
Regra de obras da Copa dá amplos poderes a Fifa e COI 
Organizações poderão exigir mudanças sem respeitar lei de licitações. Sigilo no preço é criticado por oposição e procurador-geral 
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• BRASÍLIA. O Regime Diferencia
do de Contratações Públicas 
(RDC) para licitações da Copa do 
Mundo de 2014 e das Olimpíadas 
do Rio, em 2016, cujo texto-base 
foi aprovado na quarta-feira na 
Câmara, contém brechas que 
dão amplos poderes para Fifa e 
Comitê Olímpico Internacional 
(COI) exigirem alterações nas 
obras. Essas mudanças poderão 
ser feitas sem respeitar os limites 
para aditivos de preços fixados 
na lei de licitações (8.666). A 
brecha, para a oposição, derruba 
o argumento do governo de que 
o RDC — em especial a Con
tratação integrada e o preço 
oculto da obra no momento da 
licitação — impede aditivos ao 

projeto original e aumento de 
preços. Por isso, os oposicio
nistas vão tentar derrubar o RDC 
ou partes dele na votação dos 
cinco destaques na Câmara Se 
não forem bem-sucedidos, pre
tendem mobilizar o Senado, on
de a maioria governista é frágil. 

O artigo 39 da Medida Pro
visória 527 prevê que alterações 
nos contratos do RDC poderão 
ser feitas em decorrência de 
"normas ou exigências homolo
gadas pelo COI ou pela Fifa". E, 
neste caso, "não serão aplica
dos" os limites de gastos pre
vistos no parágrafo 1º do artigo 
65 da lei 8.666. Estes limites são 
até 25% do valor inicial atua
lizado do contrato, e, no caso de 
reforma de edifício ou de equi
pamento, até o limite de 50%. 

Para o vice-líder do DEM na 
Câmara, deputado Pauderney 
Avelino (PI), que participou 
das discussões, isso deixa as 
obras sem limite de preço. 

sEm seu parecer, o relator da 
MP, deputado José Guimarães 
(PT-CE), disse que é "impossível 
impor limites a alterações con
tratuais derivadas de novas exi
gências da Fifa ou do COI, cuja 
atuação o Brasil não controla, 
embora a elas precise se sub
meter" no caso dos eventos. 

A oposição considera a con
tratação integrada — dispensa 
de projeto básico, a ser feito 
depois pelo vencedor da lici
tação, que passa a controlar to
das as fases do empreendimento 
— o principal problema do RDC. 
Ele impede o detalhamento dos 

planos da obra e pode abrir 
espaço para que saia, em termos 
de custo, fora do controle. Tam
bém criticou o "preço oculto". 

O artigo 6º da MP 527 prevê 
que o preço não seja divulgado 
no edital da licitação e que tenha 
"caráter sigiloso", podendo ser 
divulgado "estritamente" aos ór
gãos de controle, como o Tri
bunal de Contas da União. 

Os técnicos do Congresso e da 
oposição se dividem sobre esse 
artigo, afirmando que ele pode 
evitar o superfaturamento e a 
formação de cartel. Mas é o ar
tigo 15 que mais preocupa: ele 
prevê que o sigilo ocorra em toda 
a obra, quando for considerada 
questão de segurança nacional. 

— Esse sigilo é um absurdo, é 
o fim da picada você esconder o 

preço do público. E o RDC tem 
ingredientes semelhantes até ao 
caso do mensalão. Lá, segundo 
palavras do procurador, falava 
em sigilo, que não havia audiên
cia pública, que os critérios eram 
subjetivos — afirmou o líder do 
PSDB, Duarte Nogueira (SP). 

O procurador-geral da Repú
blica, Roberto Gurgel, também 
mostrou-se indignado: 

— Desconheço detalhes, mas 
a serem procedentes as matérias 
é uma coisa, para pouco dizer, 
escandalosamente absurda. Vo
cê não pode ter despesa pública 
protegida por sigilo. Como é que 
a sociedade pode ser privada do 
acesso a informações relaciona
das a despesa pública? 

— Com o preço sob sigilo, 
vamos evitar que as empreiteiras 

façam lobbies e aditivos — de
fendeu o relator Guimarães. 

— Não divulgar o preço no 
edital de licitação é um ato ab
solutamente transparente, por
que os órgãos de controle in
terno e externo do governo sa
berão o preço. O que o governo 
quer é evitar o superfaturamen
to. Todo mundo sabe que as 
obras públicas são mais caras 
que as privadas. E a lei 8.666 das 
licitações não tem dado resposta 
à essa questão—disse o líder do 
governo na Câmara, Cândido 
Vaccarezza (PT-SP). 

O diretor-executivo da ONG 
Transparência Brasil, Claudio 
Abramo, lamentou a aprovação e 
a considerou um retrocesso. 
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