 de junho de 2013, dispõe, em seu art. 54, §  4

o 
  que “as contratações das obras e serviços 

no âmbito do Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária II (PND II) poderão ser feitas por meio 

de licitações internacionais e utilizar o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, de que trata a Lei nº 

12.462, de 4 de agosto de 2011.” O PNDPH II visa a melhoria no acesso aquaviário aos portos nacionais e foi 

instituído pela Lei n
o
 11.610/07. 

20
 RIBERIO, M. P.; PRADO, L. N.; PINTO JUNIOR, M. E. Regime Diferenciado de Contratação : Licitação de 

Infraestrutura para a Copa do Mundo e Olimpíadas. São Paulo: Atlas. 2012. p. 4  
21

 Benjamin Zymler discorre sobre o tema e diz que “quando se coloca como objetivo do novo regime a 

ampliação da eficiência nas contratações e da competividade entre os licitantes, verifica -se a nítida intenção de 
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forma de verificar se o novo regime cumpre esse objetivo ao qual ele se propõe é por meio de 

uma análise comparativa com a modalidade de concorrência estabelecida na Lei no 8.666/93, 

que o antecede.  

A opção pela comparação do RDC com a licitação na modalidade concorrência se 

justifica porque – das modalidades existentes de licitação – a concorrência é a que teria a 

abrangência equivalente à do RDC. As alternativas existentes têm escopo e abrangência 

diversos, como se passa a detalhar.  

O pregão, apesar de também se apresentar como uma alternativa mais célere para a 

contratação pública, só se destina à aquisição de bens e serviços comuns que podem ter 

critérios de qualidade aferidos objetivamente no edital. Assim, ele não pode ser utilizado para 

a contratação de obras de infraestrutura de grande vulto.22 

As modalidades concurso e leilão têm objetivos próprios que não incluem a 

contratação de obras e serviços de engenharia. O concurso é modalidade apta para a escolha 

de trabalho técnico, artístico ou científico e, por isso, afere trabalho eminentemente 

intelectual. O leilão, por sua vez, serve para três objetivos: (i) a venda de bens móveis; (ii) a 

venda de produtos apreendidos ou penhorados; e (iii) a alienação de bens imóveis adquiridos 

em procedimento judicial ou através de dação em pagamento.23 

Já o convite e a tomada de preço, que têm o mesmo objetivo da modalidade 

concorrência, sofrem restrições no que tange ao valor esperado do contrato que será licitado. 

No caso da modalidade convite, o art. 23, I, a da Lei no 8.666 fixa em R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais) o limite para as obras e serviços de engenharia. Já a tomada de preço 

serve apenas para as obras de engenharia cujo valor estimado da contratação não ultrapasse 

R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), nos termos do art. 23, inciso I, alínea 

                                                                                                                                                                                                           
aprimorar os procedimentos de contratação até então existentes.” (ZYMLER, B.; DIOS, L. C. Regime 

diferenciado de contratação – RDC. Belo Horizonte: Fórum. 2014. p.29.) 
22

 Marçal Justen Filho explica que obras públicas podem se inserir dentro do termo “serviço”. “Rigorosamente, a 

expressão [serviço] pode ser utilizada como um gênero, para abranger diversas espécies entre as quais se 

encontra, inclusive, a figura da obra. Sob esse enfoque, o serviço consiste no objeto de uma obrigação de fazer, 

que impõe a um sujeito o dever de aplicar os seus esforços, os seus recursos intelectuais e  a sua atuação física 

para desempenhar certa atividade, envolvendo ou não a utilização de instrumentos, materiais, e o trabalho de 

terceiros.” (JUSTEN FILHO, M. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2014. p. 157-158.) 
23

 CARVALHO FILHO, J. S. Manual de Direito Administrativo . 27
a
 Ed., São Paulo: Atlas, 2014. p. 283. 
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b.24 Assim, a concorrência é a única modalidade de licitação que pode ser utilizada para a 

contratação de obras e serviços de engenharia de valor superior, e é, portanto, a modalidade 

mais abrangente estabelecida na Lei nº 8.666/93.  

Visto que não há limite máximo para as obras a serem contratadas pelo RDC, esse e a 

concorrência são modalidades comparáveis para fins deste trabalho, que trata da contratação 

de obras públicas. 

Apresentado o contexto em que se insere o RDC e os objetivos a que ele se propõe, 

passa-se a analisar os custos de transação no processo de contratação pública para, 

posteriormente, expor as medidas trazidas pelo RDC para a sua redução. 

I.3. Custos de transação no processo de contratação pública 

 

Conforme reconhecido por Ronald Coase, todos os contratos geram custos para as 

partes.25 Os custos de transação identificados podem ser relacionados à negociação, obtenção 

de informação e monitoramento dos contratos. 

No âmbito das contratações públicas, deve-se reconhecer que os custos são ainda mais 

elevados. Além dos custos tradicionais de contratações em geral, as contratações públicas 

envolvem custos adicionais inerentes a esta atividade. Esses são atrelados às amarras 

burocráticas que resultam, inevitavelmente, das exigências legais impostas ao Poder Público 

no exercício de sua atividade. 

Assim, os custos de transação das contratações públicas incluem os custos de 

transação tradicionais, aplicáveis a qualquer contrato, e aqueles específicos aos contratos 

públicos decorrentes de procedimentos licitatório Em trabalho sobre a ineficiência das 

licitações públicas, Isadora Hermann identifica quatro custos de transação presentes nas 

contratações efetuadas pelo poder público, quais sejam:26  

i. Custos de desenhar, negociar e prever salvaguardas contratuais (custos de 

transação ex-ante); 

                                                                 
24

 Vale lembrar que o art. 120 da Lei n
o
 8.666 prevê a possibilidade do Poder Executivo Federal rever os valores 

fixados nesta lei. 
25

 COASE, R. H. The nature of the firm. Economica. v. 4. n. 16. 1937. pp. 386-405. 
26

 HERMANN, I. Licitações Públicas no Brasil: Explorando o conceito de ineficiência por desenho. Revista de 

Administração. v. 34, n. 2. Abr./jun., 1999. pp. 29-38. 
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ii. Custos associados à execução da licitação, dentre os quais se incluem os custos de 

confecção e publicação do edital, de realização da habilitação e julgamento das 

propostas, e à divulgação dos vencedores; 

iii. Custos associados ao tempo decorrido entre a necessidade da compra e o 

recebimento do produto; 

iv. Custos de monitoramento e controle do contrato (custos de transação ex-post). 

O RDC foi instituído com o intuito de diminuir alguns dos custos de transação 

mencionados acima, principalmente aqueles que se referem aos custos associados à execução 

da licitação (item ii) e ao tempo decorrido entre a necessidade da compra e o recebimento do 

produto (item iii). As inovações trazidas pelo o RDC para a redução desses custos são 

detalhadas a seguir. 

I.4. Principais inovações “eficientes” 

 

A lei que instituiu o RDC trouxe significativas mudanças ao procedimento tradicional 

de contratação pública previsto na Lei no 8.666/93. Dentre as novidades estão a inversão de 

fases da licitação (art. 12o), a unicidade recursal (art. 27), a possibilidade de disputa aberta 

(art. 17, inciso I), o orçamento sigiloso (art. 6o), a preferência pela forma eletrônica (art. 13o), 

a pré-qualificação (art. 30), novos critérios de julgamento (art. 18o), a remuneração variável 

(art. 10o) e a contratação integrada (art. 9o), entre outros.  

A inversão de fases adotada pelo RDC é instrumento já previsto em outros diplomas 

legais, como a Lei no 10.520/02, mais conhecida como a Lei do Pregão. Trata-se de uma 

inversão entre as etapas de julgamento e habilitação. Enquanto o procedimento licitatório na 

Lei no 8.666/93 começa com a fase da habilitação, no RDC a regra geral é a de que primeiro 

haverá o julgamento das propostas para, só então, verificar-se a habilitação do licitante que 

apresentou a proposta mais vantajosa para a Administração. 

A disputa aberta é “a utilização de lances eletrônicos ou em viva-voz, que se tornam 

conhecidos do Poder Público e dos demais participantes da licitação, no momento que são 

realizados.”27 Ela permite que o licitante apresente mais de uma proposta desde que a nova 

                                                                 
27

 RIBEIRO, M.P.; PRADO, L.N.; PINTO JUNIOR, M.E. Regime Diferenciado de Contratação: Licitação de 

Infraestrutura para Copa do Mundo e Olimpíadas . São Paulo: Atlas. 2012. p. 104.  
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proposta seja mais vantajosa para a Administração Pública. É possível também fazer uma 

combinação da disputa aberta com a fechada, conforme se verá adiante. 

O orçamento sigiloso é uma determinação trazida pela nova lei de que o orçamento 

previamente estimado para a contratação seja tornado público apenas e imediatamente após o 

encerramento da licitação, sendo disponibilizados antes disso apenas para os órgãos de 

controle externo e interno. O objetivo deste sigilo temporário seria o de evitar conluio nas 

licitações, e garantir uma assimetria de informações, de forma que os licitantes não usassem 

como referência na formação da proposta o valor que o poder público está disposto a gastar na 

contratação.28  

A preferência pela forma eletrônica se trata de uma prioridade dada pelo RDC ao 

formato eletrônico do procedimento licitatório face ao presencial. A justificativa aqui seria a 

de que o procedimento eletrônico é mais eficiente e econômico por reduzir os custos 

relacionados a condução de uma licitação presencial.29 

A pré-qualificação permanente é um novo instrumento trazido pelo RDC em que as 

empresas que tiverem interesse em participar das licitações possam apresentar os documentos 

comprobatórios da sua habilitação para fornecimento de determinados bens ou execução de 

serviços de antemão. Assim, a empresa é considerada pré-qualificada por um tempo 

predeterminado. 

A Lei no 12.462/2011 trouxe novos critérios de julgamento para as licitações pelo 

RDC. 30 Além de reproduzir alguns dos critérios já previstos na Lei no 8.666/93, a Lei do 

RDC passou a permitir a adoção do critério de maior desconto ou de maior retorno 

econômico. O critério de maior desconto considera o menor dispêndio para a Administração 

Pública, podendo-se considerar aqui tanto os custos diretos como os indiretos, desde que 

objetivamente mensuráveis.31 O maior retorno econômico se aplica aos casos em que o objeto 

                                                                 
28

 Ibid. p. 69.  
29

 REZENDE, R. M. de. A licitação no formato eletrônico e o compromisso com a eficiência. (Projeto de Lei n
o
 

7.709, de 2007) Revista Interesse Público. n. 44. v. 9, 2007. pp. 181-194.  
30

 A inovação é relevante, pois a jurisprudência do Tribunal de Contas da União entende que não é permitida a 

adoção de critérios de julgamento sem previsão legal, o que decorre de uma interpretação da Lei n
o
 8.666/93. 

(Acórdão n
o
 1502/2002, TCU) 

31
 O art. 19 da Lei do RDC dispõe sobre alguns critérios que devem s er seguidos ao se adotar o menor preço ou 

maior desconto como critério de julgamento: “Art. 19. O julgamento pelo menor preço ou maior desconto 

considerará o menor dispêndio para a administração pública, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade 

definidos no instrumento convocatório. § 1
o
 Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, 

utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, entre outros fatores, poderão ser considerados para a 
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será licitado pelo contrato de eficiência, que vincula a remuneração do contrato ao seu 

desempenho.32 

A contratação por remuneração variável é uma prerrogativa dada à Administração 

Pública de adotar critérios de remuneração variável na contratação de obras e serviços. A 

remuneração variável estaria vinculada ao desempenho da contratada com base em metas, 

padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo de entrega. Todos estes 

critérios devem estar previamente definidos no instrumento convocatório e devem respeitar o 

limite orçamentário fixado pela Administração Pública para a contratação.  

A contratação integrada é a contratação simultânea, por meio de um único 

procedimento licitatório, que abrange tanto a realização de obra pública ou prestação de 

serviço de engenharia como o desenvolvimento do respectivo projeto básico e executivo. É 

um instituto semelhante à empreitada integral, já prevista no Decreto no 2.745/98 para as 

contratações da Petrobrás. Esta modalidade é diferente da regra geral prevista na Lei no. 

8.666/93, em que o projeto executivo deve estar pronto para o início da licitação e em que 

aquele que elaborou o projeto não poderia participar da licitação do contrato para a realização 

da obra. 

Como visto acima, são muitas as mudanças trazidas pelo RDC. No entanto, para fins 

do presente trabalho, que visa a uma comparação empírica dos procedimentos no âmbito de 

contratos CREMA licitados pelo DNIT, analisaremos mais a fundo apenas as seguintes 

mudanças que podem ser testadas nesse universo de contratos: (i) a divulgação postergada do 

orçamento estimado; (ii) a inversão de fases e unicidade recursal; e (iii) o modo de disputa 

aberto. 

As demais inovações trazidas pelo RDC não serão abordadas, pois não são aferíveis a 

partir da base de dados formada para este trabalho, como se verá em mais detalhe no item II.2, 

sobre as limitações metodológicas. 

I.5. A divulgação postergada do orçamento estimado 

 

                                                                                                                                                                                                           
definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme dispuser o regulamento. § 2

o
 O 

julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, sendo o 

desconto estendido aos eventuais termos aditivos.”  
32

 O contrato de eficiência trazido pela Lei n
o
 12.462 tem como objeto a prestação de serviços com o objetivo de 

proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, sendo a remuneração 

calculada com base no percentual de economia gerada.  
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A regra prevista pela Lei no 8.666/93 é que o orçamento estimado para a contratação 

pública - também chamado de preço de reserva - deve ser publicada no edital. Esta regra se 

encontra no inciso II, §2o do art. 40 da Lei, que determina que “o orçamento estimado em 

planilhas de quantitativos e preços unitários” constituem anexo do edital, dele fazendo parte 

integrante. 

Por este dispositivo, a Lei visou promover o princípio da publicidade, positivado no 

caput do art. 37 da Constituição, que exige que a Administração Pública, direta e indireta, 

obedecerá dentre outros princípios, o da publicidade. 

De acordo com Maçal Justen Filho, o princípio da publicidade exige que os atos da 

Administração Pública sejam levados ao conhecimento do público e que o conteúdo desse ato 

possa ser de conhecimento de qualquer um.33  

No âmbito das licitações, o princípio da publicidade exige que a Administração 

Pública informe as regras do procedimento, conforme expõe José dos Santos Carvalho Filho: 

Esse princípio informa que a licitação deve ser amplamente divulgada, de modo a 
possibilitar o conhecimento de suas regras a um maior número possível de pessoas. E 
a razão é simples: quanto maior o número de pessoas que tiverem conhecimento da 
licitação, mais eficiente poderá ser a forma de seleção, e, por conseguinte, mais 
vantajosa poderá ser a proposta vencedora.

34
 

No entanto, apesar de a Lei Geral de Licitações exigir a divulgação do orçamento de 

um contrato no edital, esta não é a regra para todas as contratações públicas. A Lei do Pregão 

expressa no inciso III de seu art. 3o que o orçamento para os bens ou serviços a serem 

licitados constarão dos “autos do procedimento”. A interpretação deste dispositivo – já 

consolidada na jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU)35 – é que ele não obriga 

à divulgação do valor orçado para os licitantes, mas apenas a disponibilização dessa 

informação para fins de fiscalização e controle interno da Administração Pública.36 

                                                                 
33 

De acordo com o autor, “A publicidade desempenha duas funções complementares. Por um lado, assegura a 

todos o poder de obter informações relativamente às ações e omissões praticadas  por agentes estatais e mesmo 

não estatais, quando na gestão de recursos públicos. Por outro lado, a garantia do conhecimento por quaisquer 

terceiros é um fator de desincentivo à prática de atos reprováveis, eis que eleva a possibilidade que as práticas 

reprováveis sejam reveladas. (JUSTEN FILHO, M. Curso de Direito Administrativo . 8
a
 Ed. Belo Horizonte: 

Fórum. 2012. p. 309) 
34

 CARVALHO FILHO, J. S. Manual de Direito Administrativo . 27
a
 Edição, São Paulo: Atlas, 2014. p. 247. 

35
 Acórdão TCU, n

o
 394/2009, 1178/2008, 114/2007, 531/2007, Plenário. 

36
 Outros dispositivos da lei nesse sentido são: (i) o art. 6

o
, IX, f, da Lei n

o
 8.666 que exige que contenha no 

projeto básico “orçamento detalhado do custo global da obra fundamentado em quantitativos de serviços e 

fornecimentos propriamente avaliados”; (ii) o art. 7
o
, §2

o
, inciso II, por sua vez, define que “as obras e os 
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Na esteira da Lei do Pregão, a Lei no 12.462/11 também não exige a publicação do 

orçamento estimado no edital de licitação. A Lei do RDC vai além e determina 

expressamente, em seu art. 6o, que o orçamento será tornado público apenas após o 

encerramento da licitação: 

Art. 6
o
 Observado o disposto no § 3

o
, o orçamento previamente estimado para a 

contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento da 
licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais 
informações necessárias para a elaboração das propostas.  

 O dispositivo em questão foi muito criticado por supostamente violar o princípio da 

publicidade na Administração Pública, sendo, inclusive, objeto das ADIs anteriormente 

citadas. Um dos fatores que propagou essa visão equivocada é o fato de esta exigência legal 

ter sido nomeada, pela doutrina, de “orçamento sigiloso”. No entanto, não se trata, de fato, de 

um orçamento sigiloso, mas apenas da divulgação postergada ao público de um orçamento 

que sempre existiu e sempre esteve disponível para consulta aos órgãos de controle interno e 

externo da Administração Pública, conforme estabelece o §3o deste artigo.37 

A doutrina favorável a esta regra defende a divulgação postergada do orçamento 

estimado sob o argumento de que ela traria eficiências para as contratações públicas na forma 

de menores preços nas contratações realizadas. A manutenção do sigilo do preço de reserva da 

Administração Pública geraria uma assimetria de informação que levaria a propostas mais 

econômicas para o poder público.38 

Um exemplo pode auxiliar na ilustração do argumento. Imaginemos uma situação 

hipotética em que João queira comprar um carro de Maria. Maria está disposta a vender o 

carro por R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e João está disposto a pagar R$ 45.000,00 (quarenta e 

                                                                                                                                                                                                           
serviços somente poderão ser licitados quando (...) existir orçamento detalhando em planilhas que expressem a 

composição de todos os seus custos unitários.”; e (iii) o art. 7, § 8
o
 garante que “qualquer cidadão poderá 

requerer à Administração Pública os quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada”. 
37

 Há duas exceções à divulgação postergada do orçamento, que constam no §1
o
 e §2

o
 do art. 6

o
. Trata-se das 

hipóteses em que o critério adotado for por maior desconto ou o julgamento for por me lhor técnica. Nesses 

casos, por motivos práticos, manter o orçamento sigiloso não seria viável.  
38

 Maurício Portugal Ribeiro, Lucas Navarro Prado e Mario Engler Pinto Junior explicam, de uma perspectiva 

estatística, a maneira em que o orçamento estimado levaria a propostas mais favoráveis para a Administração 

Pública: “Se tratarmos o preço de cada participante da licitação como uma variável aleatória discreta, pode -se 

dizer que a assimetria de informação sobre o preço tende a aumentar a variância e o desvio  padrão das 

ocorrências de licitação. Seguindo algumas premissas básicas, é possível demonstrar que esse aumento de 

variância e do desvio padrão decorrentes da assimetria de informação modifica  a distribuição de probabilidades, 

aumentando a probabilidade de que pelo menos uma das ocorrências esteja mais distante (para menos) do preço 

de referência mantido sigiloso pela Administração Pública. (RIBEIRO, M.P.; PRADO, L.N.; PINTO JUNIOR, 

M. E. Regime Diferenciado de Contratação : Licitação de Infraestrutura para Copa do Mundo e Olimpíadas. São 

Paulo: Atlas. 2012. p. 70) 
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cinco mil reais) para comprá-lo. Se João sabe o preço de reserva de Maria, ele não tem motivo 

para oferecer mais do que esse valor. Assim, seu lance será mais próximo de R$ 30.000,00 do 

que dos R$ 45.000,00 que ele estaria disposto a pagar. Nesse contexto, Maria teria uma perda 

de quase R$ 15.000,00 (quinze mil reais) caso ela divulgasse seu preço de reserva. 

No entanto, caso João não soubesse por quanto Maria estava disposta a vender o carro, 

a assimetria de informação faria com que o lance de João fosse mais alto. Caso João só tivesse 

uma oportunidade de apresentar sua oferta, ele iria oferecer um valor mais próximo daquele 

que ele estaria disposto a pagar para que sua chance de ter a oferta aceita fosse maior. Afinal, 

como não se sabe o preço de reserva, corre-se o risco de o valor ofertado seja insuficiente para 

Maria. 

Lógica semelhante se aplica às contratações públicas, com a diferença de que, no caso 

das licitações públicas, é necessário inverter a métrica de preços.39 Enquanto na teoria dos 

leilões busca-se o “maior lance”, nas contratações públicas o critério de julgamento é de 

“menor preço". 

Ocorre que, diferentemente do exemplo acima ilustrado, em se tratando de 

contratações públicas há, normalmente, mais de um interessado em oferecer os serviços ou 

realizar a obra pública. Portanto, a analogia acima descrita deverá ser adaptada. Neste novo 

cenário, além de João querer comprar o carro de Maria, Pedro também se mostra interessado 

na compra. Nesse contexto de competição, João teria incentivo para oferecer um lance maior 

independente de saber quanto Maria queria pelo carro, pois, afinal, João só levará o carro se 

sua oferta for maior que a de Pedro. 

Nota-se, então, que a análise das vantagens do sigilo no preço de reserva, utilizado na 

compra e venda de bens e nas licitações públicas, irá depender das peculiaridades e nuances 

do caso concreto. Para melhor entendê-las, vale contemplar a teoria dos leilões e suas 

aplicação à prerrogativa da Administração Pública de postergar a divulgação do orçamento 

estimado para as licitações.  

                                                                 
39

 Sobre a aplicação da teoria dos leilões aos contratos de licitação pública Ângelo Henrique Lopes da Silva 

escreve em seu resumo de sua monografia sobre o Preço de Reserva Sigiloso e Licitações Públicas: “No âmbito 

das licitações públicas, as conclusões são similares, bastando apenas inverter a métrica de preços, por tratarem de 

leilões de compra e não de venda.” (SILVA, A. H. L. Preço de Reserva Sigiloso e Licitações Públicas.. 

Monografia vencedora do terceiro lugar do Prêmio de Economia e Contabilidade do Setor Público do Tesouro da 

Fazenda. Disponível em: 

<http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/Premio_TN/XVIPremio/politica/3pfceXVIPTN/Tema_3_3.pdf> Acesso 

em 15 set. 2014.) 

http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/Premio_TN/XVIPremio/politica/3pfceXVIPTN/Tema_3_3.pdf
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I.5.A. O orçamento sigiloso e a teoria dos leilões 

 

Em estudo realizado por Ângelo Henrique Lopes da Silva, foram analisadas as receitas 

esperadas de leilões de primeiro preço com adoção de preço de reserva.40 O trabalho chegou 

às seguintes conclusões: primeiramente, no âmbito das contratações públicas, quanto maior 

for o preço de reserva, mais favorável será o sigilo. Isso ocorre porque o sigilo nos preços leva 

a lances mais baixos, pois há incerteza quanto ao valor máximo que a Administração Pública 

está disposta a pagar. Por outro lado, na medida em que o preço de reserva da Administração 

diminui, torna-se mais vantajosa a divulgação do preço, para se evitar que os participantes da 

licitação deem lances acima do valor do orçamento – os quais seriam desconsiderados – 

garantindo-se, assim, mais lances baixos e viáveis.   

No que tange especificamente às contratações públicas, Silva observa que o orçamento 

estimado pelo governo tende a ser mais elevado do que o valor do bem no mercado – seja 

devido ao seu conservadorismo, seja ao seu conhecimento incompleto do mercado.41 Nesse 

contexto, recomenda-se a utilização do orçamento sigiloso, de forma a evitar que os 

participantes do certame de licitação pautem suas propostas no valor superestimado do 

orçamento.42  

O autor afirma também que em certames com maior competição e um número maior 

de jogadores, o ganho obtido no leilão com preço de reserva sigiloso é menor do que naqueles 

em que o orçamento é público. Em outras palavras, a vantagem do orçamento sigiloso é mais 

perceptível e relevante quando há poucos competidores. 

                                                                 
40

 Ibid. 
41

 O orçamento estimado conservador se trata um orçamento mais elevado em comparação com os custos reais 

do contrato no mercado. A tendência ao aumento no valor do  orçamento estimado pode ocorrer, pois o ente 

público licitante tem interesse em evitar que a licitação seja fracassada por falta de lances viáveis. Assim, 

superestima-se o custo da obra para aumentar a chance de que a licitação seja bem sucedida. O conservadorismo 

do ente público pode ser decorrência da sua falta de conhecimento do mercado. Como a Administração Pública 

sabe que tem conhecimento limitado do mercado, reconhece que pode haver custos do contrato que pode estar 

ignorando no cálculo do orçamento prévio. Portanto, diante do risco de haver custos desconhecidos que levariam 

a propostas mais elevadas do que o orçamento inicialmente calculado pela Administração Pública, a 

Administração Pública pode superestimar o valor do contrato para garantir maior margem de erro em seu 

orçamento, evitando, assim, uma licitação fracassada por lances superiores ao valor do orçamento. Além de seu 

conservadorismo, a falta de conhecimento que a Administração Pública tem do mercado pode levar a um 

orçamento mais elevado do que o valor efetivo do contrato porque o licitador não conhece todos os custos e 

eficiências do mercado que podem ser mais bem aferido pelos licitantes. 
42

 Ibid. 
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Para melhor entender essa afirmação, basta relembrar a segunda situação hipotética 

ilustrada acima, em que tanto João como Pedro estavam interessados na compra do carro. 

Naquele caso já havia um incentivo para que as partes dessem lances maiores, pois havia 

maior competição pela compra do carro. Quando há competição pelo bem leiloado, não basta 

que o preço ofertado seja superior ao preço de reserva; para que se obtenha vitória na compra, 

é preciso também que o lance apresentado seja superior ao lance dos demais. Logo, a 

competição existente entre os participantes no leilão seria o suficiente para elevar o valor dos 

lances mesmo quando o preço de reserva fosse de conhecimento de todos. 

Ao aplicarmos a teoria dos leilões ao caso das contratações públicas verifica-se que a 

concorrência no mercado já cria incentivos para os licitantes apresentarem propostas de 

menor valor independente de conhecerem ou não o orçamento estimado.  Portanto, em um 

cenário de competição entre os licitantes, o sigilo do orçamento não deveria afetar tanto o 

preço final do contrato.43 

Outra característica de um leilão que pode influenciar na utilidade do sigilo do 

orçamento diz respeito à forma de valoração do bem leiloado.44 Há duas formas de os 

licitantes valorarem os bens em um leilão:  o valor privado, ou o valor comum. No caso de 

bem de valor privado, parte-se do pressuposto que os licitantes não sabem o valor que os 

demais atribuem ao bem e, mesmo se soubessem, esta informação não influenciaria o valor 

que eles conferem ao bem, já que este teria um valor intrínseco para o licitante 

independentemente do valor de mercado. É o caso, por exemplo, dos leilões de obra de arte, 

em que não há um preço pré-definido da obra a ser leiloada. Nos leilões de valor comum, o 

preço do bem licitado é conhecido pelo mercado, pois é influenciado pelo valor que os 

agentes do mercado atribuem ao bem. Nos leilões de valores comuns, os preços tendem a 

convergir, pois haveria uma “dependência estatística entre os sinais dos jogadores e 

composição funcional para a formação do valor”.45 Havendo convergência dos valores, os 

benefícios trazidos pelo orçamento sigiloso são reduzidos, pois o mercado já conhece o valor 

do bem independente deste ser expressamente divulgado pela Administração Pública. 

                                                                 
43

 Nas palavras de Silva, “quando o número de jogadores no leilão aumenta, em contexto de maior competição, a 

diferença entre as opções sigilosa e anunciada reduz-se gradativamente, tornando cada vez mais indiferente a 

escolha entre uma ou outra opção”. (Ibid. p. 36-37.)  
44

 Ibid.  p. 12  
45

 NÓBREGA, M. O Regime Diferenciado de Contratação – RDC, negotiauction e o orçamento sigiloso. Revista 

dos Tribunais Nordeste. v. 1, n. 2013, set, 2014. p. 7. 
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No que tange ao RDC, vale notar que este é caracterizado por um leilão de valores 

comuns.46 Neste caso, há ainda um agravante, pois o orçamento estimado do RDC é calculado 

a partir de tabelas de insumos amplamente conhecidas pelo setor. No caso das contratações de 

obras de rodovias realizadas pelo DNIT, o orçamento estimado é calculado a partir do Sistema 

de Custos Rodoviários (SICRO), conforme estabelece o §3o do art. 8o da Lei do RDC47. O 

SICRO é um sistema que fornece o valor de referência para insumos e serviços a partir de um 

uma tabela de preços e o levantamento de outras variáveis que possam afetar o custo de uma 

obra rodoviária.48 Consequentemente, o orçamento sigiloso pode não ser tão sigiloso como se 

pretende, pois o mercado pode, com facilidade, estimar o valor do orçamento fixado para a 

contratação.  

Em suma, a teoria dos leilões aplicada às licitações públicas sugere que o sigilo do 

orçamento, conforme exigido nas licitações pelo RDC, será eficiente e gerará maior economia 

para Administração Pública em três cenários: (i) quando o valor de reserva não for muito 

elevado em relação aos preços praticados pelo mercado; (ii) quando houver um reduzido 

número de licitantes participando do certame; ou (iii) quando os preços do bem ou serviço 

contratado for não forem conhecido por todos – o que raro ocorre nas contratações públicas. 

A contrário senso, o sigilo traria poucas vantagens nos contratos em que o preço de reserva é 

alto, quando há elevada competição entre os licitantes, e quando os preços são comuns e 

conhecidos. 

Essas constatações sugerem que o orçamento sigiloso não traz vantagens a toda e 

qualquer contratação pública.  

I.5.B. O conluio nas licitações 

 

Conforme visto acima, a competição é um incentivo essencial para que os licitantes 

apresentem propostas mais econômicas para a Administração Pública. A concorrência é 

importante, também, para aferir as eficiências que resultam em manter o sigilo do orçamento 

                                                                 
46

 Ibid. 
47

 O art. 8
o
, §3

o 
da Lei 12.462 dispõe: O custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir 

de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes ao Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), no caso de construção civil em geral, 

ou na tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias (SICRO), no caso de obras e serviços rodoviários.” 
48

 BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Nota de esclarecimento sobre o sistema de 

custos rodoviários – SICRO. Disponível em: <http://www.dnit.gov.br/noticias/nota-de-esclarecimento-sobre-o-

sistema-de-custos-rodoviarios-sicro> Acesso em 04 nov. 2014. 

http://www.dnit.gov.br/noticias/nota-de-esclarecimento-sobre-o-sistema-de-custos-rodoviarios-sicro
http://www.dnit.gov.br/noticias/nota-de-esclarecimento-sobre-o-sistema-de-custos-rodoviarios-sicro
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– afinal, a teoria dos leilões logrou mostrar que a ausência de concorrência torna o sigilo do 

orçamento mais relevante. Sendo assim, cumpre analisar os incentivos que as regras do 

procedimento de licitação podem gerar sob a ocorrência de conluio. 

A doutrina favorável ao orçamento sigiloso sustenta que a divulgação do preço de 

reserva da administração em um processo de licitação gera incentivos ao conluio entre os 

licitantes.49 De acordo com essa visão, uma vez que os licitantes conhecem o orçamento 

estimado para a contratação, o lucro que se pode obter com o conluio na licitação tende a ser 

maior. O conhecimento do valor do orçamento permite que a proposta apresentada pelo 

licitante vencedor seja a mais próxima ao valor do preço de reserva. Isso leva a uma 

maximização do lucro obtido pelos licitantes vencedores em decorrência de cada contrato 

licitado e, consequentemente, a uma maximização dos ganhos a serem esperados pelos 

licitantes em conluio.50 

Por este motivo, os defensores do orçamento sigiloso, como definido no RDC, alegam 

que, ao postergar o momento de divulgação do orçamento para depois da apresentação e 

julgamento das propostas, estar-se-ia diminuindo o incentivo dos licitantes às práticas acima 

descritas. Nessa esteira, diversos organismos multilaterais permitem o sigilo do preço teto das 

contratações no decorrer do procedimento licitatório. É o que faz, por exemplo, o Grupo 

                                                                 
49

 O conluio nas licitações públicas pode ocorrer por meio de uma distribuição dos contrat os públicos entre as 

empresas em conluio. Dessa forma, haveria uma rotatividade entre os concorrentes que garantiria a cada um a 

chance de participar de uma licitação sem competição com os demais. As partes podem buscar a vitória do 

licitante acordado de diversas formas. Pode-se abster de participar do certame licitatório, apresentar lances mais 

elevados que o do vencedor acordado, ou deixar de cumprir algum dos critérios de habilitação, sendo, assim, 

inabilitado para participar do certame. 
50

Vale lembrar que a probabilidade de haver conluio entre os licitantes pode se dar também por outros fatores. 

Martin A. Nowak e Karl Sigmund realizaram um estudo em que se buscou identificar, a partir da teoria dos 

jogos, os fatores que levam as partes a cooperaram em vez de competirem em um mercado imperfeito 

caracterizado por poucos participantes, com assimetrias de informação, atos sigilosos, oportunidade para seleção 

adversa, e contratos incompletos. De acordo com o estudo realizado, os autores concluíram que em casos de 

“jogos” repetidos, o jogador hesitaria em abandonar a cooperação com os demais jogadores diante do risco deste 

seu comportamento criar um incentivo para o outro jogador fazer o mesmo na segunda rodada dos jogos de 

forma a o prejudicar. Este ponto é particularmente relevante tendo em vista o objeto do estudo empírico do 

Capítulo II. Como se verá adiante, o estudo analisa as licitações de contratos padronizados para a contratações de 

obras de recuperação e manutenção de rodovias. Por se tratar de contrato padrão licitado reiteradamente, com 

objeto similar, pode-se dizer que o incentivo mencionado no estudo de  Nowak e Sigmund, o incentivo à 

cooperação, está presente nas contratações a serem analisadas. Ocorre que a cooperação no âmbito das licitações 

públicas pode se dar na forma de conluio entre os licitantes de forma a elevar os preços das contratações 

públicas, caracterizando, então, fator de ineficiência. (NOWAK, M. A.; SIGMUND, K. Cooperation versus 

Competition. Financial Analyst Journal. v. 56, n.4. jul/ago 2000. p. 13-22). 
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Banco Mundial, que passou a exigir, em 2013, o sigilo dos preços de referência em suas 

contratações.51  

Apesar de ter sido bem recebido pela doutrina, não se sabia, ao certo, os benefício que 

o orçamento sigiloso efetivamente traria às contratações públicas. Nesse sentido, Marcos 

Antônio Rios da Nóbrega reconhece a tentativa do legislador, mas ressalta a incerteza quanto 

aos benefícios efetivos trazidos pelo mecanismo. 

A tentativa da lei é salutar porque procura entronizar alguns achados empíricos da 

Teoria dos Leilões como o fito de maximizar a eficiência do sistema. Em última 

instância, somente o repetido uso desse mecanismo poderá confirmar a hipótese de 

melhores preços contratados pela Administração. (...) Não há como saber se o 

orçamento sigiloso será positivo ou não. Somente estudos empíricos poderão dar um 

norte nos debates, o resto é especulação.
52

 

Mesmo que se reconheça a boa intenção do legislador de buscar a redução dos preços 

dos contratos licitados pelo RDC, os verdadeiros benefícios trazidos pelo orçamento estimado 

só poderão ser aferidos a partir de um levantamento empírico dos contratos, como será feito 

no Capítulo II deste trabalho. 

I.6. Inversão de fases e unicidade recursal 

 

A licitação com inversão de fases já é há muito conhecida no ordenamento jurídico 

brasileiro, tendo sido a regra geral adotada por outras modalidades de licitação como, por 

exemplo, o pregão, criado pela Lei no 10.520/02. Inclusive, a Resolução no 65/98 da Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL) já previa, desde 1998, que o julgamento das 

propostas precederia a verificação da habilitação dos licitantes.  

 O procedimento licitatório estabelecido pela Lei no 8.666/93 é composto pelas 

seguintes fases, nessa ordem: (i) publicação do edital, (ii) habilitação, (iii) abertura e 

classificação das propostas, (iv) homologação, (v) adjudicação. A publicação do edital torna 

público o objeto e as condições objetivas da licitação. Após a publicação, é possível haver a 

impugnação do edital pelos interessados. Em seguida, tem-se a etapa da habilitação em que a 

comissão de licitação confere se os licitantes preenchem os requisitos de habilitação exigidos 

                                                                 
51

 RIBEIRO, M. P.; PRADO, L. N.; PINTO JUNIOR, M. E. Regime Diferenciado de Contratação : Licitação de 

Infraestrutura para Copa do Mundo e Olimpíadas. São Paulo: Atlas. 2012. p. 70 
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 NÓBREGA, M. A. R. O Regime Diferenciado de Contratação – RDC, negotiauction e o orçamento sigiloso. 

Revista dos Tribunais Nordeste. v. 1, n. 2013, set, 2014. p. 19. 
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no edital para a venda ou prestação de serviços objeto da contratação. Contra a inabilitação de 

um dos participantes, cabe recurso, em até cinco dias úteis. Em seguida, dá-se a abertura e 

classificação das propostas, em que a Comissão de Licitação abre os envelopes dos licitantes 

que foram habilitados para a licitação na fase anterior, para que elas sejam julgadas a fim de 

se identificar a melhor proposta. Por fim, tem-se a homologação e a adjudicação, em que se 

declara o vencedor e se passa o resultado para a autoridade superior, a fim de que essa possa 

homologar a decisão do vencedor, e chamá-lo para assinar o contrato. 

A Lei do RDC, por outro lado, estabeleceu como regra geral que o julgamento das 

propostas ocorrerá antes da análise da habilitação dos licitantes. Trata-se de uma inversão das 

fases de habilitação e julgamento em relação ao procedimento previsto na Lei no 8.666/93. 

Assim, o novo procedimento determina que a Comissão de Licitação irá julgar a proposta de 

todos os licitantes, independentemente de eles terem, ou não, cumprido os requisitos de 

habilitação. Por outro lado, uma vez classificadas as propostas, a Comissão de Licitação 

apenas irá analisar a habilitação da proposta vencedora.53 Em caso de a empresa que 

apresentou a proposta vencedora ser inabilitada, passa-se a averiguar a habilitação da segunda 

proposta mais vantajosa, e assim por diante, até que se identifique o licitante cuja 

documentação preencha os critérios de habilitação previstos no edital. 

Uma das vantagens que se buscou trazer com a inversão de fases do RDC seria uma 

maior celeridade nas contratações públicas. O ganho de celeridade a ser trazido pela inversão 

de fases dar-se-ia por dois motivos. Primeiro, ao limitar a análise da habilitação apenas à 

empresa que apresentou a proposta vendedora, haveria uma redução no custo total relacionado 

à analise dos documentos de habilitação de cada licitante. Segundo, ao dispensar a análise da 

habilitação de todos os licitantes, evita-se o atraso trazido por eventuais recursos ou 

impugnações judiciais que tendem a ocorrer quando um dos licitantes é inabilitado.54 

                                                                 
53

 Esta regra está prevista no art. 14, inciso II da Lei 12.462/11, que determina que “será exigida a apresentação 

dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto no caso de inversão de fases”. 
54

 Sobre os ganhos de eficiência da inversão de fases, escreve Ribeiro: “Isso torna o procedimento de licitação 

muito mais ágil e implica grande economia para o Poder Público, pois reduz a quantidade de documentos a 

serem analisados no procedimento licitatório e o trabalho para gerenciar e lidar com a grande quantidade de 

impugnações administrativas e judiciais que ocorrem quando a habilitação se da antes da abertura das 

propostas.” (RIBEIRO, M. P.; PRADO, L. N.; PINTO JUNIOR, M. E. Regime Diferenciado de Contratação : 

Licitação de Infraestrutura para Copa do Mundo e Olimpíadas. São Paulo: Atlas. 2012. p. 103.) Mônica Bandeira 

de Mello Lefèvre também escreve sobre a inversão de fazer ao d izer que “À primeira vista, a sistemática 

implementada pela Lei do RDC parece conferir uma solução simples e inteligente aos procedimentos licitatórios, 

de modo a garantir que se desenvolvam de forma mais célere e eficiente. Considerando que a quantidade d e 

documentos a serem analisados é significativamente menor, pois se examinam apenas os requisitos do 

proponente classificado em primeiro lugar, têm-se um considerável ganho na agilidade do certame.(...)” 
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Junto com a inversão de fases trazidas pela Lei no 12.462/11, o RDC também instituiu 

a regra da unicidade recursal. O caput do artigo 27 da lei determina que “o procedimento 

licitatório terá uma fase recursal única que seguirá à habilitação do vencedor”, salvo quando 

optarem por realizar a licitação na ordem tradicional, com a habilitação antes do julgamento.55 

Como se pode ver, a unicidade recursal fixou um momento único para que os licitantes 

pudessem recorrer tanto da decisão que classificou as propostas como da decisão que julgou a 

habilitação do licitante mais bem classificado.  

Ao estabelecer a unicidade recursal, o RDC buscou diminuir o tempo que a 

Administração Pública gastaria com o prazo para a interposição de recursos e o julgamento de 

eventuais recursos interpostos. Em vez de poder recorrer contra a decisão que julgou todas as 

habilitações e, depois, a decisão que classificou as respostas – como ocorre com a Lei no 

8.666 – agora, com o RDC, só se pode recorrer contra a decisão que classificou as propostas e 

que julgou a habilitação do licitante vencedor. Estima-se que o ganho de tempo com a 

unicidade recursal seria de em torno de 25 dias.56 

 I.7. Disputa aberta 

 

A regra geral para a apresentação das propostas trazida pela Lei no 8.666/93 é que elas 

ocorrerão por meio da entrega de invólucros lacrados e opacos para serem abertos em lugar e 

hora pré-determinados, e a forma de apresentação será definida no edital.57  

                                                                                                                                                                                                           
(LÈFEVRE, M. B. M. O procedimento licitatório e a fase de habilitação no regime diferenciado de contratações 

públicas. O Regime Diferenciado de Contratações Públicas: Comentários à Lei n
o
 12.462 e ao Decreto n

o
 7.581. 

Coord. Marçal Justen Filho e Cesar Guimarães Pereira. Belo Horizonte: Fórum. 2012. p. 211) 
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 Esta possibilidade é permitida pelo RDC pelo art. 14, incisos II e III: “Art. 14. Na fase de habilitação das 

licitações realizadas em conformidade com esta Lei, aplicar-se-á, no que couber, o disposto nos arts. 27 a 33 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observado o seguinte: (…) II - será exigida a apresentação dos documentos 

de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto no caso de inversão de fases; III - no caso de inversão de 

fases, só serão recebidas as propostas dos licitantes previamente habilitados”.  
56

 Maurício Portugal Ribeiro escreve sobre o ganho de tempo decorrente da unicidade recursal: “A economia de 

tempo trazida por essa medida é de aproximadamente 20-30 dias corridos em relação ao procedimento de 

licitação ordinário previsto na Lei Federal no 8.666/93, a qual prevê os seguintes prazos: (a) cinco dias úteis para 

recurso; (b) prazo para processamento dos recursos (que depende da velocidade do Poder Público, mas que na 

nossa experiência é de no mínimo três dias úteis); (c) cinco dias úteis para impugnação aos recursos; (d) prazo 

para decisão dos recursos (que depende da velocidade do poder público, mas que na nossa experiência é de, no 

mínimo, cinco dias úteis). Esses prazos somados resultam em aproximadamente 25 dias corridos. Portanto, ao 

permitir que a fase recursal contra a habilitação e contra o julgamento das propostas sejam única, há um ganho 

de aproximadamente 25 dias corridos nas licitações do RDC em que o julgamento preceder a fase de 

habilitação”.  (RIBEIRO, M. P.; PRADO, L. N.; PINTO JUNIOR, M. E. Regime Diferenciado de Contratação : 

Licitação de Infraestrutura para Copa do Mundo e Olimpíadas. São Paulo: Atlas. 2012. p. 104) 
57

 JUSTEN FILHO, M. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais. 2014. p. 713 
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A lei que instituiu o RDC trouxe, no entanto, a possibilidade de se adotar, nas 

licitações, os modos de disputa aberto e fechado, que poderão ser combinados, conforme 

prevê o art. 16 da Lei 12.462/11. No modo de disputa aberto, os licitantes apresentam suas 

ofertas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o 

critério de julgamento adotado (se maior oferta ou menor preço, por exemplo) (art. 17, I). Na 

disputa fechada, as propostas dos licitantes serão apresentadas em envelope fechado, de forma 

sigilosa, até a data e hora designadas para que sejam divulgadas e classificadas (art. 17, II). O 

modo de disputa fechado é o que mais se assemelha àquele previsto na Lei no 8.666/93.58  

A combinação dos modos de disputa aberto e fechado foi regulada pelo Decreto no 

7.581/11, que determinou duas formas de combinação. Em uma, a apresentação das propostas 

se dá no modo fechado, e apenas os três licitantes mais bem classificados passam a ter o 

direito de participar da segunda fase, de disputa aberta. Na outra, a apresentação das propostas 

tem início no modo aberto, e aos licitantes mais bem classificados é dado o direito de 

apresentar uma proposta final, no modo fechado. 

Os argumentos usados a favor do modo de disputa aberta decorrem das economias que 

teriam sido obtidas pelo governo Brasileiro quando implementou este modo de disputa nas 

licitações na modalidade pregão, principalmente no que tange ao pregão eletrônico.59 De 

acordo com dados divulgados pelo Ministério do Planejamento, teria havido uma economia 

de 20% em relação aos preços do mercado com a utilização do modo de disputa aberta nas 

licitações na modalidade pregão.60  

No entanto, não é certo que os ganhos de eficiência e as economias geradas pelo 

Pregão são derivadas do modo de disputa aberta. Benjamin Zymler e Laureano Dios 

reconhecem que “em princípio, não se pode afirmar qual modo de disputa é mais eficiente 

para ampliar a competitividade do certame” apesar dos resultados positivos divulgados pelo 

Governo em relação às licitações na modalidade pregão.61 
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 É nesse sentido a opinião de “A utilização do modo de disputa fechado é o que mais se assemelha à 

sistemática tradicional da Lei n
o
 8.666/1993.” (ZYMLER, B.; DIOS, L. C. Regime diferenciado de contratação 

– RDC. Belo Horizonte: Fórum. 2014. p. 95) 
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 RIBEIRO, M.P.; PRADO, L.N.; PINTO JUNIOR, M.E. Regime Diferenciado de Contratação : Licitação de 

Infraestrutura para Copa do Mundo e Olimpíadas. São Paulo: Atlas. 2012. p. 105 
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 BRASIL. Ministério do Planejamento . Pregões eletrônicos geram economia de R$ 2,13 bilhões para o 

Governo Federal. 22 jul. 2011. Disponível em: 

http://www.planejamento.gov.br/conteudo.asp?p=noticia&ler=7465. Acesso em 20 nov. 2014. 
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 ZYMLER, B.; DIOS, L. C. Regime diferenciado de contratação – RDC. Belo Horizonte: Editora Fórum. 

2014. p. 91 
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 Diante das incertezas quanto às eficiências trazidas pelas inovações do RDC, 

procedeu-se a um estudo empírico para aferir se o RDC levou de fato a contratações mais 

econômicas e céleres de obras públicas, o qual será apresentado no próximo capítulo.   
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II. ANÁLISE EMPÍRICA DAS LICITAÇÕES REALIZADAS SOB A LEI 

N
O

 8.666/93 E SOB O RDC PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (CREMA) PELO 

DNIT 

II.1. A pesquisa realizada 

 

Tendo em vista a definição de eficiência adotada no presente trabalho, realizou-se uma 

pesquisa para comparar o custo de tempo e o custo financeiro despendidos com a contratação 

e a realização das obras públicas de manutenção e revitalização de rodovias por meio de 

licitações na modalidade concorrência (Lei nº 8.666/93) e do RDC. 

 O estudo empírico consistiu em um levantamento de dados e uma análise comparativa 

das contratações realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 

(DNIT). O DNIT é uma autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes 

responsável pela execução das obras de infraestrutura hidroviária, ferroviária e rodoviária. A 

autarquia possui, além da sede, 23 unidades administrativas regionais.62 

No exercício de sua competência funcional, o DNIT realiza licitações e contratações 

para a conservação e manutenção de rodovias federais. Em grande parte dessas obras de 

revitalização rodoviária o DNIT se utiliza de um contrato padrão, o Contrato de Recuperação, 

Restauração e Manutenção de Rodovias (CREMA).  

Os CREMAs se inserem dentro do Programa CREMA do DNIT, que busca a 

revitalização das rodovias federais por meio da contratação de obras de recuperação e 

manutenção. As regras do programa foram trazidas pela Instrução de Serviço DG/DNIT no 

05/2005, que buscou “consolidar, em um único programa, as suas atividades de recuperação e 

manutenção, através de contratos de gestão de 07 anos contínuos, denominado CREMA”. O 

programa foi dividido em duas etapas. As licitações realizadas na primeira etapa tiveram por 

objeto CREMAs com duração de dois anos; as realizadas na segunda etapa licitaram contratos 

com duração de cinco anos.  

Nos contratos licitados durante a primeira etapa (CREMA 1), os contratados são 

responsáveis pela manutenção das condições da rodovia por um prazo de dois anos, devendo 
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 BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Carta de Serviços ao Cidadão. Disponível 

em: <http://www.dnit.gov.br/institucional/carta-de-servicos/carta-de-servicos-arte-final09.pdf.> Acesso em 30 

nov. 2014. 
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realizar intervenções de caráter funcional, serviços de manutenção de pistas e acostamentos, 

bem como manter os padrões de desempenho para essas obras e serviços durante a vigência 

do contrato. Já no CREMA 2, o contratado se obriga a fazer as obras iniciais de recuperação 

funcional e estrutural do pavimento, serviços de manutenção de pistas e acostamentos e 

conservação de faixa de domínio, mantendo os padrões de desempenho fixados no contrato 

por um prazo de cinco anos.63 

 No primeiro ano de um contrato CREMA, seja na 1a ou 2a etapa, as empresas 

contratadas são responsáveis pelas intervenções no pavimento da pista e acostamentos, além 

da realização da manutenção da sinalização horizontal. Nos anos que seguem o primeiro, deve 

ser feita a manutenção da via, realizando o conserto de eventuais trincas no asfalto, além da 

conservação rotineira da faixa de domínio.64  Nesse período e até o final do termo contratual, 

o contratado se obriga a realizar toda e qualquer obra necessária para que a rodovia se 

mantenha de acordo com os padrões de desempenho previstos no contrato. 

Os CREMAs têm como objeto a contratação dos serviços executados sobre o regime 

da empreitada por preço global ou a preços unitários, a depender do caso concreto.65 O tipo de 
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 A Instrução de Serviço DG/DNIT n
o
 05 de 09 de dezembro de 2005 dispõe: “(...) consolidar, em um único 

programa, as suas atividades de recuperação e manutenção, através de contratos de gestão de 07 anos contínuos, 

denominado CREMA. Que este programa foi subdividido em duas fases: CREMA 1
a 

ETAPA e CREMA 2
a
 

ETAPA (...) O programa deverá ser aplicado de acordo com a metodologia descrita a seguir: (i) CREMA 1
a
 

ETAPA terá as seguintes características básicas: intervenções de caráter funcional (conserva pesada), premissas 

já consideradas no Programa PIR IV em andamento, duração de 02 anos, serviços de manutenção de pistas e 

acostamentos, serviços de conservação de faixa de domínio, padrões de desempenho para obras e serviços; (ii) 

Durante as obras do CREMA 1
a 

ETAPA (02 anos), o DNIT realizará os levantamento e estudos necessários para 

a elaboração dos projetos definitivos para a implantação do Programa CREMA 2
a
 ETAPA no mesmo lote, com 

duração de 05 anos; (iii) CREMA 2
a
 ETAPA terá as seguintes características básicas: obras de recuperação 

funcional e estrutural dos pavimentos em todo o lote, permitir o início imediato das obras de restauração, 

duração de 05 anos, catálogo de soluções de projeto com vida útil de 10 anos, serviços de manutenção de pistas e 

acostamentos, serviços de conservação de faixa de domínio, padrões de desempenho para obras e serviços. (...)” 

(BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Terminologias Rodoviárias Usualmente 

Utilizadas. Versão 1.1. Agosto, 2007. p. 8 Disponível em: <http://www.dnit.gov.br/rodovias/rodovias -

federais/terminologias-rodoviarias> Acesso em 11 nov. 2014.) 
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 BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Assessoria de Imprensa. Disponível em: 

<http://www.dnit.gov.br/noticias/dnit-faz-palestra-para-balanco-do-crema> Acesso: 16 out. 2014. 
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 Sobre a empreitada por preço global e por preço unitário , escreve Marçal Justen Filho: “Tanto a empreitada 

por preço unitário como aquela por preço global apresentam em comum a contratação de execução de uma obra 

ou serviço, incumbindo ao particular fornecer o trabalho ou trabalho e materiais, mediante uma remu neração. A 

distinção entre as figuras envolve, de um modo direto, o critério para a determinação da remuneração ao 

particular. Na empreitada por preço global, existe um preço global pela obra ou serviço. O licitante obriga -se a 

executar a obra ou serviço mediante remuneração calculada com um valor determinado.  Já na empreitada por 

preço unitário, o empreiteiro é contratado para executar o objeto, sendo o preço fixado por preço certo por 

unidades determinadas. Portanto, a remuneração do particular é obtida pelo somatório dos diferentes itens 

contemplados numa estimativa de execução.” O autor também explica que a distinção entre estas duas 

modalidades se dá em razão das contratações moduláveis, visto que, nas contratações de empreitada por preço 

unitário, seria mais fácil a variação nos quantitativos contratados (JUSTEN FILHO, M. Comentários à lei de 

licitações e contratos administrativos. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2014. p. 157-158.). 

http://www.dnit.gov.br/rodovias/rodovias-federais/terminologias-rodoviarias
http://www.dnit.gov.br/rodovias/rodovias-federais/terminologias-rodoviarias
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licitação em ambos os casos é a licitação por menor preço, critério adotado para a contratação 

tanto dos contratos licitados pelo RDC quanto aqueles que seguem o procedimento da 

modalidade concorrência.  

As obras de revitalização e manutenção de rodovias licitadas pelo DNIT que se 

enquadrarem dentro do PAC podem ser licitadas pelo RDC, tendo em vista a previsão do 

inciso IV do art. 1 da Lei no 12.462, que possibilita a utilização do RDC nas “ações 

integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)”, conforme redação dada pela 

Lei no 12.688/12. 

Assim, a opção pelos CREMAs como objeto do presente estudo se justifica pois esse 

tipo de contrato permite uma comparação mais fiel entre as modalidades de licitação sob 

análise. Por se tratar de um contrato padrão com cláusulas similares, as obrigações definidas 

para as partes e a repartição dos custos são equivalentes. Quanto mais similares os termos dos 

contratos, menor a chance de haver distorção nos resultados a serem analisados. O que se 

busca fazer aqui é garantir que se está estudando contratos comparáveis entre si, de modo a 

garantir que qualquer diferença de custo identificada na contratação pública tenha se dado em 

decorrência do procedimento de licitação adotado e não por motivo de alguma diferença nos 

contratos que possa causar distorção nos resultados. Por serem contratos padrão que foram 

licitados tanto pelo RDC quanto pela modalidade concorrência, os CREMAs permitem uma 

comparação fiel entre as duas modalidades de licitação. 

No entanto, vale notar que há distinções entre os CREMAs 1 e CREMAs 2, 

especialmente no que tange à extensão das obras contratadas e ao prazo de manutenção das 

rodovias, o que será relevante para o processamento e análise dos dados empíricos 

relacionados a estes contratos, conforme se verá adiante. 

II.2. Metodologia 

 

 Para este estudo adotou-se a seguinte metodologia. Em primeiro lugar, fez-se o 

levantamento de todos os editais de licitações de contratos CREMA do DNIT, tanto da sede 

quanto das superintendências regionais, que se utilizaram do RDC ou da modalidade 

concorrência da Lei no 8.666. Para este levantamento, foram considerados apenas os 

procedimentos de licitação que tiveram início a partir de 2009 e cujo despacho de 

homologação já havia sido publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 31 de junho de 
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2014, perfazendo um lapso temporal de cinco anos de contratações analisadas.66 Foram 

analisados os editais de licitação, as publicações no DOU, os relatórios de julgamento das 

propostas e dos recursos, dentre outros documentos disponibilizados.67 

A partir desse levantamento dos eventos (as licitações) buscou-se identificar: (i) a 

modalidade de licitação adotada – se o RDC ou a concorrência da Lei no 8.666/93; (ii) a data 

em que o aviso de licitação foi publicado no DOU; (iii) a data da publicação do julgamento 

das propostas ou do despacho de homologação no DOU; (iv) o valor do orçamento estimado; 

(v) o preço da obra; (vi) a data base dos valores considerada nos contratos para fins de 

atualização monetária, de modo a tornar os preços dos contratos comparáveis; (vii) a extensão 

da rodovia a ser revitalizada, em quilômetros; e (viii) qual tipo de contrato estava sendo 

licitado, se CREMA 1 ou CREMA 2. 

 A partir dessas informações calculou-se, para cada evento, o tempo despendido com o 

procedimento de licitação, a economia gerada, o desconto, e o preço da obra por quilometro 

de rodovia.  

O tempo despendido com a licitação compreende o número de dias entre a publicação 

do aviso de licitação no DOU e a publicação do despacho de homologação.  Para calcular a 

economia de recursos aos cofres públicos, considerou-se é a diferença entre o valor do 

orçamento prévio do DNIT e o preço da obra efetivamente licitada. O desconto foi calculado 

pela divisão do valor da economia pelo o valor do orçamento estimado para aquela 

contratação. O preço da obra por quilômetro foi calculado a partir da divisão do valor da obra 

sobre a extensão da rodovia, em quilômetros. Para que pudessem ser comparados com mais 

exatidão, os valores monetários foram corrigidos para o valor de 31 de junho de 2014, para 

não haver distorção na análise dos valores devido à desvalorização da moeda.68  
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 A data corte desta pesquisa é o 31 de junho de 2014. Assim, os contratos que foram homologados após essa 

data não compõem a base de dados. 
67

 Os documentos estão disponíveis no sítio eletrônico do DNIT: http://www.dnit.gov.br/licitacoes/. Último 

Acesso em 30 set. 2014.  
68

 O índice usado para fins de correção monetária foi o índice IGP-M. Deve-se observar, contudo, que os 

CREMAs preveem o reajuste pelos índices setoriais utilizados pelo DNIT, calculados pela Fundação Getulio 

Vargas, para as obras do setor rodoviário. No entanto, como os índices setoriais utilizados pelo DNIT são 

separados por atividade realizada (como sinalização vertical, obras de artes especiais, e conservação rodoviária, 

entre outros), não havia um índice único que pudesse ser aplicado para todos os contratos de maneira uniforme. 

Assim, optou-se por utilizar o índice do IGP-M, por ser este um índice reconhecido no mercado. Tendo em vista 

que o mesmo índice foi utilizado para atualização monetária de todos os contratos que compõem a base de 

dados, esse fator não alterou, de qualquer forma, os resultados obtidos com a pesquisa. 

http://www.dnit.gov.br/licitacoes/
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Para fins de comparação, fez-se também a média dos eventos do RDC e da Lei no 

8.666/93, separadamente. Os elementos considerados foram: (i) a duração do procedimento 

(em dias); (ii) o preço da obra; (iii) o preço da obra por quilômetro de rodovia; e (iv) o 

desconto obtido, todos devidamente corrigidos para a inflação. 

Em casos em que havia uma licitação única para mais de um lote, cada lote foi 

considerado como um evento independente – i.e., como uma licitação distinta – uma vez que 

cada lote é licitado por um valor diferente e podem ter termo final diferente, tendo sua 

homologação publicada no DOU em datas distintas. 

As licitações já revogadas ou que não haviam sido homologadas até julho de 2014 não 

foram consideradas na formação da base de dados. 

II.3. Limitações da pesquisa 

 

Primeiramente, deve-se ter em conta o objeto e o escopo desta pesquisa. Como serão 

analisados apenas os CREMAs, a parte empírica deste trabalho só engloba as características 

do RDC e da concorrência que se inserem no âmbito dessas contratações. Ou seja, como a 

licitação destes contratos se deu no regime de empreitada de preço global ou unitário e o tipo 

de licitação adotado foi o “menor preço”, o estudo empírico não aborda algumas novidades 

trazidas pelo o RDC, como a contratação integrada e os novos critérios de julgamento, uma 

vez que inexiste variação nessas características nas licitações que compõem o banco de dados 

em questão.  

Vale observar, também, que o presente estudo não levou em consideração todos os 

custos incorridos pelo poder público com as licitações dos CREMAs. Não foram 

considerados, por exemplo, os custos relacionados à fase interna da licitação. A fase interna 

da licitação é aquela que antecede a publicação do edital de licitação e inclui os custos para a 

elaboração do próprio edital bem como dos estudos técnicos que o acompanham. Os custos da 

fase interna não foram levados em conta, pois estes, além de serem de difícil mensuração, não 

devem variar significativamente em relação aos contratos licitados pelo RDC ou pela 

modalidade concorrência. A exceção a esta regra seriam os contratos licitados no regime de 

contratação integrada, em que o projeto executivo da obra pode ser elaborado pelo contratante 

da obra e, portanto, os custos internos da Administração Pública são menores. Todavia, uma 

vez que os CREMAs não são licitados no regime de contratação integrada, a ausência de teste 
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desta característica do RDC não parece prejudicar as conclusões que se pretende alcançar 

acerca da maior ou menor eficiência da contratação por meio de RDC comparativamente à 

modalidade concorrência da Lei no 8.666/93.  

Também não se levou em consideração os custos financeiros administrativos internos 

do DNIT para a realização da licitação, como o custo de pessoal e material que são 

despendidos para os trâmites burocráticos que este procedimento implica. Isto se deu por dois 

motivos. Primeiramente, a análise do orçamento do DNIT não permite a identificação de qual 

despesa se relacionou a qual procedimento de contratação, o que dificulta – se não 

impossibilita – a mensuração desses custos internos. Segundo, não há motivo para acreditar 

que as mudanças trazidas pelo RDC levariam a uma redução nesse tipo de custo porque o 

novo regime, por tratar de regras gerais de licitação,69 não aborda questões administrativas 

internas dos órgãos licitantes.70 Caso se analisassem os benefícios trazidos, por exemplo, pela 

contratação integrada, haveria motivo para se suspeitar que os custos administrativos 

necessários para a licitação pelo o RDC seriam reduzidos quando comparados àqueles 

despendidos com a concorrência da Lei no 8.666/93, visto que na contratação integrada se 

transfere ao licitante a obrigação de realizar o projeto executivo da obra e, consequentemente, 

os custos inerentes a este projeto. Sendo assim, os custos da Administração Pública para a 

contratação de obras públicas na modalidade de contratação integrada poderiam ser inferiores 

aos da concorrência. No entanto, este possível ganho de eficiência não pôde ser testado a 

partir da base de dados criada para este trabalho, uma vez que os CREMAs são licitados por 

empreitada por preço global ou unitário e, independente de se utilizar o RDC ou a 

concorrência, haverá, em todo caso, a necessidade de o poder público elaborar o projeto 

executivo. 

Ressalta-se, também, que o trabalho em questão realizou um estudo essencialmente 

quantitativo, em que se levou em conta o custo e o tempo para a contratação das obras 

                                                                 
69

 Lembramos que a, por força do art. 22, XXVII da Constituição Federal, a competência da União para legislar 

sobre matéria de licitação se limita à prerrogativa de estabelecer normas gerais. 
70

 Sobre os ganhos de eficiência relativos aos custos administrativos internos, vale observar que o art. 4º, inciso 

II, da Lei n
o
 12.462/2011 estabelece que se deve ter como diretriz, nas contratações de que trata esta Lei, a 

padronização de instrumentos convocatórios e minutas de contrato, previamente aprovados pelo órgão jurídico 

competente. Assim, pode-se imaginar que a padronização traria um menor custo nos contratos do RDC, pois ela 

permitiria economias no que tange ao custo para redigir o edital de licitação e os contratos. Entende-se, no 

entanto, que no tange ao estudo aqui realizado, a diretriz de padronização não implicaria grandes diferenças em 

custos administrativos visto que os contratos objeto desse estudo, o CREMA 1 e o CREMA 2, já são contratos 

padronizados. Assim, não há de se esperar que haverá um ganho de eficiência nos contratos licitados pelo RDC 

em relação àqueles licitados pela Lei n
o
 8.666/93 decorrente da padronização uma vez que os contratos da Lei n

o
 

8666 analisados nesse estudo também são padronizados. 
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públicas. Não foi feita uma análise qualitativa do serviço prestado e da obra contratada. 

Devido ao curto lapso temporal desde a entrada em vigor da Lei no 12.462/11, que instituiu o 

RDC, até a data em que se realizou o presente estudo, ainda não havia informação quanto ao 

cumprimento dos contratos licitados. Cumpre observar que o prazo dos contratos licitados 

pelo RDC, o CREMA 2, foi fixado em 5 (cinco) anos, e, como a Lei no 12.462/11 entrou em 

vigor apenas em 2011, não havia se exaurido o prazo contratual quando da realização deste 

estudo. 

De todo modo, as eficiências que se busca comparar são aquelas relacionadas à 

celeridade e à economicidade decorrentes do procedimento licitatório, e não as que dizem 

respeito à qualidade do contrato efetivamente licitado. Isso ocorre por dois motivos. 

Primeiramente, o objeto do contrato licitado é substancialmente o mesmo e, a menos que 

houvesse cláusulas de performance ou de remuneração vinculadas ao desempenho – o que é 

previsto na lei do RDC mas não na Lei no 8.666/93 – não seria esperado que o modo de 

contratação trouxesse qualquer efeito sobre a qualidade do serviço efetivamente prestado.71  

Em segundo lugar, conforme exposto no item I.1 deste trabalho, o objeto da 

investigação consistiu em analisar quais foram os inputs necessários para o processo 

produtivo da Administração, e partiu-se do pressuposto que o output final desejado é a 

simples contratação de obras públicas. Não se almejou realizar uma análise qualitativa ou 

quantitativa dos outputs atingidos, o que demandaria uma análise da qualidade e quantidade 

do serviço contratado. 

Vale lembrar que, conforme descrito na metodologia, os dados utilizados para a 

formação da base de dados foram levantados a partir de informações e documentos 

disponibilizados no sítio eletrônico do DNIT. Presumiu-se que tais dados estavam corretos e 

devidamente atualizados à época da pesquisa. 

II.4. Resultados da pesquisa 

 

 A partir da pesquisa realizada, foram identificados 169 (cento e sessenta e nove) 

eventos de licitação de CREMAs 1 e 2, os quais se encontram listados no ANEXO I.72 Desses 

                                                                 
71

 Esclareça-se que os contratos CREMA possuem indicadores de qualidade atrelados à manutenção das 

rodovias, mas esses critérios não influenciam a remuneração do contratado. 
72

 O ANEXO I e II apresentam a base de dados deste trabalho e contêm as principais informações levantadas, 

inclusive: (i) o nome do evento; (ii) a modalidade de licitação utilizada – se o RDC ou se a concorrência de Lei 
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eventos, 129 (cento e vinte e nove) foram licitados na modalidade concorrência a Lei no 

8.666/93, enquanto 40 (quarenta) foram licitados pelo RDC. 

Do total de 169 (cento e sessenta e nove), 108 (cento e oito) são eventos referentes à 

licitação de CREMAs 1, todos licitados pela Lei no 8.666/93, e 61 (sessenta e um) são eventos 

relacionados aos CREMAs 2, sendo que 40 (quarenta) foram licitados pelo RDC e os demais, 

21 (vinte e um), foram licitados pela Lei no 8.666/93. Não houve CREMA 1 licitado pelo 

RDC pois, quando a Lei no 12.462/11 entrou em vigor, o DNIT já estava na segunda etapa do 

Programa CREMA. 

II.4.A. Preço da obra 

 

Conforme visto no primeiro capítulo, a hipótese a ser testada refere-se à expectativa de 

que haja uma redução no preço final das obras licitadas pelo RDC, em grande parte devido à 

possibilidade de se postergar a divulgação do orçamento estimado para a contratação das 

obras públicas e a possibilidade de se utilizar da disputa aberta com lances sucessivos.  

Para verificar se esta redução esperada de fato ocorreu na prática, comparou-se o 

preço das obras licitadas pelo CREMA tanto na modalidade concorrência da Lei no 8.666/93, 

que exige a divulgação prévia do orçamento, quanto na modalidade RDC, que permite o 

“orçamento sigiloso”.  

Conforme explicado no início deste capítulo, há uma diferença significativa entre os 

CREMAs 1 e CREMAs 2, de modo que é de se esperar que os preços das obras relacionados 

a esses contratos sejam diferentes uma vez que as obrigações estabelecidas para o contratante 

em cada tipo são diferentes. Por isso, para permitir uma comparação mais precisa do preço 

das obras de manutenção e recuperação de rodovias, escolheu-se apenas um dos CREMA para 

a análise deste ponto. Como todos os CREMA 1 foram licitados pela Lei no 8.666/93 e 

nenhum pelo RDC, foram separados os 61 (sessenta e um) CREMAs 2 a fim de comparar a 

                                                                                                                                                                                                           
n

o
 8.666/93; (iii) o tipo do contrato licitado – se CREMA 1 ou CREMA 2, (iv) o preço da proposta vencedora; 

(v) o preço da proposta vencedora corrigido pela inflação; (vi) os quilômetros de rodovia licitados; (vii) o preço 

da proposta vencedora por quilômetro licitado, corrigido pela inflação. (viii) o valor do orçamento estimado; (ix) 

o desconto (relação entre o orçamento estimado e preço da proposta vencedora); (x) a data da publicação no 

DOU do aviso de licitação, quando disponível; (xi) a data da publicação no DOU do termo final da publicaç ão; 

(xii) a publicação no DOU considerada como data final da licitação; e (xiii) a duração do procedimento de 

licitação (número de dias entre a data da publicação no DOU do aviso de licitação e a data da publicação no 

DOU da homologação da licitação, do julgamento das propostas acrescidos de sete dias, ou do julgamento do 

recurso), quando aferível a partir das informações disponíveis. 
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média dos preços contratados por cada modalidade de licitação, devidamente corrigido pela 

inflação.73  

A Tabela 1 abaixo ilustra o preço médio dos CREMA 2 licitados pelo RDC e pela Lei 

no 8.666, devidamente corrigidos pela inflação.  

TABELA 1: Preço dos contratos licitados pelo RDC e pela Lei no 8.666/93 

Contratos Licitados pela Lei 

8.666/93 
Contratos Licitados pelo RDC Diferença em valor absoluto 

R$ 106.925.729,64 R$ 151.130.626,93 R$ 44.204.897,29 

 

O que observa a partir dos dados acima é que o preço médio dos contratos licitados 

pelo RDC é R$ 44.204.897,29 superior àqueles licitados na modalidade concorrência da Lei 

no 8.666/93.  

No entanto, há de se notar que os contratos licitados pelo RDC têm, em média, uma 

quilometragem maior do que os contratos licitados pela Lei no 8.666/93. A quilometragem 

média dos primeiros é de 297,69 quilômetros, enquanto que a média dos últimos é de 177,34 

km. Assim, a diferença para a maior no preço dos contratos licitados pelo RDC deve-se, em 

grande parte, ao fato de esses contratos exigirem do contratado a manutenção e recuperação 

de trechos bem mais extensos de rodovia. 

Assim, para que a comparação não seja distorcida pela diferença na quilometragem 

dos contratos licitados, calculou-se o preço dos contratos por quilômetro de rodovia para cada 

modalidade de licitação. O resultado obtido consta na Tabela 2, abaixo. 

TABELA 2: Preço por quilômetro dos contratos licitados pelo RDC e pela Lei no 8.666/93 

Contratos Licitados pela Lei 

8.666/93 
Contratos Licitados pelo RDC Diferença em valor absolutos  

R$ 594.789.08 R$ 547.123,42 R$ 47.665,65 

 

                                                                 
73

 Os dados completos referentes a licitação dos CREMAs 2 estão no ANEXO III deste trabalho, e incluem (i) o 

nome do evento; (ii) o preço da proposta vencedora corrigido pela inflação; (iii) os quilômetros de rodovia 

licitados; e (iv) o preço da proposta vencedora por quilômetro licitado, corrigido pela inflação. 
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 Como se pode ver acima, uma vez que a quilometragem do trecho da rodovia licitada é 

levada em consideração, os dados sugerem que os contrato licitados pelo RDC são mais 

econômicos do que aqueles licitados pela Lei no 8.666/93. Há uma significativa diferença no 

custo médio do quilômetro licitado nos contratos de manutenção de rodovia para cada 

modalidade. Trata-se de uma redução de 12.47% no preço médio por quilômetro. O que se 

observa é que o quilômetro do CREMA 2 licitado pelo RDC é, em média, R$ 47.665,65 

menos custoso que o quilômetro do contrato licitados pela Lei no 8.666/93. Este dado, 

portanto, confirma a hipótese de maior economicidade nos contratos licitados pelo RDC 

comparativamente aos licitados pela modalidade concorrência. 

 No entanto, faz-se necessário considerar que, no universo da amostra analisada, os 

contratos licitados pelo RDC tendem a ter uma quilometragem média 120,35 maior do que os 

que foram  licitados pela Lei no 8.666/93. Por isso, pode-se também cogitar a hipótese de que 

estes contratos possam ter eficiências relacionadas a economias de escala (como, por exemplo 

compra de insumos em maior volume) o que pode ter levado a uma redução no preço médio 

do quilômetro licitado.74  

II.4.B. Desconto sobre o orçamento estimado pela Administração 

 

Além do preço final da obra licitada, outro indicador da economicidade trazida pelo 

RDC é o desconto trazido pela licitação, ou seja, a relação entre o valor do orçamento 

estimado para essas contratações, e o valor da proposta vencedora.  

Para calcular os descontos obtidos, foram levados em consideração todos os eventos 

que compõem a base de dados (CREMAs 1 e 2), conforme o ANEXO I. A partir dos dados 

referentes aos descontos de cada evento, foi calculada a média dos descontos nos contratos 

licitados pela Lei no 8.666/93 e nos contratos licitados pelo RDC. Os resultados obtidos 

constam na Tabela 3, que segue. 

 

                                                                 
74

 De acordo com Mankiw, a economia de escala é a “propriedade segundo a qual o custo total médio de longo 

prazo cai com o aumento da quantidade produzida”. Ou seja, quanto maior a quantidade produzida, menor o 

custo médio de longo prazo. (MANKIW, N. Gregory. Introdução à Economia. Tradução Allan Vidigal Hastings, 

Elisete Paes e Lima. Revisão técnica Carlos Roberto Martins Passos, Manuel José Nunes Pinto – São Paulo: 

Cengage Learning, 2009. p. 271) 
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TABELA 3: Descontos obtidos nos contratos licitados, em termos percentuais 

Contratos Licitados pela Lei n
o
 8.666/93 Contratos Licitados pelo RDC 

11,95% 13,74% 

 

Como se pode notar, o desconto médio dos contratos licitados pelo RDC foi um pouco 

maior do que o desconto obtido nos contratos licitados na modalidade concorrência. Trata-se 

de uma diferença de apenas 1,79 pontos percentuais. Como se vê, apesar de haver uma 

diferença significativa entre o preço por quilômetro licitado, a diferença do desconto final 

obtido com o procedimento de licitação não difere muito entre os contratos licitados pelo 

RDC e pela modalidade concorrência da Lei no 8.666/93. Sendo os valores parecidos, não é 

possível afirmar que uma modalidade de licitação é mais eficiente do que outra. 

Conforme os dados do Anexo I, o menor desconto obtido nos contratos licitados pelo 

RDC foi de 2,46%75 e o maior de 31,45%.76 Já no que se refere aos contratos licitados pela 

Lei no 8.666 o menor desconto encontrado foi de 0,49%77 e o maior de 34,42%.78  

No entanto, quando o cálculo do desconto obtido levando em consideração apenas os 

CREMAs 2, como foi feito na análise do preço por quilômetro realizada no item anterior, 

passamos a ver uma diferença significativa no desconto obtivo, como se vê na Tabela 4, 

abaixo.  

TABELA 4: Descontos obtidos nos CREMAs 2 licitados, em termos percentuais 

Contratos Licitados pela Lei n
o
 8.666/93 Contratos Licitados pelo RDC 

17,50% 13,74% 

 

A Tabela 4 mostra que os contratos licitados na modalidade concorrência da Lei no 

8.666/93 obtiveram um desconto superior aos contratos licitados pelo RDC. Trata-se de uma 

diferença de 3,76 pontos percentuais. 

                                                                 
75

 Foi o desconto obtido no procedimento de licitação n
o
 176/2012-16. 

76
 Foi o desconto obtido no procedimento de licitação n

o
 532/2012-00. 

77
 Foi o desconto obtido na contratação do Lote 3 no procedimento de licitação n

o
 234/2009-22. 

78
 Foi o desconto obtido no procedimento de licitação n

o
 37/2012-15. 
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Um valor baixo no desconto obtido significa que o orçamento estimado para o 

contrato era similar ao preço final do contrato definido pela proposta vencedora. Assim, uma 

redução no valor do desconto sugere que o DNIT tenha elaborado o orçamento cujo valor era 

mais próximo do preço real da obra licitada.  

Então, por um lado, a diferença entre o desconto obtido com a licitação pelo RDC e 

pela Lei no 8.666/93 sugere que o DNIT pode ter superestimado os ganhos de eficiência 

trazidos pelo RDC ao elaborar o orçamento para essas obras. Isso levaria a uma diminuição 

no orçamento estimado e, consequentemente, no desconto final obtido no contrato. Por outro 

lado, caso se verifique que a metodologia do cálculo do orçamento para esses contratos foi a 

mesma, esses dados sugerem que o orçamento sigiloso não gerou maior economicidade nos 

contratos de recuperação e manutenção rodoviária.  

Caso se adote a segunda justificativa, esses dados parecem ir ao encontro dos dados 

obtidos no item II.4.A, referentes ao preço do contrato, em que se verificou que o preço por 

quilômetro dos contratos licitados pelo RDC era inferior ao preço por quilômetro dos 

contratos licitados na modalidade concorrência (Lei no 8.666/93). Se por um lado, os 

contratos licitados pelo RDC levaram a um desconto menor que os contratos licitados pela Lei 

no 8.666/93, por outro o valor do preço médio por quilômetro daqueles foi mais barato do que 

o preço médio por quilômetro destes.  

Uma explicação para esta aparente contradição seria de que o ganho de economia que 

se verificou em relação ao preço médio por quilômetro foi resultado das economias de escala 

obtidas nos contratos licitados pelo RDC – que tinham uma quilometragem média 120,35 

maior que os contratos licitados pela Lei no 8.666/93 – e não das eficiências trazidas pela lei 

no 12.462/11.  

II.4.C. Duração da licitação 

 

Conforme visto na primeira parte desse trabalho, as inovações procedimentais trazidas 

pelo RDC, tais como a inversão de fases e a unicidade recursal buscavam uma redução na 

duração do procedimento licitatório. Portanto, a pesquisa realizada buscou comparar a 

duração das licitações regidas pela Lei no 8.666/93 e aquelas da Lei no 12.462. Para tanto, 

calculou-se o tempo despendido para cada licitação, conforme explicado no item II.2, sobre a 

metodologia.  
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Cumpre notar que, em alguns casos, não foi possível encontrar a data da publicação do 

despacho de homologação do procedimento licitatório no DOU. Portanto, a comparação aqui 

foi feita em duas etapas. Na primeira, calculou-se a duração de todos os eventos de licitação 

em que se podia identificar a data de publicação no DOU do aviso de licitação e do relatório 

de julgamento das propostas ou do despacho de homologação. Nos casos em que era possível 

identificar a data da publicação do despacho de homologação, esta foi considerada a data final 

do procedimento de licitação. Nos demais casos, usou-se como parâmetro para o final da 

licitação a data da publicação do resultado de julgamento no DOU e acrescentou-se sete dias 

na contagem da duração da licitação, pois o prazo para interposição de recurso contra decisão 

de julgamento das propostas é de cinco dias úteis e, sendo conservador, optou-se por 

computar dois dias que seriam referentes aos finais de semana.79-80 A partir desses dados, 

calculou-se a média de dias em que durou o procedimento de licitação, para cada 

modalidade.81 

Na segunda etapa, a média da duração da licitação foi calculada apenas com os 

eventos em que se sabia a data da publicação no DOU da homologação do contrato. Assim, 

como termo inicial foi considerada a data da publicação do aviso de licitação e, como termo 

final, a data da publicação do despacho de homologação da licitação. Vale observar que a 

base de dados para essa segunda etapa é significativamente reduzida e incluía apenas 60 

(sessenta) eventos.82-83 

Em ambos os casos, quando não foi possível identificar a data da publicação no DOU 

do aviso de licitação para um evento, esses foram desconsiderados para fins da análise da 

duração da licitação.84 

                                                                 
79

 Nas licitações regidas pela Lei n
o
 8.666/93, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso em 

face da decisão que julgou as propostas ou a habilitação é fixada pelo art. 109, incisos I e II. Nas licitações 

regidas pela Lei n
o
 12.462/2011, o prazo de cinco dias é fixado pelo art. 45, inciso II.. 

80
 No caso de ter havido recurso interposto contra decisão de julgamento das propostas, a data considerada foi a 

data da publicação no DOU do julgamento do recurso. 
81

 Os eventos considerados aqui estão no ANEXO II. 
82

 Os eventos considerados aqui estão no ANEXO IV. 
83

 Vale notar que em dois eventos que compunham a base de dados original não foi possível identificar a 

publicação no DOU nem do despacho de homologação nem do julgamento das propostas. Esses eventos foram 

desconsiderados para a análise da duração da licitação. Tratava-se da licitação n
o
 514/2012-12, realizada pelo 

RDC, e a licitação n
o
 566/2011-03 pela Lei n

o
 8.666. 

84
 Os eventos que constam na base de dados original (Anexo II) mas que não foram co nsiderados aqui porque 

não se pôde identificar a data da publicação no DOU do aviso de licitação foram aqueles referentes aos três lotes 

da Licitação n
o
 285/2009-14. 



 

 39 

Na primeira etapa, foram analisados 165 (cento e sessenta e cinco) eventos. Desses, 39 

(trinta e nove) eventos haviam sido licitados pelo RDC e 126 (cento e vinte e seis) pela Lei no 

8.666/93.85 A licitação mais célere pelo RDC durou 47 (quarenta e sete) dias86, e a mais longa 

durou 361 (trezentos e sessenta e um) dias87. Já a licitação na modalidade concorrência teve 

procedimento mais célere com duração de 35 (trinta e cinco) dias88, e a mais longa de 688 

(seiscentos e oitenta e oito) dias89. A média dos eventos consta na Tabela 5, abaixo. 

TABELA 5: Duração média da licitação pelo RDC e pela Lei no 8.666/93 

Contratos Licitados pela Lei n
o
 8.666/93 Contratos Licitados pelo RDC 

151 dias 139 dias 

 

O que se observa a partir da tabela acima é que as licitações na modalidade 

concorrência foram, em média, 12 (doze) dias mais curtas do que aquelas regidas pelo RDC. 

Apesar de se mostrar mais célere, a diferença de tempo não é tão significativa como se 

esperava. De acordo com os cálculos feitos por Maurício Portugal Ribeiro, a redução esperada 

da duração da licitação seria de em torno de 25 dias, o que não se confirma com os dados 

acima.90 

No entanto, para garantir que os dados não tenham sidos distorcidos por ventura da 

diferença entre os prazos de encerramento da licitação, passa-se a verificar a média obtida na 

segunda etapa de cálculo, em que se levou em consideração apenas os eventos em que se 

sabia exatamente a data da publicação do despacho de homologação no DOU. A média desses 

eventos consta na Tabela 6, abaixo. 

 

 

 

                                                                 
85

 Os dados completes referente a esse cálculo estão no ANEXO II. 
86

 Trata-se da licitação n
o 

664/2012-12. 
87

 Trata-se da licitação n
o
 530/2012-00. 

88
 Trata-se da licitação n

o
 196/2009-04 

89
 Trata-se da licitação n

o
 385/2011-08. 

90
 RIBEIRO, M. P.; PRADO, L. N.; PINTO JUNIOR, M. E. Regime Diferenciado de Contratação : Licitação de 

Infraestrutura para Copa do Mundo e Olimpíadas. São Paulo: Atlas. 2012. p. 104 
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TABELA 6: Duração média da licitação pelo RDC e pela Lei no 8.666/93 dos eventos com 

homologação publicado no DOU. 

Contratos Licitados pela Lei n
o
 8.666/93 Contratos Licitados pelo RDC 

169 dias 149 dias 

 

O que se verifica, aqui, é que o procedimento de licitação, quando se considera apenas 

os eventos em que houve despacho de homologação publicado no DOU, é mais demorado. 

Isso já era de se esperar uma vez que o despacho de homologação só pode ocorrer após 

decorrido o lapso temporal para a interposição de recurso, com o tempo adicional para o envio 

para publicação das informações referente à licitação.91  

Quando se reduziu a base de dados para incluir apenas os contratos em que se pôde 

identificar a data da publicação da homologação no DOU, os tempos mínimo e máximo de 

duração das licitações pela Lei no 8.666/93 também se alteram, passando a ser 92 (noventa e 

dois)92 e 382 (trezentos e oitenta e dois)93 dias, respectivamente. Esses dados não mudaram 

nas licitações pelo RDC. 

Nota-se da Tabela 5, que mais uma vez a duração dos procedimentos licitatórios na 

modalidade concorrência se mostrou mais moroso do que aqueles que se utilizaram do RDC, 

o que confirma a afirmação de que o RDC seria mais célere do que a Lei no 8.666/93. Aqui a 

diferença média entre as duas modalidades é de 20 (vinte) dias, o que está mais próximo do 

ganho de celeridade estimado por Maurício Portugal Ribeiro. 

As observações que se fez aqui estão em linha com as conclusões extraídas de 

pesquisa similar realizada por Abimel Costa e Rafael Rosinha, Infraestrutura de Transporte, 

em que se analisou o tempo despendido para as contratações realizadas pelo DNIT. De acordo 

                                                                 
91

 A demora para a realização da homologação dos contratos do DNIT já havia sido observado em trabalho 

realizado por Abimel Costa e Rafael Rosinha, que fizeram o levantamento da duração das licitações do DNIT 

pelo RDC e verificaram que “Na fase de homologação e adjudicação do licitante vencedor, ato realizado e 

divulgado através do DOU, observou-se certa morosidade nos processos internos, pois a homologação efetiva do 

licitante vencedor (publicação no DOU) demora em media 8 dias úteis, chegando até 28 dias úteis”. (COSTA, A. 

J. B.; ROSINHA, R. F. Infraestrutura de Transportes: O Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) 

como uma alternativa à Lei Geral de Licitações e Contratos. Disponível em: 

<http://www.anpet.org.br/ssat/interface/content/autor/trabalhos/publicacao/2013/364_AC.pdf> Acesso em: 5 

nov. 2014.) 
92

 Trata-se da licitação n
o 

266/2012-23 
93

 Trata-se da licitação n
o 

161/2011-00. 

http://www.anpet.org.br/ssat/interface/content/autor/trabalhos/publicacao/2013/364_AC.pdf
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com esta pesquisa, o tempo médio das licitações de RDC licitadas pelo DNIT em dias 

corridos seria de 110,66 (cento e dez) dias, o que é menor que o tempo verificado no presente 

trabalho. 

A diferença entre os resultados pode ser decorrente da distinção no escopo de cada 

trabalho. A referida pesquisa tem um lapso temporal reduzido em relação a este trabalho, uma 

vez que só considera os contratos que se iniciaram em 2012 e se encerraram até o dia 12 de 

maio de 2013. Ademais, a pesquisa não se limitou aos CREMAs mas englobou as demais 

licitações do DNIT de objeto distinto. A pesquisa compara seus próprios dados com aqueles 

informados pelo DNIT e conclui que o RDC está sendo mais ágil que a Lei no 8.666/93:94  

Outro aspecto observado na pesquisa foi que a contratação pelo RDC está sendo mais 
ágil do que pela Lei no 8.666/93. De acordo com o DNIT os processos licitatórios pelo 
RDC presencial concluem-se, em média, em 118 dias corridos, informação próxima à 
média entrada no estudo (110 dias corridos), enquanto que por concorrência esses 
processos demoram em média 285 dias corridos.

95 

Ou seja, independentemente das diferenças apontadas, tanto a pesquisa realizada aqui 

quanto aquela mencionada acima, sugerem que as licitações pelo RDC seriam mais céleres do 

que as realizadas pela Lei no 8.666. 

No entanto, tendo em vista o pequeno universo de eventos (169), a confirmação dessa 

hipótese dependerá da realização de novos testes quando houver mais licitações comparáveis 

concluídas. 

 

  

                                                                 
94

 Os dados do DNIT utilizados naquele trabalho não são disponibilizados para o publico e consistiam em dados 

internos daquela autarquia.  
95

 Ibid. 



 

 42 

CONCLUSÃO 
 

Este trabalho buscou mostrar que o RDC foi introduzido no ordenamento jurídico  

com o objetivo de trazer maior eficiência para as contratações públicas. As inovações trazidas 

por esta lei, como a inversão de fases, a contratação integrada, a unicidade recursal e a 

preferência pelo formato eletrônico visavam à redução do tempo despendido com a licitação. 

Além disso, o sigilo no orçamento e a possibilidade de realização da disputa aberta buscavam 

maior competição entre os licitantes de forma a trazer maior economicidade nas contratações 

públicas. 

 Os dados analisados permitiram constatar que os procedimentos de licitação para os 

contratos de revitalização rodoviária no âmbito do programa CREMA foram mais céleres do 

que os procedimentos regidos pela Lei no 8.666/93. Verificou-se que o tempo médio 

despendido com as contrações pelo RDC era 20 dias a menos que o tempo gasto quando se 

licitava pela Lei no 8.666/93. 

No que tange à economicidade, os contratos licitados pelo RDC eram em média mais 

caros do que os licitados pela Lei no 8.666/93. No entanto, o quilômetro de rodovia dos 

CREMAs licitados pelo RDC foram contratados por um preço médio inferior àquele dos 

CREMAs licitados na modalidade concorrência, o que sugere que aquela modalidade é, de 

fato, mais econômica do que esta. Por outro lado, ao comparar o desconto trazido pelo RDC – 

a relação entre o orçamento prévio estimado e o valor da obra contratada –, não havia uma 

grande diferença entre as duas modalidades de licitação, sendo essa diferença de apenas 1,79 

ponto percentuais. Quando se calculou o desconto médio apenas dos CREMAs 2, o desconto 

médio obtido pelos contratos licitados pela Lei no 8.666/93 se mostrou 3,76 pontos 

percentuais maior do que aqueles licitados pelo RDC.  

 As constatações acima não permitem que se afaste ou afirme a hipótese inicial deste 

trabalho, que busca responder se o RDC é mais eficiente que a concorrência da Lei no 

8.666/93. Se por um lado os dados indicam que o novo regime é mesmo mais célere, por 

outro não se pode chegar à mesma conclusão quanto à economicidade que ele traz. Apesar do 

preço por quilometro do contrato ter se mostrado significativamente inferior quando se adotou 

o procedimento do RDC, os dados referentes ao desconto obtido em relação ao orçamento 

prévio não permitem afirmar que houve maior economicidade. A redução no preço médio do 

contrato pode ter resultado da economia de escala e não das inovações trazidas pelo RDC. 
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 Vale lembrar, no entanto, que a teoria estudada nesse trabalho já apontava que os 

benefícios do orçamento sigiloso não se aplicariam a todo e qualquer procedimento de 

licitação. Conforme exposto no item I.5.A deste trabalho, o ganho de eficiência trazido pelo o 

RDC vai depender das características de cada procedimento. Fatores como o preço da obra, o 

modelo do leilão (se aberto ou fechado) e a forma de se precificar o objeto do contrato (se 

bem de valores públicos ou privados), devem influenciar as vantagens trazidas pelo 

orçamento estimado. Nos contratos estudados neste trabalho, as licitações eram de valores 

públicos (por conta da divulgação do SICRO) e, no caso do RDC, de lances abertos, o que em 

tese reduziria os benefícios esperados do “orçamento sigiloso”. Isso pode explicar o resultado 

obtido no levantamento empírico sobre a economicidade dos contratos licitados pelo RDC. 

Possivelmente, a licitação de contratos CREMA nos moldes em que foi realizada pelo DNIT 

não permite que se extraísse todos os benefícios das inovações trazidas pela Lei no 12.462/11 

como a divulgação postergada do orçamento. 

No que tange à celeridade do procedimento de licitação, se partirmos do pressuposto 

de que os procedimentos administrativos internos do DNIT não diferem muito daqueles dos 

demais órgãos que se utilizam do RDC, podemos concluir que os mesmos ganhos de 

eficiência que se verificaram no DNIT (no que diz respeito à redução do tempo, por exemplo) 

poderiam se replicar em outros órgãos e autarquias que se utilizarem do novo regime. Nesse 

quesito, o RDC seria, de fato, mais eficiente. 

Apesar das constatações aqui trazidas, a base de dados deste trabalho se limitou à 

licitação dos contratos CREMA conforme realizada pelo DNIT. Assim, não se pode 

extrapolar, a partir desses dados, a uma conclusão mais geral de que o RDC seria, em todos os 

casos, mais eficiente do que a concorrência da Lei no 8.666/93. Para tanto, seria necessário 

fazer o levantamento dos procedimentos licitatórios realizados por outros órgãos e autarquias, 

com objetos de contratação variados, a fim de realizar uma análise comparativa de escopo 

mais abrangente.  
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Anexo II Base de dados Parte II 
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Anexo IV Duração da licitação dos contratos com despacho de homologação 

publicado no DOU 
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Anexo I:  Base de dados Parte I 

Evento (número do 

procedimento 

licitatório) 

Modalidade 

de Licitação 
CREMA Proposta vencedora 

Proposta vencedora 

(valor em 31 julho 

2014) 

Quilômetros 

de Rodovia 

Preço por 

quilômetro 
Orçamento estimado Desconto 

328/2012-00 RDC 2 R$ 158.000.000,00 R$ 178.251.161,38 388,40 R$ 458.937,08 R$ 205.072.075,64 22,95% 

525/2012-00 RDC 2 R$ 208.731.206,27 R$ 243.257.529,79 501,90 R$ 484.673,30 R$ 266.835.211,38 21,78% 

527/2012-00 RDC 2 R$ 144.032.839,60 R$ 167.857.376,94 476,80 R$ 352.049,87 R$ 158.754.020,38 9,27% 

529/2012-00 RDC 2 R$ 157.086.991,47 R$ 182.709.021,75 386,40 R$ 472.849,44 R$ 193.924.563,61 19,00% 

530/2012-00 RDC 2 R$ 125.972.663,93 R$ 146.519.721,20 370,00 R$ 395.999,25 R$ 136.328.508,99 7,60% 

532/2012-00 RDC 2 R$ 102.328.268,34 R$ 119.254.433,63 342,70 R$ 347.984,92 R$ 149.282.729,05 31,45% 

533/2012-00 RDC 2 R$ 157.109.948,72 R$ 183.097.576,61 308,20 R$ 594.086,88 R$ 164.428.986,62 4,45% 

534/2012-00 RDC 2 R$ 80.202.944,74 R$ 93.469.350,21 299,08 R$ 312.522,90 R$ 85.322.281,64 6,00% 

536/2012-00 RDC 2 R$ 61.000.000,00 R$ 70.031.690,20 193,40 R$ 362.108,02 R$ 75.670.878,26 19,39% 

537/2012-00 RDC 2 R$ 37.498.965,27 R$ 43.701.686,13 179,30 R$ 243.735,00 R$ 46.855.171,81 19,97% 

639/2012-00 RDC 2 R$ 135.712.000,00 R$ 158.160.183,48 297,80 R$ 531.095,31 R$ 169.795.132,30 20,07% 

640/2012-00 RDC 2 R$ 45.199.374,57 R$ 52.675.823,62 221,00 R$ 238.352,14 R$ 48.325.797,87 6,47% 

641/2012-00 RDC 2 R$ 54.825.666,15 R$ 63.894.404,46 363,80 R$ 175.630,58 R$ 61.302.906,82 10,57% 

705/2012-00 RDC 2 R$ 199.152.392,02 R$ 231.635.594,93 394,40 R$ 587.311,35 R$ 210.825.224,04 5,54% 

759/2012-00 RDC 2 R$ 172.793.481,40 R$ 201.375.329,54 402,70 R$ 500.062,90 R$ 194.916.504,68 11,35% 

814/2012-00 RDC 2 R$ 167.093.746,89 R$ 191.833.729,77 601,20 R$ 319.084,71 R$ 172.481.910,84 3,12% 

829/2012-00 RDC 2 R$ 280.121.620,77 R$ 321.596.566,60 520,75 R$ 617.564,22 R$ 325.826.927,30 14,03% 

22/2013-00 RDC 2 R$ 227.900.000,00 R$ 261.642.986,81 425,30 R$ 615.196,30 R$ 248.920.075,61 8,44% 

59/2013-00 RDC 2 R$ 127.570.000,00 R$ 146.458.077,35 278,10 R$ 526.638,18 R$ 141.492.574,78 9,84% 

76/2013-00 RDC 2 R$ 112.799.990,71 R$ 127.334.800,80 355,00 R$ 358.689,58 R$ 134.593.632,09 16,19% 
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96/2013-00 RDC 2 R$ 168.517.007,03 R$ 196.003.355,94 361,10 R$ 542.795,23 R$ 198.278.629,28 15,01% 

129/2013-00 RDC 2 R$ 74.680.123,88 R$ 85.737.299,99 89,40 R$ 959.030,20 R$ 88.222.237,31 15,35% 

378/2013-09 RDC 2 R$ 134.979.249,61 R$ 148.251.757,72 272,30 R$ 544.442,74 R$ 165.032.976,61 18,21% 

376/2013-09 RDC 2 R$ 135.980.000,00 R$ 149.350.911,89 122,40 R$ 1.220.187,19 R$ 157.158.510,23 13,48% 

377/2013-09 RDC 2 R$ 65.379.795,50 R$ 71.808.590,06 92,50 R$ 776.309,08 R$ 70.436.486,36 7,18% 

353/2013-09 RDC 2 R$ 128.834.000,00 R$ 145.434.867,71 182,10 R$ 798.653,86 R$ 153.388.642,28 16,01% 

352/2013-09 RDC 2 R$ 132.885.540,00 R$ 150.008.467,72 177,40 R$ 845.594,52 R$ 150.504.817,01 11,71% 

289/2013-09 RDC 2 R$ 174.752.344,99 R$ 197.270.007,72 305,60 R$ 645.517,04 R$ 205.078.996,15 14,79% 

773/2012-09 RDC 2 R$ 198.008.947,30 R$ 223.523.332,78 45,60 R$ 4.901.827,47 R$ 244.954.613,97 19,17% 

74/2013-12 RDC 2 R$ 142.360.818,07 R$ 163.438.831,26 277,00 R$ 590.031,88 R$ 153.079.872,19 7,00% 

644/2012-12 RDC 2 R$ 123.111.693,31 R$ 141.339.671,56 277,80 R$ 508.782,12 R$ 143.096.644,45 13,97% 

645/2012-12 RDC 2 R$ 93.534.130,83 R$ 107.382.840,54 156,40 R$ 686.591,05 R$ 110.801.588,00 15,58% 

514/2012-12 RDC 2 R$ 66.157.110,18 R$ 77.100.187,79 218,50 R$ 352.861,27 R$ 73.600.126,81 10,11% 

515/2012-12 RDC 2 R$ 118.853.948,86 R$ 138.239.891,95 280,20 R$ 493.361,50 R$ 151.399.030,77 21,50% 

516/2012-12 RDC 2 R$ 149.160.242,67 R$ 173.489.362,59 310,40 R$ 558.921,92 R$ 177.062.637,71 15,76% 

175/2012-16 RDC 2 R$ 86.650.000,00 R$ 100.783.244,92 155,10 R$ 649.795,26 R$ 104.182.514,87 16,83% 

176/2012-16 RDC 2 R$ 152.678.356,50 R$ 177.581.306,37 305,40 R$ 581.471,21 R$ 156.520.986,60 2,46% 

174/2012-16 RDC 2 R$ 100.226.956,18 R$ 116.574.701,35 214,50 R$ 543.471,80 R$ 113.332.983,87 11,56% 

173/2012-16 RDC 2 R$ 114.443.931,15 R$ 133.110.568,29 303,50 R$ 438.585,07 R$ 141.378.822,50 19,05% 

172/2012-16 RDC 2 R$ 141.035.000,00 R$ 164.038.833,78 297,00 R$ 552.319,31 R$ 170.754.444,78 17,40% 

124/2012-00 Concorrência 2 R$ 81.329.122,14 R$ 99.587.526,27 160,20 R$ 621.644,98 R$ 101.713.813,01 20,04% 

19/2012-00 Concorrência 2 R$ 68.488.564,74 R$ 83.864.261,17 138,60 R$ 605.081,25 R$ 80.646.448,23 15,08% 

161/2011-00 Concorrência 2 R$ 3.268.700,42 R$ 4.455.961,28 147,20 R$ 30.271,48 R$ 3.844.086,86 14,97% 

395/2010-00 Concorrência 2 R$ 110.318.032,20 R$ 147.629.684,53 147,20 R$ 1.002.919,05 R$ 113.811.210,09 3,07% 

570/2011-03 Concorrência 1 R$ 10.572.412,27 R$ 12.945.920,93 101,03 R$ 128.139,37 R$ 13.606.193,94 22,29% 

569/2011-03 Concorrência 1 R$ 15.930.177,09 R$ 19.506.505,02 107,00 R$ 182.303,79 R$ 20.422.878,76 22,00% 
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567/2011-03 Concorrência 1 R$ 10.167.550,65 R$ 12.450.167,80 84,00 R$ 148.216,28 R$ 13.354.370,60 23,86% 

566/2011-03 Concorrência 1 R$ 24.910.338,70 R$ 30.502.714,70 96,23 R$ 316.977,19 R$ 28.939.325,03 13,92% 

565/2011-03 Concorrência 1 R$ 36.998.979,99 R$ 45.305.258,37 123,84 R$ 365.837,03 R$ 46.954.330,05 21,20% 

131/2012-04 Concorrência 1 R$ 6.213.231,12 R$ 7.240.964,50 43,70 R$ 165.697,13 R$ 6.798.699,95 8,61% 

129/2012-04 Concorrência 1 R$ 28.512.224,09 R$ 33.228.444,01 151,20 R$ 219.764,84 R$ 36.589.304,79 22,07% 

127/2012-04 Concorrência 1 R$ 9.727.150,19 R$ 11.336.122,52 53,70 R$ 211.100,98 R$ 12.188.364,79 20,19% 

128/2012-04 Concorrência 1 R$ 7.580.086,24 R$ 8.833.911,74 41,10 R$ 214.937,03 R$ 9.275.339,73 18,28% 

228/2009-04 Concorrência 1 R$ 23.359.156,61 R$ 33.322.987,95 154,30 R$ 215.962,33 R$ 23.643.697,15 1,20% 

156/2009-04 Concorrência 1 R$ 32.181.251,15 R$ 45.908.140,53 141,30 R$ 324.898,38 R$ 32.572.116,57 1,20% 

202/2009-04 Concorrência 1 R$ 11.003.522,74 R$ 15.697.067,40 92,20 R$ 170.250,19 R$ 11.068.427,94 0,59% 

203/2009-04 Concorrência 1 R$ 23.734.726,13 R$ 33.858.756,38 193,40 R$ 175.071,13 R$ 24.219.037,32 2,00% 

196/2009-04 Concorrência 1 R$ 9.734.706,31 R$ 13.887.038,24 43,70 R$ 317.781,20 R$ 11.268.985,89 13,62% 

180/2009-04 Concorrência 1 R$ 16.888.000,77 R$ 24.091.565,27 95,30 R$ 252.797,12 R$ 17.456.336,63 3,26% 

177/2009-04 Concorrência 1 R$ 22.889.708,72 R$ 32.653.297,41 178,00 R$ 183.445,49 R$ 23.114.297,22 0,97% 

179/2009-04 Concorrência 1 R$ 12.090.797,31 R$ 17.248.118,15 133,90 R$ 128.813,43 R$ 12.214.772,44 1,01% 

155/2009-04 Concorrência 1 R$ 52.669.547,48 R$ 75.135.704,83 199,20 R$ 377.187,27 R$ 54.302.608,03 3,01% 

151/2009-04 Concorrência 1 R$ 13.584.861,69 R$ 19.379.474,61 82,50 R$ 234.902,72 R$ 13.882.832,23 2,15% 

154/2009-04 Concorrência 1 R$ 12.253.308,10 R$ 17.479.947,80 64,90 R$ 269.336,64 R$ 12.436.226,99 1,47% 

171/2012-05 - Lote 1 Concorrência 1 R$ 42.145.086,88 R$ 49.876.413,94 207,10 R$ 240.832,52 R$ 53.733.616,85 21,57% 

171/2012-05 -  Lote 2 Concorrência 1 R$ 15.889.344,84 R$ 18.804.173,85 155,80 R$ 120.694,31 R$ 21.121.510,61 24,77% 

171/2012-05 - Lote 3 Concorrência 1 R$ 7.646.876,59 R$ 9.049.661,78 62,70 R$ 144.332,72 R$ 9.332.913,72 18,07% 

170/2012-05 - Lote 1 Concorrência 1 R$ 9.775.890,06 R$ 11.569.233,22 86,80 R$ 133.286,10 R$ 13.599.389,06 28,12% 

170/2012-05 - Lote 2 Concorrência 1 R$ 21.928.364,54 R$ 25.951.024,61 130,10 R$ 199.469,83 R$ 27.648.039,87 20,69% 

170/2012-05 - Lote 3 Concorrência 1 R$ 16.602.228,07 R$ 19.647.832,30 181,60 R$ 108.192,91 R$ 22.827.675,94 27,27% 

326/2009-05 Concorrência 1 R$ 21.042.042,53 R$ 28.776.941,36 88,40 R$ 325.531,01 R$ 21.384.933,11 1,60% 

478/2012-06 Concorrência 1 R$ 32.484.424,12 R$ 37.782.869,84 74,50 R$ 507.152,62 R$ 40.272.456,20 19,34% 
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475/2012-06 Concorrência 1 R$ 20.924.649,96 R$ 24.337.612,48 55,70 R$ 436.940,98 R$ 24.241.884,29 13,68% 

171/2010-06 Concorrência 1 R$ 27.862.225,08 R$ 37.982.372,27 196,00 R$ 193.787,61 R$ 28.760.383,66 3,12% 

455/2009-06 Concorrência 1 R$ 8.304.950,58 R$ 11.155.088,83 48,30 R$ 230.954,22 R$ 9.684.842,84 14,25% 

385/2011-08 Concorrência 1 R$ 2.595.243,46 R$ 3.122.001,14 11,40 R$ 273.859,75 R$ 2.922.648,34 11,20% 

201/2009-08 Concorrência 1 R$ 7.991.680,35 R$ 10.735.936,43 32,20 R$ 333.414,17 R$ 8.637.827,59 7,48% 

155/2012-10 L1 Concorrência 1 R$ 21.393.912,52 R$ 24.932.689,29 108,10 R$ 230.644,67 R$ 25.514.101,88 16,15% 

155/2012-10 L2 Concorrência 1 R$ 18.637.672,61 R$ 21.720.538,49 160,80 R$ 135.077,98 R$ 26.821.284,03 30,51% 

155/2012-10 L3 Concorrência 1 R$ 20.671.025,84 R$ 24.090.229,60 151,60 R$ 158.906,53 R$ 27.712.781,34 25,41% 

155/2012-10 L4 Concorrência 1 R$ 10.857.403,57 R$ 11.814.444,25 95,60 R$ 123.582,05 R$ 13.017.126,65 16,59% 

332/2010-10 Concorrência 1 R$ 19.037.020,14 R$ 25.951.666,96 123,10 R$ 210.817,77 R$ 19.366.801,94 1,70% 

144/2012-12 Concorrência 1 R$ 12.965.276,20 R$ 15.109.868,42 141,80 R$ 106.557,61 R$ 17.324.945,06 25,16% 

140/2012-12 Concorrência 1 R$ 14.652.912,71 R$ 17.371.858,42 91,60 R$ 189.649,11 R$ 17.464.813,16 16,10% 

141/2012-12 Concorrência 1 R$ 31.666.468,02 R$ 37.542.392,41 140,50 R$ 267.205,64 R$ 39.527.014,63 19,89% 

82/2012-12 Concorrência 2 R$ 83.738.010,34 R$ 99.452.330,30 186,50 R$ 533.256,46 R$ 97.963.402,33 14,52% 

201/2011-12 Concorrência 1 R$ 6.616.749,09 R$ 8.454.704,66 113,20 R$ 74.688,20 R$ 6.749.499,17 1,97% 

82/2010-12 Concorrência 1 R$ 29.789.331,12 R$ 40.739.668,39 22,80 R$ 1.786.827,56 R$ 30.430.153,17 2,11% 

66/2010-12 Concorrência 1 R$ 22.319.129,65 R$ 30.523.476,24 136,30 R$ 223.943,33 R$ 26.614.722,30 16,14% 

67/2010-12 Concorrência 1 R$ 10.371.444,87 R$ 14.183.911,11 220,80 R$ 64.238,73 R$ 14.545.002,46 28,69% 

64/2010-12 Concorrência 1 R$ 15.984.215,28 R$ 21.859.894,31 136,00 R$ 160.734,52 R$ 18.438.403,75 13,31% 

65/2010-12 Concorrência 1 R$ 16.351.498,36 R$ 22.362.187,93 102,40 R$ 218.380,74 R$ 16.702.851,26 2,10% 

265/2009-12 Concorrência 1 R$ 9.067.748,36 R$ 12.181.514,48 125,30 R$ 97.218,79 R$ 9.273.710,64 2,22% 

263/2009-12 Concorrência 1 R$ 25.947.750,62 R$ 34.857.925,85 187,40 R$ 186.008,14 R$ 26.632.957,55 2,57% 

264/2009-12 Concorrência 1 R$ 5.983.996,82 R$ 8.038.836,22 96,10 R$ 83.650,74 R$ 6.119.921,79 2,22% 

261/2009-12 Concorrência 1 R$ 17.470.708,41 R$ 23.469.959,58 105,20 R$ 223.098,48 R$ 17.863.915,23 2,20% 

262/2009-12 Concorrência 1 R$ 17.745.848,37 R$ 23.839.579,61 184,48 R$ 129.225,82 R$ 18.130.699,82 2,12% 

259/2009-12 Concorrência 1 R$ 26.092.232,82 R$ 35.052.021,66 187,60 R$ 186.844,47 R$ 26.781.325,64 2,57% 
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257/2009-12 Concorrência 1 R$ 18.596.046,51 R$ 24.981.726,54 116,50 R$ 214.435,42 R$ 19.089.201,83 2,58% 

258/2009-12 Concorrência 1 R$ 10.894.986,11 R$ 14.636.205,79 95,70 R$ 152.938,41 R$ 11.176.336,75 2,52% 

275/2009-12 Concorrência 1 R$ 15.378.650,50 R$ 20.659.511,75 107,48 R$ 192.217,27 R$ 15.860.117,96 3,04% 

248/2009-12 Concorrência 1 R$ 14.885.598,97 R$ 19.997.151,69 90,20 R$ 221.697,91 R$ 15.361.479,97 3,10% 

203/2012-13 Concorrência 2 R$ 182.150.041,72 R$ 212.279.562,75 462,90 R$ 458.586,22 R$ 227.948.544,92 20,09% 

359/2009-13 Concorrência 1 R$ 19.570.905,20 R$ 26.291.341,10 117,80 R$ 223.186,26 R$ 19.969.537,92 2,00% 

321/2009-13 Concorrência 1 R$ 1.753.090,40 R$ 2.355.082,57 8,10 R$ 290.750,93 R$ 1.772.441,76 1,09% 

285/2009-14 L1 Concorrência 1 R$ 23.116.446,05 R$ 31.396.025,56 81,10 R$ 387.127,32 R$ 23.856.004,62 3,10% 

285/2009-14 L2 Concorrência 1 R$ 32.474.379,73 R$ 44.107.879,11 159,30 R$ 276.885,62 R$ 33.204.914,61 2,20% 

285/2009-14 L3 Concorrência 1 R$ 11.466.184,13 R$ 15.573.786,71 72,80 R$ 213.925,64 R$ 11.826.377,25 3,05% 

38/2012-15 Concorrência 2 R$ 71.151.930,96 R$ 82.921.204,14 104,40 R$ 794.264,41 R$ 90.312.071,13 21,22% 

154/2012-15 Concorrência 1 R$ 28.460.531,96 R$ 33.168.201,46 155,00 R$ 213.988,40 R$ 34.236.061,09 16,87% 

149/2012-15 L1 Concorrência 1 R$ 42.953.834,48 R$ 50.058.847,73 187,00 R$ 267.694,37 R$ 62.380.862,65 31,14% 

149/2012-15 L2 Concorrência 1 R$ 28.980.148,02 R$ 33.773.767,45 134,00 R$ 252.043,04 R$ 40.599.342,75 28,62% 

187/2012-15 Concorrência 1 R$ 32.221.103,13 R$ 37.550.810,42 161,60 R$ 232.368,88 R$ 44.139.750,52 27,00% 

153/2012-15 Concorrência 1 R$ 17.480.139,77 R$ 20.371.537,62 142,60 R$ 142.857,91 R$ 22.973.603,83 23,91% 

39/2012-15 Concorrência 2 R$ 129.707.007,86 R$ 153.775.008,47 196,30 R$ 783.367,34 R$ 134.171.596,10 3,33% 

37/2012-15 Concorrência 2 R$ 136.045.295,64 R$ 156.188.229,46 199,00 R$ 784.865,47 R$ 207.440.791,76 34,42% 

139/2010-16 L1 Concorrência 1 R$ 44.639.772,27 R$ 60.772.397,71 249,30 R$ 243.772,15 R$ 46.712.710,00 4,44% 

139/2010-16 L2 Concorrência 1 R$ 23.975.527,56 R$ 32.640.182,11 94,50 R$ 345.398,75 R$ 24.204.535,60 0,95% 

120/2010-16 Concorrência 1 R$ 37.270.440,06 R$ 50.970.777,51 141,80 R$ 359.455,41 R$ 38.235.612,27 2,52% 

51/2009-16 L1 Concorrência 1 R$ 30.945.419,40 R$ 44.145.165,64 144,40 R$ 305.714,44 R$ 38.095.507,42 18,77% 

51/2009-16 L2 Concorrência 1 R$ 23.533.572,63 R$ 33.571.801,00 105,80 R$ 317.313,81 R$ 24.367.619,53 3,42% 

174/2012-17 Concorrência 1 R$ 14.763.762,07 R$ 16.949.691,99 60,10 R$ 282.024,83 R$ 15.598.419,50 5,35% 

202/2012-17 Concorrência 1 R$ 43.361.839,54 R$ 50.434.470,80 156,20 R$ 322.883,94 R$ 49.008.412,98 11,52% 

182/2012-17 Concorrência 1 R$ 48.054.255,64 R$ 55.892.254,07 210,70 R$ 265.269,36 R$ 55.384.228,56 13,23% 
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175/2012-17 Concorrência 1 R$ 8.013.882,87 R$ 9.321.005,42 51,50 R$ 180.990,40 R$ 8.878.935,15 9,74% 

161/2012-17 Concorrência 1 R$ 6.864.785,61 R$ 7.984.482,05 61,60 R$ 129.618,22 R$ 6.932.638,68 0,98% 

160/2012-17 Concorrência 1 R$ 14.256.485,85 R$ 16.581.822,33 72,00 R$ 230.303,09 R$ 15.330.962,57 7,01% 

159/2012-17 Concorrência 1 R$ 24.753.037,32 R$ 28.790.437,65 105,00 R$ 274.194,64 R$ 31.306.069,44 20,93% 

146/2012-17 Concorrência 1 R$ 9.160.007,93 R$ 10.654.071,81 76,39 R$ 139.469,46 R$ 9.965.172,40 8,08% 

185/2012-19 Concorrência 1 R$ 11.717.743,86 R$ 13.867.311,39 78,60 R$ 176.428,90 R$ 13.643.152,65 14,11% 

183/2012-19 Concorrência 1 R$ 20.280.673,16 R$ 24.001.071,64 102,10 R$ 235.074,16 R$ 23.563.365,71 13,93% 

184/2012-19 Concorrência 1 R$ 29.897.395,02 R$ 35.381.937,97 203,00 R$ 174.295,26 R$ 35.790.577,58 16,47% 

513/2011-19 Concorrência 2 R$ 141.308.872,93 R$ 167.826.971,87 325,60 R$ 515.439,10 R$ 176.875.614,48 20,11% 

510/2011-19 Concorrência 2 R$ 102.359.386,94 R$ 119.290.699,57 271,10 R$ 440.024,71 R$ 133.448.774,85 23,30% 

506/2011-19 Concorrência 2 R$ 80.768.042,90 R$ 94.127.921,52 126,30 R$ 745.272,54 R$ 95.703.795,38 15,61% 

509/2011-19 Concorrência 2 R$ 98.613.637,68 R$ 113.214.421,69 241,60 R$ 468.602,74 R$ 122.650.650,94 19,60% 

512/20122-19 Concorrência 2 R$ 30.756.964,32 R$ 36.528.832,75 84,60 R$ 431.782,89 R$ 37.297.969,42 17,54% 

507/2011-19 Concorrência 2 R$ 99.336.761,78 R$ 115.768.100,61 138,10 R$ 838.291,82 R$ 125.642.174,22 20,94% 

508/2011-19 Concorrência 2 R$ 74.672.138,03 R$ 87.023.690,26 115,10 R$ 756.070,29 R$ 88.341.504,57 15,47% 

511/2011-19 Concorrência 2 R$ 36.881.748,55 R$ 43.802.997,28 145,20 R$ 301.673,53 R$ 43.406.083,48 15,03% 

276/2011-19 Concorrência 1 R$ 30.971.899,00 R$ 36.866.478,37 108,30 R$ 340.410,70 R$ 37.189.407,77 16,72% 

155/2010-19 Concorrência 1 R$ 13.918.941,34 R$ 18.949.188,04 63,40 R$ 298.883,09 R$ 14.378.360,86 3,20% 

156/2010-19 Concorrência 1 R$ 13.200.677,30 R$ 17.971.346,41 54,60 R$ 329.145,54 R$ 14.230.674,19 7,24% 

157/2010-19 Concorrência 1 R$ 10.409.140,75 R$ 14.170.960,32 56,90 R$ 249.050,27 R$ 10.808.629,02 3,70% 

117/2010-19 Concorrência 1 R$ 17.223.517,86 R$ 23.448.024,58 85,20 R$ 275.211,56 R$ 17.604.169,47 2,16% 

118/2010-19 Concorrência 1 R$ 21.338.144,02 R$ 29.049.659,28 100,40 R$ 289.339,24 R$ 21.882.329,96 2,49% 

119/2010-19 Concorrência 1 R$ 21.894.193,55 R$ 29.806.662,77 101,70 R$ 293.084,20 R$ 22.570.292,98 3,00% 

89/2010-19 Concorrência 1 R$ 32.823.591,52 R$ 44.745.811,54 82,00 R$ 545.680,63 R$ 33.493.461,56 2,00% 

107/2010-19 Concorrência 1 R$ 25.202.706,94 R$ 34.310.858,94 106,30 R$ 322.773,84 R$ 25.758.068,27 2,16% 

108/2010-19 Concorrência 1 R$ 42.862.052,11 R$ 58.352.216,98 127,80 R$ 456.590,12 R$ 43.934.380,32 2,44% 
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109/2010-19 Concorrência 1 R$ 21.299.595,11 R$ 28.997.178,96 128,70 R$ 225.308,31 R$ 21.793.645,00 2,27% 

29/2010-19 Concorrência 1 R$ 31.386.138,43 R$ 42.923.450,23 103,50 R$ 414.719,33 R$ 32.215.120,36 2,57% 

10/2012-21 Concorrência 1 R$ 5.460.109,17 R$ 6.976.781,17 14,30 R$ 487.886,80 R$ 6.356.871,50 14,11% 

139/2012-22 L1 Concorrência 1 R$ 50.477.900,46 R$ 58.827.472,87 124,80 R$ 471.373,98 R$ 58.564.605,58 13,81% 

139/2012-22 L2 Concorrência 1 R$ 32.492.617,16 R$ 37.867.235,70 63,21 R$ 599.070,33 R$ 35.762.798,65 9,14% 

139/2012-22 L3 Concorrência 1 R$ 36.601.929,07 R$ 42.656.270,76 94,90 R$ 449.486,52 R$ 40.016.078,04 8,53% 

139/2012-22 L4 Concorrência 1 R$ 23.871.653,14 R$ 27.820.274,11 236,77 R$ 117.499,15 R$ 27.616.777,43 13,56% 

139/2012-22 L5 Concorrência 1 R$ 21.202.688,75 R$ 24.709.835,11 108,81 R$ 227.091,58 R$ 25.320.728,23 16,26% 

234/2009-22 L1 Concorrência 1 R$ 22.519.860,99 R$ 30.587.291,10 105,00 R$ 291.307,53 R$ 22.715.390,02 0,86% 

234/2009-22 L2 Concorrência 1 R$ 40.366.692,26 R$ 54.827.503,93 104,40 R$ 525.167,66 R$ 41.621.284,79 3,01% 

234/2009-22 L3 Concorrência 1 R$ 13.672.170,60 R$ 18.570.037,46 73,75 R$ 251.797,12 R$ 13.739.770,00 0,49% 

234/2009-22 L4 Concorrência 1 R$ 15.844.697,67 R$ 21.520.842,43 73,75 R$ 291.808,03 R$ 15.939.625,30 0,60% 

314/2012-23 Concorrência 2 R$ 71.266.013,36 R$ 83.054.156,96 143,60 R$ 578.371,57 R$ 82.863.589,87 14,00% 

295/2012-23 Concorrência 2 R$ 65.775.119,33 R$ 76.655.011,66 114,50 R$ 669.476,08 R$ 84.978.672,19 22,60% 

266/2012-23 Concorrência 1 R$ 12.876.130,66 R$ 15.005.977,27 90,97 R$ 164.955,23 R$ 16.057.287,45 19,81% 

239/2012-23 Concorrência 2 R$ 124.171.509,63 R$ 147.473.601,77 206,60 R$ 713.812,21 R$ 152.694.614,33 18,68% 

94/2012-23 Concorrência 2 R$ 48.483.957,24 R$ 57.582.482,68 69,60 R$ 827.334,52 R$ 59.070.972,51 17,92% 

0016/2009-23 Concorrência 1 R$ 10.046.129,29 R$ 14.331.298,47 141,00 R$ 101.640,41 R$ 10.375.121,89 3,17% 

0011/2009-23 Concorrência 1 R$ 13.809.578,76 R$ 19.700.044,58 146,20 R$ 134.747,23 R$ 15.052.434,02 8,26% 

0014/2009-23 Concorrência 1 R$ 34.923.436,83 R$ 49.820.003,53 158,70 R$ 313.925,67 R$ 38.016.292,30 8,14% 
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Anexo II: Base de dados Parte II 

 

Evento (número do 

procedimento 

licitatório) 

Modalidade 

de Licitação 

Etapa 

CREMA 

Data de publicação do 

aviso de licitação no 

DOU 

Data do termo final DOU considerado termo final 
Duração da 

licitação (dias) 

328/2012-00 RDC 2 3  agosto, 2012 7  novembro, 2012 DOU Homologacao Adjudicação 96 

525/2012-00 RDC 2 28  setembro, 2012 17  dezembro, 2012 DOU Homologacao Adjudicação 80 

527/2012-00 RDC 2 28  setembro, 2012 17  dezembro, 2012 DOU Homologacao Adjudicação 80 

529/2012-00 RDC 2 28  setembro, 2012 20  dezembro, 2012 DOU Homologacao Adjudicação 83 

530/2012-00 RDC 2 28  setembro, 2012 24  setembro, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 361 

532/2012-00 RDC 2 28  setembro, 2012 8  março, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 161 

533/2012-00 RDC 2 28  setembro, 2012 17  dezembro, 2012 DOU Homologacao Adjudicação 80 

534/2012-00 RDC 2 28  setembro, 2012 26  abril, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 210 

536/2012-00 RDC 2 28  setembro, 2012 17  dezembro, 2012 DOU Homologacao Adjudicação 80 

537/2012-00 RDC 2 28  setembro, 2012 8  março, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 161 

639/2012-00 RDC 2 1  novembro, 2012 15  maio, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 195 

640/2012-00 RDC 2 1  novembro, 2012 24  janeiro, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 84 

641/2012-00 RDC 2 1  novembro, 2012 8  março, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 127 

705/2012-00 RDC 2 13  novembro, 2012 17  abril, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 155 

759/2012-00 RDC 2 27  novembro, 2012 8  março, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 101 

814/2012-00 RDC 2 7  dezembro, 2012 29  maio, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 173 

829/2012-00 RDC 2 13  dezembro, 2012 6  agosto, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 236 

22/2013-00 RDC 2 23  janeiro, 2013 2  outubro, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 252 

59/2013-00 RDC 2 5  fevereiro, 2013 21  junho, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 136 

76/2013-00 RDC 2 15  fevereiro, 2013 9  julho, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 144 
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96/2013-00 RDC 2 13  fevereiro, 2013 13  junho, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 120 

129/2013-00 RDC 2 13  março, 2013 8  outubro, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 209 

378/2013-09 RDC 2 19  agosto, 2013 20  dezembro, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 123 

376/2013-09 RDC 2 19  agosto, 2013 16  dezembro, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 119 

377/2013-09 RDC 2 19  agosto, 2013 16  dezembro, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 119 

353/2013-09 RDC 2 25  junho, 2013 2  dezembro, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 160 

352/2013-09 RDC 2 25  junho, 2013 24  janeiro, 2014 DOU Homologacao Adjudicação 213 

289/2013-09 RDC 2 3  junho, 2013 14  janeiro, 2014 DOU Homologacao Adjudicação 225 

773/2012-09 RDC 2 27  novembro, 2012 20  fevereiro, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 85 

74/2013-12 RDC 2 13  fevereiro, 2013 19  novembro, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 279 

644/2012-12 RDC 2 31  outubro, 2012 17  dezembro, 2012 DOU Homologacao Adjudicação 47 

645/2012-12 RDC 2 31  outubro, 2012 4  junho, 2013 DOU Homologacao Adjudicação 216 

514/2012-12 RDC 2 28  setembro, 2012 13  dezembro, 2012 N/A N/A 

515/2012-12 RDC 2 28  setembro, 2012 11  dezembro, 2012 DOU Homologacao Adjudicação 74 

516/2012-12 RDC 2 28  setembro, 2012 13  dezembro, 2012 DOU Homologacao Adjudicação 76 

175/2012-16 RDC 2 31  agosto, 2012 29  outubro, 2012 DOU Julgamento Proposta 66 

176/2012-16 RDC 2 31  agosto, 2012 22  novembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 90 

174/2012-16 RDC 2 31  agosto, 2012 29  outubro, 2012 DOU Julgamento Proposta 66 

173/2012-16 RDC 2 31  agosto, 2012 29  outubro, 2012 DOU Julgamento Proposta 66 

172/2012-16 RDC 2 31  agosto, 2012 29  outubro, 2012 DOU Julgamento Proposta 66 

124/2012-00 Concorrência 2 24  abril, 2012 13  dezembro, 2012 DOU Homologacao Adjudicação 233 

19/2012-00 Concorrência 2 1  fevereiro, 2012 30  novembro, 2012 DOU Homologacao Adjudicação 303 

161/2011-00 Concorrência 2 5  maio, 2011 21  maio, 2012 DOU Homologacao Adjudicação 382 

395/2010-00 Concorrência 2 30  agosto, 2010 8  novembro, 2010 DOU Julgamento Proposta 77 

570/2011-03 Concorrência 1 30  dezembro, 2011 8  agosto, 2012 DOU Julgamento Proposta 229 

569/2011-03 Concorrência 1 30  dezembro, 2011 19  setembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 271 
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567/2011-03 Concorrência 1 30  dezembro, 2011 31  julho, 2012 DOU Julgamento Proposta 214 

566/2011-03 Concorrência 1 30  dezembro, 2011 4  junho, 2012 N/A N/A 

565/2011-03 Concorrência 1 30  dezembro, 2011 11  maio, 2012 DOU Julgamento Proposta 140 

131/2012-04 Concorrência 1 21  junho, 2012 19  novembro, 2012 DOU Homologacao Adjudicação 151 

129/2012-04 Concorrência 1 21  junho, 2012 24  outubro, 2012 DOU Homologacao Adjudicação 125 

127/2012-04 Concorrência 1 21  junho, 2012 19  novembro, 2012 DOU Homologacao Adjudicação 151 

128/2012-04 Concorrência 1 22  junho, 2012 19  novembro, 2012 DOU Homologacao Adjudicação 150 

228/2009-04 Concorrência 1 12  maio, 2009 30  junho, 2009 DOU Julgamento Proposta 56 

156/2009-04 Concorrência 1 9  abril, 2009 10  junho, 2009 DOU Julgamento Proposta 69 

202/2009-04 Concorrência 1 28  abril, 2009 12  agosto, 2009 DOU Julgamento Proposta 113 

203/2009-04 Concorrência 1 28  abril, 2009 24  junho, 2009 DOU Julgamento Proposta 64 

196/2009-04 Concorrência 1 24  abril, 2009 22  maio, 2009 DOU Julgamento Proposta 35 

180/2009-04 Concorrência 1 20  abril, 2009 26  maio, 2009 DOU Julgamento Proposta 43 

177/2009-04 Concorrência 1 20  abril, 2009 22  maio, 2009 DOU Julgamento Proposta 39 

179/2009-04 Concorrência 1 20  abril, 2009 4  junho, 2009 DOU Julgamento Proposta 52 

155/2009-04 Concorrência 1 9  abril, 2009 14  maio, 2009 DOU Julgamento Proposta 42 

151/2009-04 Concorrência 1 8  abril, 2009 15  maio, 2009 DOU Julgamento Proposta 44 

154/2009-04 Concorrência 1 8  abril, 2009 14  maio, 2009 DOU Julgamento Proposta 43 

171/2012-05 - Lote 1 Concorrência 1 11  maio, 2012 13  setembro, 2012 DOU  Julgamento Recurso 132 

171/2012-05 -  Lote 2 Concorrência 1 11  maio, 2012 15  agosto, 2012 DOU Julgamento Proposta 103 

171/2012-05 - Lote 3 Concorrência 1 11  maio, 2012 15  agosto, 2012 DOU Julgamento Proposta 103 

170/2012-05 - Lote 1 Concorrência 1 10  maio, 2012 23  julho, 2012 DOU Julgamento Proposta 81 

170/2012-05 - Lote 2 Concorrência 1 10  maio, 2012 23  julho, 2012 DOU Julgamento Proposta 81 

170/2012-05 - Lote 3 Concorrência 1 10  maio, 2012 23  julho, 2012 DOU Julgamento Proposta 81 

326/2009-05 Concorrência 1 22  junho, 2009 17  agosto, 2009 DOU Julgamento Proposta 63 

478/2012-06 Concorrência 1 20  setembro, 2012 17  dezembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 95 
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475/2012-06 Concorrência 1 19  setembro, 2012 17  dezembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 96 

171/2010-06 Concorrência 1 27  abril, 2010 14  setembro, 2010 DOU Julgamento Proposta 147 

455/2009-06 Concorrência 1 17  agosto, 2009 26  novembro, 2009 DOU Julgamento Proposta 108 

385/2011-08 Concorrência 1 1  março, 2010 11  janeiro, 2012 DOU Julgamento Proposta 688 

201/2009-08 Concorrência 1 27  abril, 2009 29  junho, 2009 DOU Julgamento Proposta 70 

155/2012-10 L1 Concorrência 1 4  maio, 2012 8  outubro, 2012 DOU  Julgamento Recurso 164 

155/2012-10 L2 Concorrência 1 4  maio, 2012 8  outubro, 2012 DOU  Julgamento Recurso 164 

155/2012-10 L3 Concorrência 1 4  maio, 2012 8  outubro, 2012 DOU  Julgamento Recurso 164 

155/2012-10 L4 Concorrência 1 4  maio, 2012 8  outubro, 2012 DOU  Julgamento Recurso 164 

332/2010-10 Concorrência 1 27  junho, 2010 21  outubro, 2010 DOU Julgamento Proposta 123 

144/2012-12 Concorrência 1 27  abril, 2012 21  setembro, 2012 DOU  Julgamento Recurso 154 

140/2012-12 Concorrência 1 27  abril, 2012 21  setembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 154 

141/2012-12 Concorrência 1 27  abril, 2012 19  setembro, 2012 DOU Homologação e Adjudicação 145 

82/2012-12 Concorrência 2 29  março, 2012 5  setembro, 2012 DOU Homologação e Adjudicação 160 

201/2011-12 Concorrência 1 27  maio, 2011 18  outubro, 2011 DOU  Julgamento Recurso 151 

82/2010-12 Concorrência 1 1  março, 2010 30  julho, 2010 DOU Julgamento Proposta 158 

66/2010-12 Concorrência 1 16  março, 2010 25  novembro, 2010 DOU Julgamento Proposta 261 

67/2010-12 Concorrência 1 22  fevereiro, 2010 25  novembro, 2010 DOU  Julgamento Recurso 283 

64/2010-12 Concorrência 1 22  fevereiro, 2010 21  julho, 2010 DOU  Julgamento Recurso 156 

65/2010-12 Concorrência 1 22  dezembro, 2009 19  maio, 2010 DOU  Julgamento Recurso 155 

265/2009-12 Concorrência 1 22  maio, 2009 8  setembro, 2009 DOU Julgamento Proposta 116 

263/2009-12 Concorrência 1 22  maio, 2009 1  setembro, 2009 DOU Julgamento Proposta 109 

264/2009-12 Concorrência 1 22  maio, 2009 1  setembro, 2009 DOU Julgamento Proposta 109 

261/2009-12 Concorrência 1 22  maio, 2009 1  setembro, 2009 DOU Julgamento Proposta 109 

262/2009-12 Concorrência 1 22  maio, 2009 1  setembro, 2009 DOU Julgamento Proposta 109 

259/2009-12 Concorrência 1 22  maio, 2009 8  setembro, 2009 DOU Julgamento Proposta 116 
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257/2009-12 Concorrência 1 22  maio, 2009 29  setembro, 2009 DOU Julgamento Proposta 137 

258/2009-12 Concorrência 1 22  maio, 2009 29  setembro, 2009 DOU Julgamento Proposta 137 

275/2009-12 Concorrência 1 28  maio, 2009 3  setembro, 2009 DOU Julgamento Proposta 105 

248/2009-12 Concorrência 1 18  maio, 2009 8  setembro, 2009 DOU Julgamento Proposta 120 

203/2012-13 Concorrência 2 29  maio, 2012 30  agosto, 2012 DOU Julgamento Proposta 100 

359/2009-13 Concorrência 1 2  julho, 2009 13  agosto, 2009 DOU Julgamento Proposta 49 

321/2009-13 Concorrência 1 18  junho, 2009 30  julho, 2009 DOU Julgamento Proposta 49 

285/2009-14 L1 Concorrência 1 N/A 18  novembro, 2009 DOU Julgamento Proposta N/A 

285/2009-14 L2 Concorrência 1 N/A 18  novembro, 2009 DOU Julgamento Proposta N/A 

285/2009-14 L3 Concorrência 1 N/A 18  novembro, 2009 DOU Julgamento Proposta N/A 

38/2012-15 Concorrência 2 16  fevereiro, 2012 13  novembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 278 

154/2012-15 Concorrência 1 9  maio, 2012 3  setembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 124 

149/2012-15 L1 Concorrência 1 15  maio, 2012 20  setembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 135 

149/2012-15 L2 Concorrência 1 15  maio, 2012 20  setembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 135 

187/2012-15 Concorrência 1 21  maio, 2012 3  setembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 112 

153/2012-15 Concorrência 1 9  maio, 2012 17  setembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 138 

39/2012-15 Concorrência 2 16  fevereiro, 2012 12  setembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 216 

37/2012-15 Concorrência 2 16  fevereiro, 2012 24  outubro, 2012 DOU Julgamento Proposta 258 

139/2010-16  L1 Concorrência 1 13  abril, 2010 1  julho, 2010 DOU Julgamento Proposta 86 

139/2010-16 L2 Concorrência 1 13  abril, 2010 1  julho, 2010 DOU Julgamento Proposta 86 

120/2010-16 Concorrência 1 29  março, 2010 22  julho, 2010 DOU Julgamento Proposta 122 

51/2009-16 L1 Concorrência 1 12  fevereiro, 2009 22  junho, 2009 DOU Julgamento Proposta 137 

51/2009-16 L2 Concorrência 1 12  fevereiro, 2009 22  junho, 2009 DOU Julgamento Proposta 137 

174/2012-17 Concorrência 1 21  maio, 2012 9  outubro, 2012 DOU Homologação Adjudicação 141 

202/2012-17 Concorrência 1 29  maio, 2012 17  outubro, 2012 DOU Homologação Adjudicação 141 

182/2012-17 Concorrência 1 21  maio, 2012 10  outubro, 2012 DOU Homologação Adjudicação 142 
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175/2012-17 Concorrência 1 21  maio, 2012 5  outubro, 2012 DOU Homologação Adjudicação 137 

161/2012-17 Concorrência 1 18  maio, 2012 30  agosto, 2012 DOU Homologação Adjudicação 104 

160/2012-17 Concorrência 1 18  maio, 2012 30  agosto, 2012 DOU Homologação Adjudicação 104 

159/2012-17 Concorrência 1 18  maio, 2012 10  outubro, 2012 DOU Homologação Adjudicação 145 

146/2012-17 Concorrência 1 10  maio, 2012 5  outubro, 2012 DOU Homologação Adjudicação 148 

185/2012-19 Concorrência 1 18  julho, 2012 28  setembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 79 

183/2012-19 Concorrência 1 18  julho, 2012 19  dezembro, 2012 DOU Julgamento Recurso 161 

184/2012-19 Concorrência 1 18  julho, 2012 3  dezembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 145 

513/2011-19 Concorrência 2 2  janeiro, 2012 24  setembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 273 

510/2011-19 Concorrência 2 2  janeiro, 2012 10  dezembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 350 

506/2011-19 Concorrência 2 2  janeiro, 2012 20  dezembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 360 

509/2011-19 Concorrência 2 2  janeiro, 2012 4  março, 2013 DOU Julgamento Proposta 434 

512/20122-19 Concorrência 2 2  janeiro, 2012 5  dezembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 345 

507/2011-19 Concorrência 2 2  janeiro, 2012 5  dezembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 345 

508/2011-19 Concorrência 2 2  janeiro, 2012 24  abril, 2013 DOU Julgamento Proposta 485 

511/2011-19 Concorrência 2 2  janeiro, 2012 21  novembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 331 

276/2011-19 Concorrência 1 5  setembro, 2011 17  maio, 2012 DOU Homologação Adjudicação 255 

155/2010-19 Concorrência 1 7  junho, 2010 29  novembro, 2010 DOU Homologação Adjudicação 175 

156/2010-19 Concorrência 1 7  junho, 2010 22  dezembro, 2010 DOU Homologação Adjudicação 198 

157/2010-19 Concorrência 1 7  junho, 2010 22  dezembro, 2010 DOU Homologação Adjudicação 198 

117/2010-19 Concorrência 1 16  abril, 2010 21  junho, 2010 DOU Julgamento Proposta 73 

118/2010-19 Concorrência 1 16  abril, 2010 6  novembro, 2010 DOU Julgamento Proposta 211 

119/2010-19 Concorrência 1 16  abril, 2010 7  setembro, 2010 DOU Julgamento Proposta 151 

89/2010-19 Concorrência 1 13  abril, 2010 5  agosto, 2010 DOU Julgamento Proposta 121 

107/2010-19 Concorrência 1 13  abril, 2010 21  junho, 2010 DOU Julgamento Proposta 76 

108/2010-19 Concorrência 1 13  abril, 2010 4  junho, 2010 DOU Julgamento Proposta 59 
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109/2010-19 Concorrência 1 13  abril, 2010 11  junho, 2010 DOU Julgamento Proposta 66 

29/2010-19 Concorrência 1 9  fevereiro, 2010 24  março, 2010 DOU Julgamento Proposta 50 

10/2012-21 Concorrência 1 17  fevereiro, 2012 25  maio, 2012 DOU Julgamento Proposta 105 

139/2012-22 L1 Concorrência 1 27  abril, 2012 10  setembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 143 

139/2012-22 L2 Concorrência 1 27  abril, 2012 4  outubro, 2012 DOU Julgamento Recurso 167 

139/2012-22 L3 Concorrência 1 27  abril, 2012 10  setembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 143 

139/2012-22 L4 Concorrência 1 27  abril, 2012 10  setembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 143 

139/2012-22 L5 Concorrência 1 27  abril, 2012 10  setembro, 2012 DOU Julgamento Proposta 143 

234/2009-22 L1 Concorrência 1 13  maio, 2009 23  julho, 2009 DOU Julgamento Proposta 78 

234/2009-22 L2 Concorrência 1 13  maio, 2009 23  julho, 2009 DOU Julgamento Proposta 78 

234/2009-22 L3 Concorrência 1 13  maio, 2009 12  agosto, 2009 DOU Julgamento Recurso 98 

234/2009-22 L4 Concorrência 1 13  maio, 2009 12  agosto, 2009 DOU Julgamento Recurso 98 

314/2012-23 Concorrência 2 2  agosto, 2012 28  dezembro, 2012 DOU Homologação Adjudicação 148 

295/2012-23 Concorrência 2 19  julho, 2012 20  novembro, 2012 DOU Homologação Adjudicação 124 

266/2012-23 Concorrência 1 3  julho, 2012 3  outubro, 2012 DOU Homologação Adjudicação 92 

239/2012-23 Concorrência 2 20  junho, 2012 14  novembro, 2012 DOU Homologação Adjudicação 147 

94/2012-23 Concorrência 2 5  abril, 2012 5  outubro, 2012 DOU Homologação Adjudicação 183 

0016/2009-23 Concorrência 1 16  janeiro, 2009 4  junho, 2009 DOU Julgamento Proposta 146 

0011/2009-23 Concorrência 1 15  janeiro, 2009 5  junho, 2009 DOU Julgamento Proposta 141 

0014/2009-23 Concorrência 1 16  janeiro, 2009 10  junho, 2009 DOU Julgamento Proposta 145 
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Anexo III: Contratos de Recuperação e Manutenção de Rodovia 2a Etapa 

 

Eventos 
Modalidade 

de licitação 

Preço Proposta 

Vencedora 
Orçamento Desconto 

Quilô-

metro 

Preço por 

quilômetro 

328/2012-00 RDC R$ 178.251.161,38 R$ 231.356.554,74 22,95% 388,40 R$ 458.937,08 

525/2012-00 RDC R$ 243.257.529,79 R$ 310.972.544,74 21,78% 501,90 R$ 484.673,30 

527/2012-00 RDC R$ 167.857.376,94 R$ 185.013.594,91 9,27% 476,80 R$ 352.049,87 

529/2012-00 RDC R$ 182.709.021,75 R$ 225.555.069,70 19,00% 386,40 R$ 472.849,44 

530/2012-00 RDC R$ 146.519.721,20 R$ 158.564.679,87 7,60% 370,00 R$ 395.999,25 

532/2012-00 RDC R$ 119.254.433,63 R$ 173.975.652,98 31,45% 342,70 R$ 347.984,92 

533/2012-00 RDC R$ 183.097.576,61 R$ 191.627.259,89 4,45% 308,20 R$ 594.086,88 

534/2012-00 RDC R$ 93.469.350,21 R$ 99.435.478,95 6,00% 299,08 R$ 312.522,90 

536/2012-00 RDC R$ 70.031.690,20 R$ 86.874.745,95 19,39% 193,40 R$ 362.108,02 

537/2012-00 RDC R$ 43.701.686,13 R$ 54.605.507,03 19,97% 179,30 R$ 243.735,00 

639/2012-00 RDC R$ 158.160.183,48 R$ 197.881.022,16 20,07% 297,80 R$ 531.095,31 

640/2012-00 RDC R$ 52.675.823,62 R$ 56.319.390,02 6,47% 221,00 R$ 238.352,14 

641/2012-00 RDC R$ 63.894.404,46 R$ 71.443.048,45 10,57% 363,80 R$ 175.630,58 

705/2012-00 RDC R$ 231.635.594,93 R$ 245.212.350,71 5,54% 394,40 R$ 587.311,35 

759/2012-00 RDC R$ 201.375.329,54 R$ 227.157.732,14 11,35% 402,70 R$ 500.062,90 

814/2012-00 RDC R$ 191.833.729,77 R$ 198.019.667,94 3,12% 601,20 R$ 319.084,71 

829/2012-00 RDC R$ 321.596.566,60 R$ 374.069.023,44 14,03% 520,75 R$ 617.564,22 

22/2013-00 RDC R$ 261.642.986,81 R$ 285.775.305,22 8,44% 425,30 R$ 615.196,30 

59/2013-00 RDC R$ 146.458.077,35 R$ 162.442.035,44 9,84% 278,10 R$ 526.638,18 

76/2013-00 RDC R$ 127.334.800,80 R$ 151.936.655,52 16,19% 355,00 R$ 358.689,58 

96/2013-00 RDC R$ 196.003.355,94 R$ 230.619.315,14 15,01% 361,10 R$ 542.795,23 

129/2013-00 RDC R$ 85.737.299,99 R$ 101.284.465,44 15,35% 89,40 R$ 959.030,20 

378/2013-09 RDC R$ 148.251.757,72 R$ 181.260.667,36 18,21% 272,30 R$ 544.442,74 

376/2013-09 RDC R$ 149.350.911,89 R$ 172.611.904,79 13,48% 122,40 R$ 1.220.187,19 

377/2013-09 RDC R$ 71.808.590,06 R$ 77.362.505,28 7,18% 92,50 R$ 776.309,08 

353/2013-09 RDC R$ 145.434.867,71 R$ 173.153.491,30 16,01% 182,10 R$ 798.653,86 

352/2013-09 RDC R$ 150.008.467,72 R$ 169.898.071,56 11,71% 177,40 R$ 845.594,52 

289/2013-09 RDC R$ 197.270.007,72 R$ 231.504.390,73 14,79% 305,60 R$ 645.517,04 

773/2012-09 RDC R$ 223.523.332,78 R$ 276.518.169,72 19,17% 202,90 R$ 1.101.642,84 

74/2013-12 RDC R$ 163.438.831,26 R$ 175.744.953,84 7,00% 277,00 R$ 590.031,88 

644/2012-12 RDC R$ 141.339.671,56 R$ 164.283.604,46 13,97% 277,80 R$ 508.782,12 

645/2012-12 RDC R$ 107.382.840,54 R$ 127.206.925,97 15,58% 156,40 R$ 686.591,05 

514/2012-12 RDC R$ 77.100.187,79 R$ 85.774.357,17 10,11% 218,50 R$ 352.861,27 

515/2012-12 RDC R$ 138.239.891,95 R$ 176.093.313,31 21,50% 280,20 R$ 493.361,50 

516/2012-12 RDC R$ 173.489.362,59 R$ 205.942.841,11 15,76% 310,40 R$ 558.921,92 

175/2012-16 RDC R$ 100.783.244,92 R$ 121.175.440,42 16,83% 155,10 R$ 649.795,26 

176/2012-16 RDC R$ 177.581.306,37 R$ 182.050.697,37 2,46% 305,40 R$ 581.471,21 

174/2012-16 RDC R$ 116.574.701,35 R$ 131.818.417,43 11,56% 214,50 R$ 543.471,80 
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173/2012-16 RDC R$ 133.110.568,29 R$ 164.438.736,23 19,05% 303,50 R$ 438.585,07 

172/2012-16 RDC R$ 164.038.833,78 R$ 198.605.736,05 17,40% 297,00 R$ 552.319,31 

124/2012-00 Concorrência R$ 99.587.526,27 R$ 124.548.584,30 20,04% 160,20 R$ 621.644,98 

19/2012-00 Concorrência R$ 83.864.261,17 R$ 98.751.591,93 15,08% 138,60 R$ 605.081,25 

161/2011-00 Concorrência R$ 4.455.961,28 R$ 5.240.340,20 14,97% 147,20 R$ 30.271,48 

395/2010-00 Concorrência R$ 147.629.684,53 R$ 152.304.321,48 3,07% 147,20 R$ 1.002.919,05 

82/2012-12 Concorrência R$ 99.452.330,30 R$ 116.347.266,99 14,52% 186,50 R$ 533.256,46 

203/2012-13 Concorrência R$ 212.279.562,75 R$ 265.653.617,14 20,09% 462,90 R$ 458.586,22 

38/2012-15 Concorrência R$ 82.921.204,14 R$ 105.250.631,78 21,22% 104,40 R$ 794.264,41 

39/2012-15 Concorrência R$ 153.775.008,47 R$ 159.068.030,84 3,33% 196,30 R$ 783.367,34 

37/2012-15 Concorrência R$ 156.188.229,46 R$ 238.154.578,07 34,42% 199,00 R$ 784.865,47 

513/2011-19 Concorrência R$ 167.826.971,87 R$ 210.068.187,22 20,11% 325,60 R$ 515.439,10 

510/2011-19 Concorrência R$ 119.290.699,57 R$ 155.522.597,24 23,30% 271,10 R$ 440.024,71 

506/2011-19 Concorrência R$ 94.127.921,52 R$ 111.534.203,59 15,61% 126,30 R$ 745.272,54 

509/2011-19 Concorrência R$ 113.214.421,69 R$ 140.810.367,03 19,60% 241,60 R$ 468.602,74 

512/2012-19 Concorrência R$ 36.528.832,75 R$ 44.297.326,38 17,54% 84,60 R$ 431.782,89 

507/2011-19 Concorrência R$ 115.768.100,61 R$ 146.424.703,25 20,94% 138,10 R$ 838.291,82 

508/2011-19 Concorrência R$ 87.023.690,26 R$ 102.954.112,92 15,47% 115,10 R$ 756.070,29 

511/2011-19 Concorrência R$ 43.802.997,28 R$ 51.551.692,40 15,03% 145,20 R$ 301.673,53 

314/2012-23 Concorrência R$ 83.054.156,96 R$ 96.570.093,86 14,00% 143,60 R$ 578.371,57 

295/2012-23 Concorrência R$ 76.655.011,66 R$ 99.035.032,91 22,60% 114,50 R$ 669.476,08 

239/2012-23 Concorrência R$ 147.473.601,77 R$ 181.349.367,61 18,68% 206,60 R$ 713.812,21 

94/2012-23 Concorrência R$ 57.582.482,68 R$ 70.156.262,92 17,92% 69,60 R$ 827.334,52 
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Anexo IV: Duração da licitação dos contratos com despacho de homologação publicado no 

DOU 

Número da 

Licitação 

Modalidade de 

Licitação Aviso de licitação DOU 
Homologação DOU 

 

Duração da 

licitação 

(dias) 

328/12-00 RDC 3  agosto, 2012 7  novembro, 2012 96 

525/2012-00 RDC 28  setembro, 2012 17  dezembro, 2012 80 

527/2012-00 RDC 28  setembro, 2012 17  dezembro, 2012 80 

529/2012-00 RDC 28  setembro, 2012 20  dezembro, 2012 83 

530/2012-00 RDC 28  setembro, 2012 24  setembro, 2013 361 

532/2012-00 RDC 28  setembro, 2012 8  março, 2013 161 

533/2012-00 RDC 28  setembro, 2012 17  dezembro, 2012 80 

534/2012-00 RDC 28  setembro, 2012 26  abril, 2013 210 

536/2012-00 RDC 28  setembro, 2012 17  dezembro, 2012 80 

537/2012-00 RDC 28  setembro, 2012 8  março, 2013 161 

639/2012-00 RDC 1  novembro, 2012 15  maio, 2013 195 

640/2012-00 RDC 1  novembro, 2012 24  janeiro, 2013 84 

641/2012-00 RDC 1  novembro, 2012 8  março, 2013 127 

705/2012-00 RDC 13  novembro, 2012 17  abril, 2013 155 

759/2012-00 RDC 27  novembro, 2012 8  março, 2013 101 

814/2012-00 RDC 7  dezembro, 2012 29  maio, 2013 173 

829/2012-00 RDC 13  dezembro, 2012 6  agosto, 2013 236 

22/2013-00 RDC 23  janeiro, 2013 2  outubro, 2013 252 

59/2013-00 RDC 5  fevereiro, 2013 21  junho, 2013 136 

76/2013-00 RDC 15  fevereiro, 2013 9  julho, 2013 144 

96/2013-00 RDC 13  fevereiro, 2013 13  junho, 2013 120 

129/2013-00 RDC 13  março, 2013 8  outubro, 2013 209 

378/2013-09 RDC 19  agosto, 2013 20  dezembro, 2013 123 

376/2013-09 RDC 19  agosto, 2013 16  dezembro, 2013 119 

377/2013-09 RDC 19  agosto, 2013 16  dezembro, 2013 119 

353/2013-09 RDC 25  junho, 2013 2  dezembro, 2013 160 

352/13-09 RDC 25  junho, 2013 24  janeiro, 2014 213 

289/2013-09 RDC 3  junho, 2013 14  janeiro, 2014 225 

773/2012-09 RDC 27  novembro, 2012 20  fevereiro, 2013 85 

74/2013-12 RDC 13  fevereiro, 2013 19  novembro, 2013 279 

644/2012-12 RDC 31  outubro, 2012 17  dezembro, 2012 47 

645/2012-12 RDC 31  outubro, 2012 4  junho, 2013 216 

515/2012-12 RDC 28  setembro, 2012 11  dezembro, 2012 74 

516/2012-12 RDC 28  setembro, 2012 13  dezembro, 2012 76 

124/2012-00 Concorrência 24  abril, 2012 13  dezembro, 2012 233 

19/2012-00 Concorrência 1  fevereiro, 2012 30  novembro, 2012 303 

161/2011-00 Concorrência 5  maio, 2011 21  maio, 2012 382 
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131/2012-04 Concorrência 21  junho, 2012 19  novembro, 2012 151 

129/2012-04 Concorrência 21  junho, 2012 24  outubro, 2012 125 

127/2012-04 Concorrência 21  junho, 2012 19  novembro, 2012 151 

128/2012-04 Concorrência 22  junho, 2012 19  novembro, 2012 150 

141/2012-12 Concorrência 27  abril, 2012 19  setembro, 2012 145 

82/2012-12 Concorrência 29  março, 2012 5  setembro, 2012 160 

174/2012-17 Concorrência 21  maio, 2012 9  outubro, 2012 141 

202/2012-17 Concorrência 29  maio, 2012 17  outubro, 2012 141 

182/2012-17 Concorrência 21  maio, 2012 10  outubro, 2012 142 

175/2012-17 Concorrência 21  maio, 2012 5  outubro, 2012 137 

161/12-17 Concorrência 18  maio, 2012 30  agosto, 2012 104 

160/2012-17 Concorrência 18  maio, 2012 30  agosto, 2012 104 

159/2012-17 Concorrência 18  maio, 2012 10  outubro, 2012 145 

146/2012-17 Concorrência 10  maio, 2012 5  outubro, 2012 148 

276/2011-19 Concorrência 5  setembro, 2011 17  maio, 2012 255 

155/2010-19 Concorrência 7  junho, 2010 29  novembro, 2010 175 

156/2010-19 Concorrência 7  junho, 2010 22  dezembro, 2010 198 

157/2010-19 Concorrência 7  junho, 2010 22  dezembro, 2010 198 

314/2012-23 Concorrência 2  agosto, 2012 28  dezembro, 2012 148 

295/2012-23 Concorrência 19  julho, 2012 20  novembro, 2012 124 

266/2012-23 Concorrência 3  julho, 2012 3  outubro, 2012 92 

239/2012-23 Concorrência 20  junho, 2012 14  novembro, 2012 147 

94/2012-23 Concorrência 5  abril, 2012 5  outubro, 2012 183 

 

 


