
Tema Ordenamentos vigentes RDC 
Ganhos da RDC em 

relação a 8.666 
Riscos da RDC em relação a 8.666 

Afastamento da 
norma vigente 

 Art. 1 § segundo  
Perda das conquistas alcançadas em 
relação a segurança jurídica de uma 

norma de 18 anos de uso. 

Projeto básico 

O Projeto básico / 
Termo de referência é 

obrigatório em todos os 
regimes de contratação 

Art. 2º § único inciso V  Na 
hipótese de contratação 

integrada não há obrigatoriedade 
de constar ou detalhar o plano de 

licitação (que é um dos 
componentes do projeto Básico). 

 

Contratação de obras cujo objeto 
não é preciso, pois o plano de 

licitação é o elemento principal do 
Projeto básico para fins de licitação. 

Projeto Básico 
para Licitação 

 

Art 8 § 5 Determina que no caso 
da contratação integrada não há 
obrigatoriedade de haver projeto 
basico aprovado pela autoridade 

competente no processo 
licitatório, já que o mesmo será 
executado pelo contratante em 
momento posterior a licitação. 

 

A Administração Pública abrindo 
mão do projeto básico repassa a 

terceiro a responsabilidade precisa 
do objeto acarretando possíveis 

aditivos e modificações no objeto 
pretendido, majorando o 

orçamento. 

Utilização de 
Planilha de 

custos 

Obrigatório detalhar na 
planilha de custos as 

despesas relacionadas a 
mão de obra, materiais 

e serviços. 

Art. 4º  inciso V - Flexibilização, 
nas planilhas de custos dos 
licitantes, da utilização do 

detalhamento da mão de obra, 
materiais e serviços. 

 

A possível obtenção de proposta 
genéricas dos licitanntes não 

permite a demonstração do que é 
custo com material ou serviço,  e 

isso pode vir a impactar em direitos 
do trabalhador e/ ou questões 

tributárias. 



Sigilo 

Art.3º  Exige a 
publicidade/divulgação 
de todo procedimento 

licitatório. (Principio 
Constitucional, art. 37) 

Art. 6º § 3º  e Art. 15 caput  
Quando não constar do edital, o 

preço estimado pela 
Administração Pública só será 
divulgado junto aos órgão de 
controle interno e externo, 

introduzindo o sigilo como regra. 
A divulgação somente ocorrerá 
se estiver expresso no edital e 

após o témino da licitação. 

Evitar combinação 
de preços entre os 

concorrentes. 

Margem a efetivação de 
contrratações no modelo particular, 

sem oportunidade da sociedade 
exercer o Controle Social. 

Papel de 
Organizações 
internacionais 

nos 
ordenamentos 

legais. 

O Poder Público detém 
exclusividade nas 

decisões relativas a 
Administração Pública, 

nos termos da lei. 

Art. 39  Equipara  normas e 
exigências da FIFA e outras 
entidades internacionais de 

administraçãpo do desporto a 
legislação de licitação e 

contratação vigênte no pais. 

 

Interferencia direta (ampla e 
irrestrita) dos órgãos internacionais 

nas decisões da Administração 
Pública e prevalência das normas 

desses organismos e suas exigências 
subjetivas  sobre a legislação 

vigente. 

Valor estimado 
para 

contratação 

A obtenção do custo se 
da a partir do Projeto 

básico. 

Art. 9 inciso 2º Obtenção do valor 
estimado do projeto a partir de 
metodologias como orçamento 
expedito, paramétrico, sintético 

ou comparação com obras 
similares para avaliação do custo 

global da obra. 

 
Obter-se custos imprecisos e com 
isso permitindo aditamentos no 

orçamento. 



Aditivos 
contratuais 

Os aditivos são 
limitados de acordo 

com o Art. 65, 25% para 
obras e 50% para 

reformas. 

Art. 9 § 4º. Possibilidade de 
aditivos sem limite de valores 

quando se tratar de exigência ou 
de norma das entidades 

internacionais de desporto, em 
de acordo com o Art. 39 do RDC 

 
Extrapolação dos valores 
contratados, sem limites 

estipulados. 

Remuneração 
variável 

(Bonificação) 

Não existe essa 
possibilidade. 

Art. 10º Permite a remuneração 
variável  em função de padões de 

qualidade e desempenho. 

 

Por não estar bem definida  a 
remuneração variável , torna-se  

subjetiva, possibilitando 
remunerações indevidas, em 
desfavor dos cofres públicos . 

Regulamentação  

Art. 16º, 17º, 24º, 32º  O RDC 
deixa a cargo de um 

regulamento, (ainda inexistente) 
estabelecer e disciplinar uma 

série de prerrogativas que 
caberia a própria lei definir. 

 
Considerando que o processo de 

regulamentação é uma norma 
administrativa 

Julgamento por 
Conteúdo 
Artístico 

Não existe essa 
possibilidade. 

Art. 21º  Inova na introdução do 
critério de julgamento por 

Conteúdo Artístico. 

 

Sendo que a RDC não esclarece de 
que forma serão avaliados 

(parametros) esses conteúdos 
artísticos, os projetos poderão ser 

avaliados de forma subjetiva  
podendo estar em desacordo com o 

objeto pretendido. 



Sobrepreço 

Define parâmetros para 
obtenção de preços e 

serviços inexequiveis e 
as leis orçamentárias 

anuais definem de 
forma clara os 

parâmetros a serem 
utilizados na verificação 

do sobrepreço nas 
contratações públicas. 

Art. 24º §3º    Trata da 
desclassificação de propostas em 

virtude de sobrepreço e 
exequibilidade.  Deixa para 
regulamentação futura a 
parametrização do que é 

relevante no que concerne a 
preços unitário, global e 

quantitativos considerados 
relevantes, para fins de 

desclassificação. 

 

Por não estabelecer de forma 
precisa os critérios para o cálculo de 

sobrepreço e a caracterização de 
serviços relevantes nas propostas 
orçamentárias, pode permitir que 
serviços sejam contratados com 

sobrepreço. 

 


