PROJETO DE LEI N.º 2.301, DE 2015
(Do Sr. Veneziano Vital do Rêgo)
Revoga dispositivos da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, para
limitar a abrangência do Regime Diferenciado de Contratações aos
casos inicialmente previstos pela lei original, e dá outras providências

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1758/2015.
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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Revogam-se os incisos IV, V e VI, e o § 3º do artigo 1º
da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.
Art. 2º Revogam-se os artigos 1º e 2º da Lei nº 12.873, de 24
de outubro de 2013.
Art. 3º Revoga-se o art. 15-A da Lei nº 12.340, de 1º de
dezembro de 2010.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, resultante da
conversão em lei da Medida Provisória nº 527, de 2011, instituiu o Regime
Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, regime criado para atender às obras
para a Copa do Mundo e da Olimpíada. Ou seja, a diferenciação e as facilidades
previstas na referida lei foram previstas, excepcionalmente, para viabilizar as obras e
serviços necessários para a realização dos grandes eventos em nosso País.
Ressalta-se que os objetivos iniciais acabaram sendo
maculados, uma vez que foram inseridos no corpo da lei, e em outras leis,
autorizações para a utilização permanente do RDC para finalidades bem distintas
das originalmente previstas.
Portanto, faltando pouco mais de um ano para a realização das
Olimpíadas no Estado do Rio de Janeiro, entendemos que ao término do evento a
Lei terá cumprido com os seus propósitos e não subsistirá razão para que qualquer
outra obra venha a ser executada utilizando-se do RDC como instrumento de
licitação, voltando-se a adotar integralmente, em toda a Administração Pública, os
parâmetros da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Isto posto, solicitamos o apoio dos nobres colegas nesta Casa
para aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, em 08 de julho de 2015.
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Deputado VENEZIANO VITAL DO REGO
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 12.462, DE 4 DE AGOSTO DE 2011
*Vide Medida Provisória nº 678, de 23 de junho de 2015
Institui
o
Regime
Diferenciado
de
Contratações Públicas - RDC; altera a Lei nº
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe
sobre a organização da Presidência da
República e dos Ministérios, a legislação da
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a
legislação da Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); cria a
Secretaria de Aviação Civil, cargos de
Ministro de Estado, cargos em comissão e
cargos de Controlador de Tráfego Aéreo;
autoriza a contratação de controladores de
tráfego aéreo temporários; altera as Leis nºs
11.182, de 27 de setembro de 2005, 5.862, de
12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7 de
janeiro de 1992, 11.526, de 4 de outubro de
2007, 11.458, de 19 de março de 2007, e
12.350, de 20 de dezembro de 2010, e a
Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de
agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei nº
9.649, de 27 de maio de 1998.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC
Seção I
Aspectos Gerais
Art. 1º É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC),
aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização:
I - dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, constantes da Carteira de
Projetos Olímpicos a ser definida pela Autoridade Pública Olímpica (APO); e
II - da Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol Associação
- Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014, definidos pelo Grupo Executivo - Gecopa 2014
do Comitê Gestor instituído para definir, aprovar e supervisionar as ações previstas no Plano
Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a realização da Copa do Mundo Fifa 2014 Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369
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CGCOPA 2014, restringindo-se, no caso de obras públicas, às constantes da matriz de
responsabilidades celebrada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
III - de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das
capitais dos Estados da Federação distantes até 350 km (trezentos e cinquenta quilômetros)
das cidades sedes dos mundiais referidos nos incisos I e II;
IV - das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC);
(Inciso acrescido pela Lei nº 12.688, de 18/7/2012)
V - das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS. (Inciso acrescido pela Lei nº 12.745, de 19/12/2012)
VI - das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma de
estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativo. (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 630, de 24/12/2013, convertida na Lei nº 12.980, de 28/5/2014)
§ 1º O RDC tem por objetivos:
I - ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os
licitantes;
II - promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação
entre custos e benefícios para o setor público;
III - incentivar a inovação tecnológica; e
IV - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta
mais vantajosa para a administração pública.
§ 2º A opção pelo RDC deverá constar de forma expressa do instrumento
convocatório e resultará no afastamento das normas contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, exceto nos casos expressamente previstos nesta Lei.
§ 3º Além das hipóteses previstas no caput, o RDC também é aplicável às
licitações e contratos necessários à realização de obras e serviços de engenharia no âmbito dos
sistemas públicos de ensino. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.722, de 3/10/2012)
Art. 2º Na aplicação do RDC, deverão ser observadas as seguintes definições:
I - empreitada integral: quando se contrata um empreendimento em sua
integralidade, compreendendo a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações
necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em
condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua
utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características
adequadas às finalidades para a qual foi contratada;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 678, DE 23 DE JUNHO DE 2015
Altera a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011,
que institui o Regime Diferenciado de
Contratações Públicas.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º ....................................................................................
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2301/2015

5

.................................................................................................
VI - das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e
reforma de estabelecimentos penais e unidades de atendimento
socioeducativo; e
VII - ações no âmbito da Segurança Pública.
..............................................................................................." (NR)
Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de junho de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Nelson Barbosa

LEI Nº 12.873, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013
Autoriza a Companhia Nacional de
Abastecimento
a utilizar o Regime
Diferenciado de Contratações Públicas - RDC,
instituído pela Lei nº 12.462, de 4 de agosto de
2011, 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;
altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de
1991, e 8.213, de 24 de julho de 1991, o
Decreto- Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1942 Consolidação das Leis do Trabalho, as Leis nºs
11.491, de 20 de junho de 2007, e 12.512, de
14 de outubro de 2011; dispõe sobre os
contratos de financiamento do Fundo de Terras
e da Reforma Agrária, de que trata a Lei
Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de
1998; autoriza a inclusão de despesas
acessórias relativas à aquisição de imóvel rural
nos financiamentos de que trata a Lei
Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de
1998; institui o Programa Nacional de Apoio à
Captação de Água de Chuva e Outras
Tecnologias Sociais de Acesso à Água Programa Cisternas; altera a Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, o Decreto-Lei nº 167, de
14 de fevereiro de 1967, as Leis nºs 10.406, de
10 de janeiro de 2002 - Código Civil, 9.718, de
27 de novembro de 1998, e 12.546, de 14 de
setembro de 2011; autoriza a União a conceder
subvenção econômica, referente à safra
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2011/2012, para produtores independentes de
cana-de-açúcar que desenvolvem suas
atividades no Estado do Rio de Janeiro; altera
a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;
institui o Programa de Fortalecimento das
Entidades Privadas Filantrópicas e das
Entidades sem Fins Lucrativos que Atuam na
Área da Saúde e que Participam de Forma
Complementar do Sistema Único de Saúde PROSUS; dispõe sobre a utilização pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios dos
registros de preços realizados pelo Ministério
da Saúde; autoriza a União, por intermédio do
Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, a conceder o uso de bens públicos
imobiliários dominicais, mediante emissão de
Certificado de Direito de Uso de Bem Público
Imobiliário - CEDUPI; altera o Decreto- Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941; dispõe sobre as
dívidas originárias de perdas constatadas nas
armazenagens de produtos vinculados à
Política de Garantia de Preços Mínimos PGPM e Estoques Reguladores do Governo
Federal, depositados em armazéns de terceiros,
anteriores a 31 de dezembro de 2011; altera a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002; autoriza
o Poder Executivo a declarar estado de
emergência fitossanitária ou zoossanitária,
quando for constatada situação epidemiológica
que indique risco iminente de introdução de
doença exótica ou praga quarentenária ausente
no País, ou haja risco de surto ou epidemia de
doença ou praga já existente; altera a Lei nº
9.430, de 27 de dezembro de 1996; dispõe
sobre o repasse pelas entidades privadas
filantrópicas e entidades sem fins lucrativos às
suas mantenedoras de recursos financeiros
recebidos dos entes públicos; altera a Medida
Provisória nº 2.158- 35, de 24 de agosto de
2001, as Leis nºs 10.848, de 15 de março de
2004, 12.350, de 20 de dezembro de 2010,
12.096, de 24 de novembro de 2009, 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, 12.087, de 11 de novembro de 2009, e
10.260, de 12 de julho de 2001; e dá outras
providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º. Fica a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB autorizada a
utilizar o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, instituído pela Lei nº 12.462,
de 4 de agosto de 2011, 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.
Art. 2º A Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, por conveniência
administrativa, poderá contratar instituição financeira pública federal, dispensada a licitação,
para atuar nas ações previstas no art. 1º desta Lei, tais como contratação e fiscalização de
obras, serviços de consultoria, inclusive outros de natureza técnica, e aquisição de bens e
equipamentos e também gerir recursos financeiros direcionados pela União para reforma,
modernização, ampliação e construção de Unidades Armazenadoras Próprias.
§ 1º A instituição financeira pública federal contratada fica autorizada a utilizar o
Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, instituído pela Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011, para a contratação de todas as ações previstas no caput deste artigo.
§ 2º Fica a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, autorizada a
promover transferência de recursos financeiros e orçamentários à instituição financeira
pública federal contratada, nos limites necessários para as ações previstas no caput deste
artigo.
§ 3º A remuneração da instituição financeira pública federal contratada fica
limitada a 7% (sete por cento) sobre o montante dos custos incorridos por essa, os quais
deverão ser compatíveis com as ações previstas no caput deste artigo.
§ 4º A instituição financeira pública federal, na condição de contratada, poderá
praticar, em nome da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, todos os atos
necessários à execução dos serviços descritos no art. 1º desta Lei, contemplados no
instrumento contratual a ser assinado pelas partes.
§ 5º Observado o disposto neste artigo, a Conab seguirá diretrizes e critérios
definidos em ato do Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a
contratação prevista no caput.
Art. 3º ( VETADO).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 12.340, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2010
Dispõe sobre as transferências de recursos da
União aos órgãos e entidades dos Estados,
Distrito Federal e Municípios para a execução
de ações de prevenção em áreas de risco de
desastres e de resposta e de recuperação em
áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo
Nacional para Calamidades Públicas, Proteção
e Defesa Civil; e dá outras providências
(Ementa com redação dada pela Medida
provisória nº 631, de 24/12/2013, convertida
na Lei nº 12.983, de 2/6/2014
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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.......................................................................................................................................................
Art. 15-A. Aplica-se o disposto na Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, às
licitações e aos contratos destinados à execução de ações de prevenção em áreas de risco de
desastres e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres. (Artigo acrescido
pela Medida Provisória nº 631, de 24/12/2013, convertida na Lei nº 12.983, de 2/6/2014)
Art. 15-B. As empresas exploradoras de serviço móvel pessoal são obrigadas a
transmitir gratuitamente informações de alerta à população sobre risco de desastre, por
iniciativa dos órgãos competentes, nos termos de regulamento. (Artigo acrescido pela Lei nº
12.983, de 2/6/2014)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Dos Princípios
Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e
locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da
Administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas
públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações,
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com
terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas
nesta Lei.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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