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• Contratação integrada: o contratado assume a execução de todas as etapas 

da obra, bem como dos riscos (evita aditamentos de contratos, minimiza 

possibilidades de impugnações) 

 

 

• Não divulgação do orçamento estimado: orçamento disponível apenas para 

os órgãos de controle (em qualquer fase) e divulgado após o encerramento do 

processo (preço mais compatível com o mercado, evita conluios e outras 

práticas anticoncorrenciais) 

 

 

• Informatização dos procedimentos e fases: acompanhamento em tempo real 

das licitações pela sociedade e órgãos (reduz a burocracia e custos 

operacionais; aumenta a celeridade e a transparência) 



• Remuneração variável: vinculada ao desempenho da contratada, com base 

em metas e padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e 

prazo de entrega (melhora a qualidade e eficiência dos serviços) 

 

 

• Inversão das fases: julgamento antecedente à habilitação (diminui a 

burocracia e reduz o tempo da licitação) 

 

 

• Critério de desempate, baseado na: 

 = disputa final, onde os licitantes empatados poderão apresentar nova 

 proposta fechada em ato contínuo à classificação, 

 = avaliação de desempenho contratual prévio dos licitantes 

 (amplia a competitividade e valoriza o desempenho dos licitantes) 

 



• Adoção dos modos ABERTO e FECHADO: possível a combinação desses 

modos sempre que vantajoso para a Administração Pública (estimula a 

concorrência e aumenta os ganhos da Administração) 

 

 

• Controle: assegurado o acesso total e irrestrito dos órgãos de controle em 

qualquer fase da licitação (facilita o acompanhamento e a fiscalização pelos 

órgãos de controle) 

 



ANO 
LICITAÇÕES 

PUBLICADAS 

VALOR TOTAL 

HOMOLOGADO 

(em Reais) 

2012 71 8.488.304.722,95 

2013 407 18.628.228.097,99 

2014 587 10.497.273.945,43 

2015 92 82.913.839,54 

Total Resultado 1.157 37.696.720.605,91 

 

 
Evolução de uso do RDC 

Fonte: DW-Siasg 



Obrigado! 

 

 


