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Interessado:

mGE

CCP/COACON/PF/IBGE

N." 40/2018
EUlcnta:
Direito
admi~istrativo.
Dispensa de licitação. Locação de
imóvel. Projeto Sede Única do IUGE.

Sra. Procuradora-Chefe

SubstilOta,

DO OBJETO
Trata-se d~ processo administrativo, composto

1.
folhas, distribuídas

em vinte e dois volumes, encaminhado

até o momento

por 2.208

a esta Procuradoria para emissão

de parecer jurídico acerca da celebraçào de contrato de locação de itnúvcl, por dispensa de
licitação, com vislas à implantação do projeto de Sede Única do lRGE.
DA INSTRUÇÃO
2.

PROCESSUAL
O

processo

administrativo

encontra-se

devidamente

autuado,

protocolado c numerado (art. 3R, caput., da Lei n° 8.666/93 e Portaria Intcrministcrial n.
1.677/2015 - DOU de 08.10.2015, Seção 1, pg.31).

3.

Consta

a solicitação

do objeto,

conforme verifica-se no PAS CRM/GECOS

,

4.

elaborada

pelo setor competente,

n.o 02/2018 (fi. OI).

Ressaltamos os seguintes documentos juntados aos autos:
1) Consulta ao SISREI da SPU, fls. 02/04;
2) Projeto Básico, fls. 05/06;
3) Publicação nos D.O.U de 13/02/2017

e 14/02/2018,

do Aviso de

Consulta Pública, Os. OR/09;
4) Publicação do Aviso de Consulta Pública no Classimais do Jornal O Dia,
fl. 10;
5) Publicação do Aviso de Consulta Pública no site do IBGE, flll;
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6) Mensagens

eletrônicas

de

interessados

em

oferecer

propostas,

solicitando seu cadastramento e esclarecimentos sobre as necessidades
da Administração, fls. 13/67;
7) Especificações técnicas do mobiMrio, incluindo layout, fls. 70/99;
8) Portaria DE

11.°

14/2017, de 18/04/2017,

designando Grupo de

Trabalha-para analisar as propostas de locação, conforme Projeto Básico
divulgado n"aConsulta Pública, fi. toO;
9) Mensagem eletrônica da Coordenadora

do Grupo

de Trabalho,

informando que novos critérios de análise de propostas poderão ser
indicados pelo Grupo, f1.102;
10) Ata da 2' Reunião do Grupo de Trabalho, reali;>;adaem 0.1/05/2017,
validando os.seguintes critérios para análise das propostas c seus pesos:
localização, área nÚl1Ima,vagas de garagem, ar condicionado, dcvadores,
transporte, pisos, mobiliário, auditórios, criminalidade e telefonia, fls.
104/109;
11) Ata da 3" Reunião do Grupo de Trabalho, reali7.adaem 12/05/2017,
efetuando, dentre outras diligências, a atuali7.açàoda planilha de ci.itérios
e questionando o planejamento da mudança, fls. 157/164;
12) Dados sobre a utilização do auxílio-transporte pelos servidores, fls.
170/174;
13) Ata da 4" Reunião da Gnlpo de Trabalho, em que, dentre outras

,

diligências, a Comissão se manifesta pela l,mponância da reali7.açãode
estudo CJuecomprove a economia gerada pela mud~nça para uma sede
única, fls. 177/179;
14) Questionários respondidos contendo o detalhamento das proposblS
apresentadas, fls. 190/268;
15) Solicitaçào da ASSIBGE-SN reivindicando uma comissào paritária para

, , discussão do projeto de mudança, fi. 269;
16) Planilha contendo informações sobre os contratos sem e ,cOlncessão dc
mão de obra, fls. 272/278;
17) Mensagem eletrônica do Coordenador da CRM respondcndo à consulta
formulada pelo SIC, fls. 279/280;
18) Planilha contendo a metragem dos imóveis ofertados, 115.289/290;
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19) Cópia do Procedimento Preparatório 1.30.001.001774/2017-18

aberto ~

no l\,fPf', no qual consta o Ofício IBGE/PR n.o 167/2017, em resposta
às indagações formuladas pelo Parquet federal, fls. 296/336 (Ons: A
cópia da íntegra desse processo no InGE segue apensa ao v?lume flI
dos auttls registrada sob o

11.°

03601.000722/2017-81);

20) Mensagem eletrônica da Coordenação da CIUvf informando ao Grupo
de Trabalho as unidades que co~porão a sede única e aquelas que serão
deslocadas de seu endereço atual, fls. 343/344;
21) Ata da 10' Reunião do Grupo de Trabalho, em que consta a informação
de que a ocupação atual da Av. Chile é de cerca de 7 m2 por servidor, fls.
362/362v;
22) !vfensagcns eletrônicas de dois proponentes,

,

corrigindo a area útil

informada, fls. 366/369;
23) Propostas recebidas de doze empreendimentos, fls. 373/1221;
24) Parecer da Auditoria Interna do IBGE

sobre a regularidade do

procedimento de consulta pública, fls. 1.225/1.228 (OBS: a íntegra da
manifestação da AUD consta no processo n.o 03601.000911/2017-11,
que segue apenso ao volume XVI);
25) Relatório Prelimi~ar de Benefícios, fls. 1.230/1.245;
26) Análise das propostas

de locação pelo Grupo

de Trabalho,

fls..

das propostas,

Os.

1.270(1.514;
27) .Mensagens eletrôQicas solicitando

revalidação

1.522/1.534;
28) Análise das propostas revalidadas, com novo Relatório Final do Grupo
de Trabalho, fls, 1.600/1.708;
29) Despacho da Presidência do IBGE, informando a decisão do Conselho
Diretor pela escolha do imóvel Torre Presidente, fl. 1.710;
30) Ata do Relatório Final, fls, 1.714/1.715;
31) Cópia de Contrato de Locação celebrado pela AGU, fls. 1.771/1.183;
32) Cópia de procuração pública outorgando poderes à Opporrunity Métrica
Ltda. para representar a BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora
de

Títulos

e

Valores

Mobiliários

S.A,

administradora

do

Opporrunity Fundo de Im"esúmento Imobiliário, um dos dois locadores,
fls. 1.867/1.868;
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33) 42' Alteração Contratual ua Métrica Empreendimentos

e Participações

Ltda., fls. 1.870/1.874;
34)"Cópias de Carteiras Nacionais de Habilitação e de Ide.ntidade dos
representantes legais da Opportunity Métric~ Ltda., fls. 1.919/1.927;
35) Certidão Negativa de Interdição e Tutela referente à BNY 1fellon, fl.
1.946;
36) Cópia autenticada da lO' ,.t\lteração do Contrato
Empreendimentos
37) Cória

Ltda., segundo Locador, fls. 1.954/1.964;

autenticada

Empreendimentos

Social da PV 1111

da

CNH

do

administrador

da

PV

1111

Ltda., O. 1.966;

38) Dedaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e de Cumprimento
disposto no art. 7°, XXXIII, da CRrB/88,

ao

fls. 2.113 e 2.114;

39) Relatórios de despesas com água, esgoto e energia elétrica dos imóveis
próprios atualmente ocupados pelo IBGE, fls. 2.117/2.118;
40) Estimativa de alteração uas despesas, indicando um aumento anual de
custos da ordem de R$ 3.936.651,83, fls. 2.119/2.120;
41) Avaliação de dezembro/201 ú do valor venal dos imóveis de propriedade
do IBGE atualmente ocupados, fls. 2.12tj2.12Iv;
42) Minuta de Contrato de Locação a set celebrado com Opportunity Fundo
de Investimento Imóbiliário, fls. 2.122/2.130;
43) Minuta de Contrato
Empreendimentos
44) Despacho

l~e Locação a ser celebrado com a PV 1111

I.tda., Os. 2.132/2.140;

de encaminhamento

dos autos a esta Procuradoria,

fls.

2.142(2.144;
45) Consultas ao 5ICA1', CADIN, CEIS, CNJ e TCU dos Locadores c
respectivos administradores, fls. 2.147/2.208v.
5.

Nos tópicos a seguir discorremos sobrc as deficiências vcrificadas na

instrução que, a nosso vcr, obstaculizam o prosseguimento

da presente contratação nos

moldes encaminhados.
EXISTÊNCIA

DE MOTIVOS ]USTIFICADORES

QUE CONDICIONEM

A

ESCOLHA
(,.

Interpretando-se

o artigo T, inciso I e parágrafo 9° da Lei n° 8.666/93,

conclui-se que, mesmo em casos de dispensa de licitação, deve-se elaborar projeto básico
de contratação, sc compatível com o procedimento,

o que ocorre no ~aso em tela: No
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lI.

mesmo sentido, já se posicionou o Departamento de Consultoria da Procuradoria Geral
Pedera] (Parecer n° 01/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/
"Como

já mencionado

complementado
Orçamento

pela

neste

Portaria

ACU):
Parecer,
do

() Decreto

Ministério

do

7.689/2012,
Planejamento,

Gestão n" 249, de 13 de junho de 2012, exige certo

planejamento na aquisição ou locação de imóveis. Desta feita, antes da
escolha ou consulta às opções disponíveis no mercado, a Administração
deve estabelecer quais são os critérios a serem preenchidos por um
imóvel a frm de atender suas necessidades, como tamanho da área (cf.
art. 3°, caput, do Decreto

7.689/2012),

necessidade ou não de

estacionamento, restrição a determinados lugares (cf. art. 3°, ~2", do
Decreto 7.689/2012), atendimento por linhas de transporte público etc."
7.

Vma vez elaborado o projeto básico, a escolha do imóvel deve vir

acompanhada de justifica.tiva que mencione o atendimento das es'pecificações constantes
do procedimento. Além disso, é preciso que se compare o imóvel escolhido com os demús,
analisando a adequação e a vantajosidade,.a fim de que se cumpra o preceito legal (artigo

.

24, X, da Lei n" 8.666/93) no que diz respeito ao condicionamento da escolha. Veja-se a

,

respeito, trecho do Parecer nO01/2013/CPLC/DEPCONSU/PCP/AGU:
"Deve-se exigu: que em manifestação devidamente justificada seJ:l
analisada situação de cada um dos imóveis apresentados, a fim de

,

justificar escolha dayuele que foi selecionado para fins de contratação
direta.
()
Em homenagem aos princípios da impessoalidade e da moralidade, é
importante que a Administração, ao justificar a razão da escolha do
for.necedor, deixe expressos os motivos

da recusa dos imóveis

apresentados, mas não selecionados, de forma que restem evidentes os
aspectos distintivos daquele outro escolhido."
8.

No caso em tela, de acordo eom o sucinto Projeto Básico de fls. 05/06,

a Presidêncía c Diretorias do IBGE, incluindo o Centro de Docwnentação'e Disseminaçào
de Dados, en,contram-se atualmente distribLÚdasem .quatro imóveis localizados na cidade
do Rio de Janeiro. Observa-se a ausência de informação, no Projeto Básico, sobre as
características desses imóveis, sua ocupação e condições de estrutura atual. Em momento
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posterior do processo informa-se que três desses quatto imúvels são de propriedade do
lHCiE, sendo alugado o localizado na ,\venida Chile.

o objetivo

9.

exposto no Projeto Básico para a unificação do local desses

orgaos seria: a) aproxima~ a Presidência e Dlretoria-Executiva das demais Diretorias e
Coordenações; b) melhorar a produtividade dos servidorcs; c) redu:>:iros deslocamentos
entre as Unidades; d) melhorar a comunicação interna entre as Diretorias; e) redUl':ira frota
de veículos oficiais em uso; c, ~ "reduzir substancialmente os contratos de serviços de
infraestrutura terceirizados".
1O.

Entretanto, os autos carecem de substrato empírico demonstrando a

adcquabilidadc da opção adotada com os fins pretendidos. Apesar de se tratar de uma
decisão de gestão administrativa; afeta ao âmbito discricionário da Administração, é
necessário apresentar uma análise de :'iabilidadc técnica e econômica prévia (Estudos
Preliminares) que demonstre a adequação da locação de imóvel único aos fins pretendidos,
considerando-se todos os custos que uma alteração do pane pretendido envolve. A
deficiência da instrução nesse aspecto torna-se mais evidente quando o despacho de
cncalIunhamento, ao final do processo, informa que haverá um arnnento de custo anual
para o IBGl;: da ordem de quase R$ 4.000.000,00, contrariando a expectativa illlcial,gerada
pela leitura do Projeto Básico, de gue haveria uma redução substancial nos gastos com
custeio dessa Fundação ..
11.

Ressalta-se que essas deficiências ora levantadas foram também

destaCildas pela representação da ASSlRGE junto ao Ministério Público Federal, pelo
çrupo de Trabalho formado para avaliar as propostas apresentadas e pelo relatório da
Auditoria Interna do IBGE,
12.

Seria importante, por se tratar justamente de uma deCIsãodiscricionária,

(1ue a' Administração demonstrasse que avaliou outras possibilidades de consecução dos
objetivos almejados - como a implantação de processo eletrônico, pcrmuta ou aquisição de
imóvel - e concluísse que a locação nos moldes propostos seria a escolha mais eficiente
para implementar os fins desejados. Nesse esmdo deveria ser levado em conta, por

,

.

exemplo, que os locais atualmente ocupados, por serem de propriedade do IBGE, uma
entidade da Administração Pública Federal, encontram-se isentos do pagamento de IPTU
c taxas condominiais,

D

que não ocorre na locação de imóvcis pnvados. Aliás, essa

imunidade tributária desfrutada pelo IBG~ poJcna ser sopesada numa ~omparação da
vantaJosidade econômica da permuta ou compra (rente à locação. CIente dessa alternativa,
o próprio Grupo de Trabalho tomou a liberdade de consultarys proponentes a respeito e
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verificou a disposição de alguns deles em negociar a compra ou permuta dos imóveIs
ofertados. Esse levantamento, todavia, não resultou, no processo em tela, em um estudo
mais aprofundado sobre sua viabilidade técnica c econômica.
13.

No decor~er Jo levantamento e análise das ofertas rec~bidas, integrantes

do Grupo de Trabalho questionaram tanibém diversos aspectos que a contratação imporia
c que não foram abordados no Projeto Básico, como, e.g., despesas com mudança e
desocupação dos imóveis próprios, a destinação quc' lhes seria conferida, incluindo o
mobiliário existente, c o cálculo da área útil mínima estipulada.
14.

Algumas dessas indagações foram respondidas dc maneira esparsa e sem

maIOres aprofundamentos em momento posterior do trâmite processual, deixando em
aberto, entrct:lIlto, a destinação dos imóveis atuais c a forma como scria efetivada a
mudança na sua ocupação, incluindo seus custos.
15.

Os problemas verificados no Projeto Básico publicado derivam, em

grande parte, da ausência de Estudos Preliminares aptos a fornecer-lhe dados para sua
adequada confecção. Recomenda-se, portanto, adotar-se como guia desta fase prév-iado
procedimento de contratação as disposições contidas no artigo 24 da IN SEGES/MPDG
n,005/20171.
DAS CONDIÇÕES
16.

PRETENDIDAS

PARA O IMÓVEL

Inicialmente, destaca-se que a análise dcsta Procuradoria não abarca

awectos técnicos do fcito, haja vista a ausência de conhecimento específico e de

1 i\rt. 24. Com base nu documento que formaliza a demanda, a equipe de Planejamento da Contrata<;ão deve
realizar os EstuJos Preliminares, conforme as Jiretrúes comtantes do .\ncxo In.
~ 1° o documento que materializa os Estudos Preliminares deve conter, quando couber, o seguinte conteúdo:
r - necessidade da contratação;
,
TI- referência a outros instrumentos de plancprncnto do órgiío ou entidade, se houver;
111- relluisitos da contratação;
IV - estimativa das '1uantidadcs, acompanhadas
das memórias de cálculo c dos dOCUffil:otos que lhe dão
suporte;
V -levantamento de mercado e juslificativ:l da escolha do tipo de solução a contratar;
VI - esrimativas de preços ou preços referenciais;
.
VII - descrição da solução como um todo;
Vtll - justificativas para o parcelamento ou não d~lsolução quando nccessári'l para individualização do ohjeto;
IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em tcrmos de economICidade e de melhor aproveitamento
dos reeur,os humanos, materiais ou financeIros disponivcis;
X - providências para adequação do ambiente do órgão;
XI - contratações correlatas e/ou interdependentes; e
XII - declaração da viabilidade ou não da contratação.
~ 2~ Os Estudos Preliminares devem obngatoriamente conter o disposto n~s incisos I, IV, VI, VIII e XII 'do
parágr.lfo antedor.
~ )0 O órgão ou entidade deverá apresentar justificativas no pr6prio documento
que mattrializa os Estudos
Preliminares quando não contemplar quaisquer dos incisos de que trata o 510 deste artigo;
~ 4° i'Jas contratações que utilàem especificações padronizadas, em arenção ao 5 4° do ar/. 20, a equipe de
Planeiamento da Contrataçào produziri somente os conteúdu";' dispostos,nos mcisos do ~ Ih deste arrigo que
não forem estahelecidos como padrão.
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competência legal para se manifestar acerca de questões outras qüe não ayuelas eSlritat~lt:llte
de cunho jurídico.
17.

ASSIm,com relação ao item

j

do Projeto Básico, recomendamos, em

atenção ao OfíCIO PR-RJ/GMGBA 11.° 275/2017 (fls. 297/2(8), encaminhado pelo Parql!e!
federal, que a Administração justifigue cada uma das condições estipuladas para o imóvel,
inchundo a<.Judas rosterÍ<in~lentc acrescidas pelo Grupo de Trabalho, considerando
cspccialmcnlt: as disposições do artigo 3",

~51" e 2", do

Decreto

£l."

7.689/2012, abaixo'

transcritas, c as obsen.açoes que serã.orealizadas nestepareter:
''/lrl. }" ~t\'os amtralos ptúa aquÍJi{(lo, 10((f;iio,110m collSlm{ãll Ol! dlllplit/{ão de
ÚIlÓvel,deverá ser ob.••ervad:J .-, área médiu de "fé nove melrus
quadrados de .-íreaútil par." o trabalho individual, a ser l!tilizada por
sm'ir/or, fmpre,gado, f1l~lilarOl!/erairizado que eXerçaJIIas atividade.r 110imó/lfl.

fI' No ((ISOem que o imó/!eljor utilizado por

de 1/111órgão Of(m/idade, para
jins de (á/m/o da rela{iill de área média por smir/or, etllpr(~ado, militar 0/1
tnieirizado, dCH'rãO !ier considcrados'todo ..•o.~.scrvidorc .••
, o.rmilit"res
ou tercciriz'-ldos que dc.~Tmpell"em sWJsulividadcs no imóvel
Inms

f2' Ptlm a :lquisição ou /oeaç.-io de imóvel devcm'l;er comddcrad;"s
10d.J.~'a." opçõe .•• disponívci .•• no merc"do, H'dad" rcstriS:iio ,I
qml!qucr b.-d;'rnou regiiio ..••alvo qWlndo houver átcndimcnto .-10
público, eaJo em qlfe podfrá ser prifJ1j~~iadaa locah'zaplo do'imów/ em razelo da
/adlidar/,' de a(CSsodoptíbli(o alvo. "(grifos nossos)
18.

NOla-se, por c'onseguinte, que, de acordo com a nonna supratranscrita,

somente se houver atendimento ao público poderá haver uma restrição (/prio,.; de bairro ou
região na locação do imóvd. Todavia, isso não impede que a Administração pondere as
opçôes disponíveis com base em outros critérios, A interpretação que se extrai da nórma é
.que, nceto qU<lndohouver atendimento ao público, <llocalizaçãodo imóvel em uma região
específica não pode scr o único fator a justificar sua exclusão do proce.sso de escolha.
19.

Outro ponto a considerar na justificativa é que a área ütil média de nove

metros LJuadrados,prevista no Decreto, é máxima, ou seja, pode ser, logicamente, inferior,
,

devendo a Administração indicar as razões de adoção da mctragem escolhida, bem

COlHO

esclarecer, no Projeto Básico, o conceito adotado de área útil. Com ~f('ito, !lO momento da
análise das ofertas, o Grupo de Trabalho precisou indagar aos proponentes sobre essc
ponto, o LJuelevou, ao. final dos esclarecimentos, à alteração nas metragens dos imúveis
ofertados, resultando, em alguns casos, diminuição na área útil indicada.
20.

Ocorrcndo, portanto, a eventual revisão da mctragem mínima estipulada

para a área útil do imóvel, será necessário refazer a consulta ao SISRET da SPU com base
nesses novos parâmetros.
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21.

[

Com re1aç~oao guantitativo mínimo de trezentas V:lgasde garagem, vale

lembrar ser vedada pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União a previsão de
est:lCiOllamentopara veículos não oficiais, i.e, de servidores ou terceiros.2 I-Iáa necessidade,
portanto, de se justificar a guantic1ad{:de vagas estipulada, comiderando-se

a frota de

veículos oficiais que atende às unidades que se pretende alocar no iinóvel.
22.

Recomenda-se, ainda, esriecificar se os serviços terccirizados estipulados

como de. responsabilidade do locador, ou eondomÍlúo, serão prestado:; apenas em áreas
comuns ou, também, nas áreas privativas, incluindo-se maiores detalhes sobre a execução
e espenfic:lção

desses serviços, recomendando-se

SEGES/MPDG

n.o

observar as disposições

da IN

OS/2017.

A recomendação acima decorre de jurisprudt'ncia exarada pelo TeU, no

23.

âmbito do Acórdiio Plenário

!l.0

2020/2017, ao ,ll1alisara Concorrência ll.o 01/2016 do

ICMbio, cujo objeto foi a locação de imóvel para abrigar a sede daquele instituto em
Brasília/DF, verbis:
"ACORDAM os ministros do Tnbunal de Contas da União, reunidos
em sessão tio Plenário, ante as t:lzões expostas pelo relator:
9.1. conhecer da reprcscntaç~o, nos termos do 3rt. 113,

5

1°, da l.ei

8.666/1993, c/c o art. 237, VII, do RI/TeU para, no mérito, considcr:lla parcialmente procedente;
9.2. revogar a medida cautelar concedida

pOl"

meio de despacho

proferido em 20/2/2017 (p{~ça11);
9.3.determinar

ao

Instituto

Chico

f\.tendes de Conservação

da

Biodiversidade que, n;\ hipótese de dar continuidade à concorrência
1/2016,

com fundamenLO no art. 21,

republique

o edital contendo

5

4°, da Lei 8.666/1993,

as especificações

referentes

aos

serviços condotl1inia~s a serem prestados pelo locador, ',los termos
do art. 15 da IN MPOG 2/2008;
9.4. dar. ciênei:l ao Instituto

Chico l\fcndes de Consel\"aç~o da

13iodiversidadccom fundamento no art. 7" da Resolução TeU 265/2014.
sobre as seguinles impropriedades/falhas, identificadas na concorrência'

1 "9.2. determinar

ao TRT da 17' Ht:gião que:
( )
9.2,3. suspt:nda, ca,o ainda n:io () lenha f~ito, a locaç:io de vagas de garagem excedentes ao númno
carros oficiais existentes, por absoluta falta de amparo legal;".
-

...

de
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1/2016, para que sepm adotadas medidas internas com vistas à
prevenção de ocorrência de outras semelhantes:
9.4.1. não havia clareza acerca da possihilidade de suhcontr:llação para o
serviço de translocação dos bens do Instituto para a nova sede, em
desatendimento ao princípio da puhlicidade; (item 13.4 desta instrução)
9.4.2. o edital não. atriblÚa a responsabilidade pelo transporte dos
armamentos de propCledadedo ICMBio, em contrariedade ao princípIo
da transparêncIa; (iten;; 13.2.7, 13.2.8 e 13.4 desta instrução)
9.5. encaminhar cópia'do presente acórdão ao Instituto Chico Mende;;
de Conservação da Biodiversidade;
9,6. encerrar o processo c arquivar os presentes autos,"

24.

Os fundame~tos da representação que originou o referido acórdão

merçcem scr destacados com vistas a orientar a Administração na complemcntação da
Instrução do presente processo, de modo a resguardá-la de eventuais questionamentos
futuros.

"2. i\ representante alega que o edital conteria as seguintes
irregularidades (peça 1, p. 4):
'a) inobservância ao parcelamento do objeto, uma vez que a licitação tem
como objeto
acessórias,

a locação

não

comprovação

de imóvel,

relacionadas

com diversas

à atividade

da vantajosidade

obrigações

imobiliária,

sobre a contratação

sem

a

parcelada,

restringindo () caráter competitivo do certame, em desacordo com o art.
37, ((iP/ft, da Constituição l:edetal (C'") , bem como com a I..ci8.óóô/199.1

(p'" 1,p.4);
b) ausência de definição precisa do o~jeto, em desacordo com o art.
6u,inciso IX, e art: 7u, ~ 2°, inciso lI, ambos da Lei 8.ô66/1993, e C()\Il o
entendimento firmado pela Súmula - TCU 177 (peça 1, p. 4);
. c) inserção ilegal de serviços terceirizados) a serem prestados na
área privativa de ocupação
condominiais,
ao regramento

da entidade,

embutidos

nas ta",as

configurando burla ao devido processo licita tório e
específico de tais serviços (peça 1, pA)''' (gnfos

nossos)
o Exame Técnico do TeU, entretanto, verificou que a instrução
processual realizada pelo rCMbio foi capaz de elidir parte dos argumentos levantados
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contra a licitaçiío,Abaixo, destacamos os,trechos

consideramos mais relevantes para a

gUl:

orientação da instrução do processo em tela:
"Questão 2
Item 7 """'-"
Igualmente,

nas despesas ordinárias condominiais,

o

locador irá prestar, inclusive nas áreas privativas, todos os ser\'iços
de limpeza
e conservação,
manutc-nção preventiva e corretiva,
.
,
vigilância armada e eletrônica, recepção e cotIt,role de acesso na
entrada, brigada
Presidência),

de incêndio,

prefeitura

copa (inclusive garçom

condominial

geral, serviços administrativos

-

envolvendo

do condomínio,

para a

supcnrisão

contahilidade

e

auditoria interna.
Solicitamosesclarece (sic)o embasamento legalque suporta a solicitação,
exclusivamente . com

referência

à

prestação

dos

serviços

condominiais nas áreas privativas:
(grifos presentes no original)
24,1. A essa dúvida, o ICMBio respondeu nos termos abaixo transcrito

2. Solicitaa base lq,,:ral
para os serviços nas áreas privativas:
Resposta: Art. 54-1\ da Lei nO8.245/91, art. 54 da Lei nOH.GG6/93(in
fine) -

para a prática do par-per-use e art. 62, I da mesma Lei e art.

1.333 e 1.334 do Código Civil e, ainda, () recente julgado do S'l], RRsp
1.104.352/~dG;
25, A primeira questão a ser discutida é a pertinência do art. 54-A da I,ei
H.425/1991 - Lei do Inquilinato - à modelagem proposta pela unidade
jurisdicionada (inclusão de despesas condominiais em áreas privativas 110
valor a ser pago mensalmente), Tal

dispositivo

consagra

no

ordenamento jurídico pátrio os contratos built to slJic (em tradução
livre, "construídos para servir" ou "construídos

para ajustar"), nos

quais o locador constrói, adquire ou reforma suhstancialmente

um

imóvel não residencial com a finalidade de realizar um contrato de
longo prazo com o locatário, incluindo no custo dos aluguéis os
gastos que teve com as obras necessárias à locação. () supracirado
artigo informa:
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Art. 54-A Na locação não residencial de imóvel urbano na qU::llo locador
procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma, por si
I

.

mesmo ou
. ror tcrceiros, do imóvel então cspecificado pelo pretendente
à locação, a fim dc gue seja a este locado por prazo determinado,
prevalecerão as condiçôes livremente pactu::ldasno contrato respect.ivo
.e as disposições procedimentais prt:vistas nesta Lei.
(grifos amcl1tes no original)
25.1. Há dúvidas se o caso em comento se enquadra na situação
prevista no normativo legal (locador adquire, constrói ou reforma
substancialmente

imóvel espec:i,ficado pelo pretendente

locatário)

25.1.1. O Termo de Referência dispõe gue (peça 6, p. 3):
4.2. O Imóvel deverá estar com a infraestrutura adaptada aos padrões do
JCj"lI.~io,totalmente concluídas no momento da entrega das chaves, e
em condiçôes de operação, devendo atender aind:t, às seguintes
eXIgêncl:ts:

()
25.1.2. 1\S adaptações necessárias podem ser de diversas naturezas., tais
quais: ate'nJimellto de padriícs cllergeticamente eficientes (peça 6, p. 45), Viasde acessibilidade para portadores de llecessid:ldes especiais (peça
6, p. 5) e sistemas eletrônicos de segurança (peça 6, p. 7 -8) .
25.1.2.1. Frisa-se que o item 6.1.1 do TR estabelece que (' locador
dlsponihili7.eo imóvel cm no máximo noventa dias (peça 6, p. 16), sendo
isso um indício de que não caberiam reformas substanciais dentro desse
limite temporal.
25.1.2.2. J\lém disso, conforme discussão rrescnte no Hem 43 desta
instruçào, contratos dcssa natureza em que a Administração Pública seja
p:lrte não podem derrot,'<lr.totalmente as normas de direito público.
Logo, a adesão a um contrato com.fulcro no art. 54-A da Lei 8.2,15/1991
nào seria capaz de afastar integralmente a aplicação de dispoútivos como
o art. 62, ~3",J, da Lei 8.666/1993, o' qual afirma que são aplicáveis
Jisposiçôes referentes a essa lei (artigos 55 e 58 a (1) aos contratos de
locação na qual a Administração seja a locatária, devendo ser aplicado
com as cautelas e restriç()es necessárias.
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25.1.3. Diante de tais circunstâncias, não resta clara a aplicação do
dispositivo em questão ao objeto desta concorrência, uma vcz que
tais adaptações não parecem .configurar .reforma substancial

do

imóvel.
25.1.4-.

A

Informação

R]/DIPLAN/ICMBio

'l'écnlca

(Infonmção

465/2016-LJAAF
Técnica -

'l'eresópolis-

ICMBio 465/2016)

dispôs o segtúnte acerca das despesas ordinárias condominiais (peça 21,

7.. Igualmente, nas despesas ordinárias condominiais, o locador Ira
prestar, inclusive nas áreas privativas, todos os serviços de limpcn e
conservação, manutenção preventiva e correl..Íva,vigilância anr~ada e
clctrôruca,rec'cpçãoe conlrole de acesso na entrada, brigada de incêndio,
copa (inclusive garçom para a Presidência), prcfcírura condominial _
envolvendo supervisão geral, serviços administrativos do condomínio,
contabilidade e auditoria interna.
H. Dessa forma, V.Sa. deverá afirmar, EXPRESSAMENTE,

que

tais despesas

pelo

(e sua respectiva operação) serão prestadas
,

condomínio - que proverá, por sua própria escoI11:l,todo o pessoal
necessário para tanto - c que em sua proposta já estão inclui dos
todos os custos trabalhistas necessarios,

bem como não haverá

qualquer relação, inclusive a de tomador de serviços, por parte do
ICMBio para a execução
entendidos

de quaisquer

serviços, que já serão

como de natureza própria das despesas

ordinárias

condominiais.
(grifas nossos)
25.1.5. Sohre esse tema, o Código C:i"il- I,ci 10.406/,2002 - dispôc que:
Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes gue são propriedade
exclusiva,c partes gue são propriedade comum dos condôminos.
~ 10 ,\s panes suscetíveis de utili'l.ação independente, tais como
apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas
frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a
propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por
seus proprietários, exceto os abrigos para veiculas, que não poderão ser
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aliel~ados ou alugados a pessoas estranhas au condomínio,

salvo

autorização expressa na convenção de condomínio.
( ..)
1\r1.1.340. l\S despesas relativas a partl:s comuns de uso exclusivo dl: Ul]1
condômino, ou de alguns deles, incumbem'a quem delas se serve.
25.1.6. l)essa forma, independentemente de se po~ler ser l:I1tJuadradaem
uma das hipóteses justificaJoras dos contratos b,,;/llo

Slfit,

duas situações

distintas deveriam ser consideradas.
,

25.1.6.1. Na primeira, o edifíeio a ser locado já possui um
condomínio constituído de acordo com as regras previstas no art.
1.332da Lei 10.406/2002 (Código Civil). Nessa situação, o Instituto
estaria obrigado a seguir a convenção condominial, por força do
art. 1.333da lei em questão. Assim, considerarMse-ialegal a adesão
às normas e serviços condominiais porventura existentes. Caso a
convenção , condominial previsse prestação de serviços, inclusive
para as áreas privativas, não se veem, a princípio, óbices ao
tais prestações,

desde

que

houvesse

a

análise

liSO

prévia

de
da

economicidade e vanta~em técnica (incluindo a gerencial) desse
procedimento.
25.1.6.2. A outra situação serIa

(J

caso de não haver condomínio

lel:almente instituído até a contratação. caso em que se considera
possível a contratação da locação com prestação de serviços para
as áreas privativas desde -que as premissas. (vantajosidade
econi)miea e técnica Mincluindo a gerencial) do art. 23. ~ l°. da Lei
8.666/1993 e da SÚmula - TCU 247 sejam satisfeitas,
25.1.6.3. Assim. considera.se

possível. em tese, a contratação

conjunta de prestação de serviços afetos diretamente à loc;:\s;illi
imobiliária - a exemplo da conservação do imÓvcl ou reparos _,
partindo-se do principio de que o acessÓrio segue o principal,
desde que sejam atendidos os seguintc"spressupostos:
(a) demonstração.

em atendimento

ao art. 23, ~lo, da Lei

8.666/1993. da vantajosidade econimlica e técnica (incluindo a
gerencial) da adjudicação por menor preço global do conjunto

14/27

Processo n.o 03604.00121012017.:61

licitado em relação à contratação da prestação dos serviços à parte;

(h) realização de licitação pÚblica, vedada a dispensa de licitação.
para a contratação da locação com os serviços. em atendimento
aos princípios

da competitividade

c do julgamento

ohjetivo.

iuelusive com previsão de quais serviços. nas áreas privativas.
podem ser suhcontratados. em respeito ao disposto nu art. 72 da
Lei 8.666/1993.
()
5.3. O terceiro aspecto a ser analisado se refere a serviços pay per
w;(',

os quais podem ser definidos como aqueles disponíveis a

. todos os condôminos,

bastando

o pagamento

por demanda

esporádica de uso.
25..1.1. Em consultas a veículos jornalísticos, constatou-se guc tais
serviços existem em imóveis não residenciais.A título de exemplo, os
seguintes

serviços

foram

reportados:

telefonia,

arrumação,

internet, TV a cabo (peça 27, p. 2).
25..1.2. Uma vez que (}serviço pcry per use é J.efioidocomo aquele usado
dc forma esporádica (sendo, às vezes, necessário agendar horários para
poder utilizá-los),sob demanda específica,observa~seguc tal modalidade
de prestação de serviços não pode ser confundida com uma a'.scrva
predefinida de postos de trabalho, uma vez '-juese teria, na prática, a
alocação de mão de obra contínua, c não uso ad boc de UlTIafacilidade
disponibilizada,u gue descaracterizariao conceito dos serviçosp'!]' per
,UH.

25.3.3. Acerca da possibilidade do uso de serviços pay per use em
contratos de locação de imóvel pela Administração Pública, faz-se
necessária a análise, em cada caso concreto, quanto às vantagens
(tanto financeira quanto técnico-gerencial) de suas fruições, pois
I

está presente o risco da não ~ealização do devido procedimento
licitatório. Todavia, caso o uso seja esporádico, os princípios da
economicidade e da eficiência podem justificar o cmprcg'O de ta!
modalidade de serviços.
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25.4.

Propõe-se

determinar

à

I

unidade

jurisdicionada

que

detnonstre, no prazo de trinta dias, a vantajosidade econômica e
técnica da inclusão de serviços diretamente

afetos ao imóvel

(como conservação preventiva. e corretiva, limpeza, controle de
acesso e vigilância) em áreas privativas ao imóvel a ser locado a
partir da Concorrência 1/2016, condicionando
do certame,

caso assim

o desejar,

o pro~scguimento

ao cumprimento

dessa

determinação, em atendimento ao art. 23, ~ 1° da Lei 8.666/1993;
hem eomo que só use serviços pay per use quando
demanda

específica,

economicidade

em

atendimento

aos

houver

princípios

da

e da eficiência, e sem caracterizar hipÓteses de

servisos cfmtinuados.
26. Acerca da dúvida prcscnlc no item b.2 do Oficio 209/2017TCU/Selog

("apresentação,

na

documentação

Iicitatúria,

da

indicação dos serviços acessórios previstos para o sistema pi/y-peruse e os que serão de uso continuo, que devem estar incluídos na
taxa condominial"), observa-se que houve a elucidaçã<i por parte
da unidade jurisdicionada, pois a Informação Técnica - ICI\.IBio
465/2016 lista em seu item 11.7 os serviços e a quantidade de postos
necessários.
( .. .)

36.4. Apesar de não terem sido constatadlls na Cotlcorrêncill 1/2016 as
hipóteses previstas no art. 54-A da Lei 8.425/1991, ~nLelldc-sepo'ssívcl
a locação imobiliária com serviços adicionados, consoante analisado
llO~

itens 25.1,6.2 c 25.1.6.3 desta instrução.

36.-1.1. Destaca-se também que o modelo proposto pelo IC!\1Bio não
gllrante, em princípio, (l cumprimento dos princípios da economicidllde
c dll compctitividllde,' POiS se tais serviços fossem ofertados
separadamente, haveria um potencial maior de interessados capazes de
prestar esses serviços, aumentando a competição e, conscquclltemcnre,
tClllleildu à diminuição do valor contratado. A'ssim: ressalta-se a
importância de demonstração

ljll('

comprove a val11ajosiclllde
econômica

e lécnico-~crencialda contrataç~o conjun!;l.
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36.5. Quanto

à

inclusão

de

serviços

condominiais

I{crals

(manutenção, controle de accsso ao prédio, vigilância, limpeza de
áreas comuns, entre outros), não há óbice legal que sejam
cohrados junto à locação de espaços em imóveis não residenciais ..
36.5.1. Também se considera, em tese, a contratação
prestados na tnothlidade pqy per

/liÇ,

de serviços

desde que atendidas as ressalvas

presentes ao item 25.3.3 d.esta instrução.

()
41.3. Entende~se, portanto, que a aquisição de serviços em áreas
privativas junto a serviços em áreas comuns possui um risco
inerente, que é o de impossibilitar mudanças caso apenas uma
. parccla dos serviços seja satisfatoriamente prestada.
41.4. Conforme discutido antcriormcnte - vide itens 25.1.6.2, 25.1.6.3 e
25.3.3 da prcsente ins[ftiçào -, a Administração deve unp1cmcntar uma
série de cautelas a fun de mitigar os riseos d~correntes do não
parcelamento do objcto, a fim de gue, no caso concreto, seja constatado
o atendimcnto aos normativos legais (em especial o art. 23,51

0
,

da I.ei

8,666/1993 e a Súmula - TeU 247).
(...)
Justificativa para a restrição de competição ao se exigir prestação
dos serviços incluídos em taxa condominial, excluindo os im<'Jvcis
com proprietário único (item cA do Ofício 209/2017-TCU/Sclol{)
44. Quanto ao tópico em tela, o ICMRio informa que existc previsão
legal acerca do estabelecimento

de condomínio

por

um único

proprietário do bem, desde que divida scu bcm por frações para usos
distintos (peça 17, p. 41).
4.-1-.1.Apresenta uma série de reportagens c decisões judiciais nesse
sentido (peça 17, p, 41-43).
45. Informou ainda que () Projeto Básico, na ficha de avaliação de
imóveis, trazia explícita a possibilidade de se colocar um valor a
.título de condomínio somente quando houvesse a ~ua constituição

(peç~6, p. 26).
46. Finaliza a resposta a estc tópico informando que (pcça 17, p.
43): O que deverá ser computado, em condomínio facultativo.
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considerando

os eventuais

condomínio
mercado

imóveis mOIlOUSO,são os valores para (~

que dcvcrá ser constituído

na prospecção

constante

-

prática

ratificada

pelo

nos autos.

(.)
CONCLUSÃO
49. Conclui-se

que os esclarecimentos

respeito

dos

ausência

de especificações

resultados

temas

dos serviços

desta instrução);
parcial

foram

considerados

(item 41.1 da instrução

quanto

às despesas

instrução);

proprietários

e possibilidadc

que

quanto ao montante

do mobiliário

bem como não dispôs
para

a

jurisdicionada
impediu

26.

Alguns

dos

bens

instrução).

de interessados

de normas
(item 43

por partc

de

instrução)

.

1/2016 nâo foi claro
a ser transportado,
da subcontrataçâo

pertencentes'

(item 13.3 da presente

a participação

na licitação

da autarquia

acerca da possibilidade

trans1ocação

de garantia

de locação

de competição

Edital da Concorrência

11

condominiais

previsão da aplicação

únicos de imóveis (item 47 da presente

50. Observa-se

de rescisão

em. tela); não exi~ência

instrução);

(item 31.4

para condições

de Dircito Público na futura relação contratual
desta

a

proccdentes:

na taxa condominial

de previsão

integrado,

(item 42.2 da presente

pelo, ICMBio

dos nívcis de serviços para aferição dos

incluídos

ausência

do contrato

comuns

abaixo

prestados

à

unidade

Todavia,

no chamamento

isso não
público

e

(it,ens 14 e 16 da instrução),

ponto~

da

representação,

perllllentes. no Voto do 11inistro-relalor

do Acórdão

todavia,

foram

considerados

TeU PlenáriO n," 2020/2017,

espccialmente no que di? respeito à defiClência na especificação dos sen ..iços tcrceirizados;
tópico em CJucnos detemos neste momento,
Voto
Tratam os autos de representação, coin fundamento no art. 113, ~ 1°, da
Lei 8.666/1993, contra a Ç(HlCorrência 1/2016 promovida pelo Instituto
Chico Mendes de Consel'\'ação da Biodiversidadc (ICMBio), gue tem por
objeto a locação de bem imóvel para almgar a sede do IC!'vIl3io em
Brasília/Dr,

conforme

detalhamento

constante

do projeto

básico

integrante do instrumemo. convocalório (peça I),
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()
Faço a seguir uma breve cronologia dos procedimentos adotados pelo
IOvfBio para locar imóvel para abrigar sua seuc.
Inicialmente, a entúlade realizou o chamamento púbhco 1/2016, gue
contemplava as tTI{~smas
especificações da concorrência sob análise.
Ess(' chamamel1to já foi' objeto- de deliberação por este Tribunal

nD

acórdão 232/2017-TCU-P1cnário, proferido no TC 033.762/2016-3, de
rclatoria do 11inisttn-Substituto André Luís de Carvalho, no qual se
",",idemu

impmecdento "I"c<cn"ç'o

foonubdo pelo Gmpo ()K

Constmções e 1,llcorporações,locador da atual sede do IeMBio.
A presente
chamamento

concorrência

é realizada,

uma vez que naquele

público comprovou-se a existência de mais de um

imóvel apto a atender
apresentaram

à entidade.

propostas

No caso, nove empresas

relacionadaS'

a quinze

imóveis

que

incluíam a realocação gratuita dos bens môveis e a prestação dos
serviços condominiais previstos no edital relativos a conservação,
manutenção, scgurança e limpeza do edifido e que são objeto de
questionamento

por parte da representante neste processo.

Na atual concorrência, participaram oito empresas que ofertaram
seis imóveis.
Dessa fOlma, all1da que se pudesse supor que a alegada falta de
parcelamento do objeto resultarianuma presunção de restrição ao caráter
competitivo do certame, os elementos juntados aos autos, mostram que,
ao contrário, o número

de concorrentes

dispo"tos

a fornecer

imóveis na configuração proposta, apontam no sentído de que as
especificações
competitividade

editalícias

não

lrouxeralll

prejuízos

e à finalidade almejada pelo ICMBio.

(.)
.verifico, ainda, CJue boa parte uesses serviços condolluniais são
prestauos no atual contrato de locaçào, conforme quadro c(:mparativo
reproduzido

na

informação

3/ICl\IBio/DIPLAN/ICl\fRio

técl11ca

225j2017-UAAF-

(peça 17, p. 2).

Na presente cunu-atação, o quantitativo de postos referentes à limpeza,
conservação e segurança prediais foi aumentado e foram acrescidos
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postos para a prestação de serviços de eopeiragem e garçom: três postos
de copeira e um posto de garçom.
Em que pese concordar

~ue esses serviços g-erais possam

prestados

pelo condomínio.

deficiente,

impreciso

verifico que () projeto

e que não contempla

ser

básico

li

todos os elementos

necessários e suficientes para bem caracterizar e orçar os scrdços
que se deseja sejam prÚtados,
Não foram fornecidos

no edital os quantitativos

de postos

de

serviço, tampouco delimitadas as áreas de prestação dos serviços
(se nas áreas comuns ou nas' privativas). descrição dos serviços a
serem executados,

dentre outros requisitos previstos no 3rt. 15 da

IN MPOG 2/2008.
27.

Prosseguindo na análise das condições do imÓvel,constantes 'no item 3

do Projeto Básico de fls. 05/06, observamos que a Administração prerelllle também a
disponibilinção de todo mobiliário de escritório necessáno. com todos os pontos de
energia elétrica, rede lógica e de telefonia.
28.

O estudo preliminar de viabilidade teclllca e. econômica, portanto,

prensa abordar a inc1úsào na presente contratação desse objeto, o qual, aliás, necessita
maior detalhamento no Projeto Básico, de modo a permitir uma melhor análise de custo
benefício.
29.

Conforme abordaremos a seguir, a inclusào no contrato de locação de

imóvel de serviços terceirizados, salvo se destinados exclus\vamente às áreas comuns,
conjuntamente com a l~lCaçãodo mobiliário prejudicam, a nosso \ier, a possibilidade jurídica
de dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, X, da Lei n.O 8.666/93.
DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
30.

A fOllnalização de um contrato de aluguel pela administração pública é

hipótese de dispensa de licitaçào na forma do art. 24, X, da Lei n° 8.666/93:
Art. 24. É dispensável a licitação:
()

x - para a compra

ou locação de imóvel destinado ao atendimento das

finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação
'c locali7.llção condicionem a sua escolha, desde que o preço sep
cOlllpativci com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
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31.

[7-6\

As~im, é possível a 'contratação através da dispensa de Iicitaçào, desde

que sejam seguidos os requisitos do dispositivo legal, ou seja, que a escolha do imóvel se
dê devido às necessidades precípuas da adminísiração, bem como deve estar conforme às
necessidades de instalação e localização, além de o valor a ser pago ser compatível com o
valor de mercado.
32.

Neste ponto, cabe destacar que a dispensa de licitação se diferencia da

inexigibilidade porque, enquanto nesta não há possibilidade de competição, naquela até
seria possível. haver uma licitação, porém, a lei facultou ao administrador a sua realização.
Neste sentido é a doutrina pátria:
"A diferença bá~ica entre as situações de dispenSa c de inexigibilidade
reside no fato de que na primeaa haveria a possibilidade de competição,
de modo que seria possível a realização de hcitação. Ao passo que na
segunda, inexigibilidade, não haveria competição, isso 'porque só existe
um objeto ou pessoa que atenda às necessidades da administração;
licitação é, portanto, inviável' (DI PlETRO,
2(5)." (FURTADO,

a

Direito Administrativo,

p.

Lueas Rocha. Curso de Direito Administrativo.

3'

Ed. Belo Horizonte: Pórum, 2012. p. 349).
.33.

Apesar desta distinção, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União

(f CU) aponta

para a necessidade

de licitação sempre quê houver

possibilidade

de

competição:
"REPRESENTAÇAo.

IRREGULARIl)ADES

NO

AMlllTO DO ICMEio. UM DOS FATOS QUESTIONADOS

NAo

SE

INSERE

POSSÍVEIS

NA

CONFIRMAÇAO

REPRESENTAÇAO

CONSTATAÇAo

DE AUS(~NCIA

LOCAÇAo

PREjuízos

DO

TeU.

NAo-

DE DUAS D,\S TRES IRREGUL\IUDADES

APONTADAS.

PARA

COi\fPETÊNCIA

DE

IMPROCEDENTES.

DE DEVIDA

I1iÓVEL.

LTCITAçAO

INEXISTÊNCIA

DE

PARA o CASO CONCRETO. DETER.\1INA(;ÃO."

(fi. 34)
34.

Em que pese tal entendimento

exarado pelo TeU, a DEPCONSU

publicou parecer em sentindo contrário, vinculando a manifes[açào jurídica dos órgãos de
consultoria

da PGF (Parecer

0.°

01/2013jCPLCjDEPCONSUjPGF/AGU?

Assim,

.\ "Conclusão: a) O art. 24, x, da lei 8,66(,/93 pode s<,;caplicado quando houver mais de um unóvel disponível,
desde que atendidos os requisitos específicos do disposiTivo, a serem aferidos no ca,1) concreto,"
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como dito anteriormente, por se tratar de hipótes~ de dispensa de licitação, a tcalinção do
certame licitatório é possível, porém, é facultado ao administrador não realizá-ia.
35.

Todavia, no caso em tela, a contratação pretendida pela Administração

não envolve apenas a locação de um imóvel, abarcando alguns serviços terceirizauos, sem
maiores especificações sobre sua execução, e a locação do mobiliário. Por seu caráter
excepcional frente à licitação, as hipótescs de di.spensa devem ser interpretadas
restritivamente". Logo, uma leitura cautelosa do art. 24, inciso X da Lei de LicÍlaçôes conclui
que apenas a locação do imóvel; propriamente dita, encontra-se legalmente autorizada a ser
contratada diretamente.5
36.

o

I~osicionamellto ora defendido mostra-se em consonânCla com o

entendimento da área técnica do Tribunal de Contas União, como pode-se observar no
Hem 25.6.1..1."b" do Acórdão Plenário n." 2020/2017 supra grifado.
]7.

Face :lO exposto, recomenda-se, em suma, a complementação da

instrução processual e a realiz:lçãode concorrência par:l:l contratação do objeto prerendido,
scgwndo-se a rotina realizada pelo IeMBio, já examinada pela Corte de Contas no
julgamento citado. Desse (nodo, o II3GE seguiria um procedimento já submetido ao cnvo
da auditoria externa, conferindo-lhe maior segurança jurídica e subsídios para dirimir
eventuais controvérsias que por vcntura surjam no decorrer do processo de contratação.
.1R.

o Projeto

Básico de fls. 05/06, portanto, precisa ser refeito, atendendo

às observações feitas e as disposiçôcs contidas no artigo T da Lei n.O 8.666/93,
especialmente no que se refere à indi~ação dos responsáveis por sua elaboração e a
.aprovação pela autoridade competente, pois estão ausentes ,na presente instrução.
39.

Prosseguindo, resta-nos destacar, ainda, alguns óbices verificados n:l

análise dos autos, mister do qual nos desincumbiremos nos tópicos a seguir
DA COMPE1'ÊNCIA
40.

DO CONSELHO DIRETOR

Segundo o despacho de £1.1.710 da Presidência do IBGE coube ao

Conselho Diretor a decisào pela escolha do imóvel a ser locado.

I Conforme dispõt: o art. 2a da J -ei de licitações e Contratos:
c\rt. 2~ As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, conc~ssôe~, permiss(,es e !ocaçôes
da ,Admmistração Pública, quando contratadas com terceiros, serão neccssariamcnte
preceJiJas
de
licilação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lej.
5 .\ jurisprudência do TCU a1crta que a Administração:
".-\hsrenha-se de dispensar licitação fora das hipóteses e sem o preenchimento dos rcquisito's pre\"istos nos
artigos 24 e 26 da Lei nO8.6óG/1993, atentando gue a dispensa de licitação fon das hipóteses previstas l:m lei
pode caral:tetizar o enme prevIsto no art. 89 da cilada norma."
.
Acórdão 383/2010 Seg-unda Câmara (Relação)
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41.

-61

As competências do Conselho Diretor do IBGE encontram-se previstas

no arligo 12 do Anexo I d~ Decreto n.o 4.740/2003, que aprova o estatuto dessa Fundação.
São elas:
"I - estabelecer as políticas reitoras da atuação da Fundação IBGE,
dando publicidade de seus atos e deliberações;
II - submeter ao Conselho Técnico as 'propostas do programa de
trabalho anual e plurianual e de orçamentos-programa;
III - avaliar periodicamente o descmpenho dos diferentes 'órgãos da
Fundação IBGE, estabelecendo metas e recomendaçõ{~s de atuação, a
partir das deliberações adotadas;
IV - coordenar a atuação dos órgãos da Fundação lllGE, garantindo sua
integração e a adequada repartição dos meios necessários, determinando
a adoção de medidas corretivas pertinentes;
V - estabelecer a política de recursos humanos, observadas as diretrizes
fixadas pelas autoridades comp~[cntes;
VI - estabelecer a distribuiçào dos cargos em comissão de Gerente ~ d>!s
funções gratificadas que serão alocados às Coordenações e Unidades
Estaduais, mantidos os quantitativos fixados no Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Fundação II3GE,
bem como definir suas competências;
VII - elaborar o relatório anual de atividades e a execução orçamentária,
com o objetivo de estabelecer ações gerenciais;
VIII ~elaborar e submeter ao Conselho Curador os balancetes
periódicos, o balanço e a prestação anual de contas e as propostas de
aquisição, cessão, oneração c alienação de hens imóveis ou de
aceitação de doaçõcs com encargos;
IX - pronunciar-se sobre a celebração de COllv{~mose outros ajustes
similares;

x - encaminhar

ao Conselho Técnico propostas para revisÀodos planos
de lrabalho anuais e plurianuais da Pundação TBGE;

Xl -'pronunciar-se sobre propostas de modificações do estatuto da
Fundação IBGE; c
XII - elaborar a proposta do regimento interno da Fundação IllGE e
suas alterações."
Vcrifica-se que, dentre as competências do Conselho Dirctor, não hâ a
incumbência de decidir sobre a locação de bens imóveis. A esse órgão colegiado compete,
dentré outras atribuições, pronunciar-se sobre a celebração de convênios c ajustes similares,
o que não sc~nquadra ao caso em tela, que trata da celebração de contrato6•

6 Em dpida explanação ~obrc a distinção enuc convênio c COlltt""Jto,
no primeiro o intere~~e das partes é
mu.ruo e convergente, enqu.11l1Ono segundo é divergente, mas complementar.
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Conforme se pode extrai!.da leitura do artigo 10 do Estatuto do IBGE,

sena o Conselho Curador o úrgão colegiado do 1I3GE cuj~s competências mais se
aproximam para exarar eventual pronunciamento sobre o projeto dc unificação da
localização das unidades da Administração Central:
"Art.

10. Ao

Conselho

Curador

compete.

acompanhamento e o .controle permanente

a

fiscali'l.ação, o

da gestão patrimonial,

econômica, orçamentária e financeira da Fundação IBGE, cabetH.1o~lhc:
T- apreciar os balancetes periódic~)s;
II - pronunciar-se sobre o balanço e a prestação anual de contas, dando
publicidade de seus atos e deliberaçôes;
UI - examinar ou mandar examinar a contabilidade, o càixa, os valores
em depósitos e os relatórios de auditoria;
IV - pronunciar~se

sobre as propostas

de aquisição,

oneração,

cessão ou alienação de bens imóveis e aceitação de doações com
encargos;
V - formular representação ao Presidente da Fundação IBGE quanto, a
irregularidades que, de qualquer forma, cheg-dtemao seu conhecimento;
VI - sugerir ao Presidente da Fundação IBGE medidas e providênCias
que reputar úteis às atividades e ao conceito da entidade;
VII - pronunciar-se

sobre consultas que lhe forem dirigidas pelo

Presidente da Fundação IBGE sobre matéria lli::sua competência;
VIII - ehhorat seu regimento interno; e
IX - aprovar a nomeação c exoneração do titular da Auditoria Interna."
(grifos nossos)
44.

Com efeito, a proposta de umficação da Administração Central do IBGE

trata-se eminentemente de um projeto de gestão patrimonial, com impactos desejados na
atividade admi~lisLra~\'a,que não envolve apenas a locação de imóvel, mas a destinação yue
será dada aos demais bens a serem desocupados1, atraindo, assim, a atribuição do Conselho
Curador prevista no inciso IV supra grifado. Ressalta-se, aliás, que, enquanto for

7 O planejamcnTo prévio da destinação dos imóvcis a serem dcsocupados é rdevanTe para evitar a silUação
.apontada no voto do :<1inistmrdator do Acórdão TCU 2' Câmara n." 3DS/2017, lIr,.bi,~ "/I.[ostra-se
adequada, assim, a proposta da Sccex/RJ no sentido de enviar determinação à FineI' para que apresente o
devido plano de ação para solucionar a utilização do imóvel sob a propriedade da empresa, na Praia
do Flamengo nO 200, contendo, no mírumo, a relação de medidas a serem adotadas, os responsáveis para cada
ação e o prazo para a sua implemcntação, qoe não deve ser supnior a doze mcses, tendo em visla o
potencial prejuizo ao erário".
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proprietária

um imóveis, a Fundação

lRGE terá de arcar com os custos de sua conservação

e proteção.

DAS ATRIBUIÇÕES DO GRUPO DE TRABALHO
45.

Doi~ meses após a publicação do edital da Consulta Pública, a Diretoria-

Executiva do lRGE designou, pela Portaria DE 14/2017 (fl. 100), doze servidores para
constituírem Grupo de Trabalho, objetivando analisar as propostas de locação de imóvel

,

recebidas, bem como avaliar tanto as exigências do Projeto I3ásico, quanto as condições
dos imóveis por meio de visitas téclúcas.
46.

No decorrer de suas atividades esse grupo apresentou um sistema de

peso para as condições pretendidas para o imóvel, quc sofreu atualizações posteriores, bem
como incluiu critérios de avaliação quc não constavam originalmente do Projeto Básico.
Adicionaram, por exemplo, critérios rcl:'ltivosao índice de criminalidadc, sustentabilidade e
cobertura de telecomunicações.
47.

Apesar do louvável esforço realilado pelo C;rupo de Trabalho e não

adentrando propriamente nu mérito da escolha d?s critérios e pesos estabelecidos, que, não
se mostram, num exame

(J

pn'oti e superficial, irrazoáveis, entendemos que foi inadequado

o momento do trâmite processual em que foram incluídos e extrapolaram, em certa medida,
as atribuições conferidas pela Portaria de designação.

48.

Apesar de a Consulta Pública não se traduzir em processo licitatório, os

critérios c pesos adicionados pelo Grupo de Trabalho deveriam ter sido submetidos ao
crivo da Diretoria Executiva que, concordando com 'a pertinência deles, alteraria, ;provaria
e publicaria um no\'o Projeto Básico. Com isso, a Administração estaria melhor municiada
de aq,'11mcntos jurídicos contra eycnrual questionamento

sobre o direcionamento

da

seleção da proposta vencedora, destacando sua preocupação com a atenditnento dns
princípios da publicidade, transparência e impessoalidade.

DA PORTARIA MPDG N." 17,DE 7 FEVEREIRO DE 2018
49.

Por fim, cumpre destacar o teor da Portaria eplgrafada, especialmente ao

disposto no seu artigo 1", inciso TI, verbis:
"Dispôe sobre medidas de raciona1i7:açào do gasto público
contratações pata aquisição de bens c prestação de serviços.

o

MINISTRO

DE

ESTADO

DO

nas

PLANEJAMENTO,

DESENVOLVIMENTO
R GESTÀO, no uso das atribuiçôes que lhe
confere o inciso Il do parágrafo único do art. 87 da Constituição Pederal,
e tendo em vista os arts. 10 e 7° do Decreto nO8.540, de 9 de outubro de
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2015, oart. 4" do Decreto n° 8.541, de 13 de outubro de 2015, e os arts.
4°-/\ e 9" do Decreto n° 7.689, de 2 de março de 2012, resolve:
Art. 1° Fica suspensa, a partir da publicação desta Portaria,
rcali~ação de n~.lVascontratações relacionadas a:

a

I - aquisição de imóveis;
11- locação de imóveis;
III - atjuisição de veículos de representação, de serviços comuns c de
serviços especiais relacionados à segurança dos familiares do PresiJente
e do Vice-Preside~te da República, confonne disposto nos arts. .10 e 4° c
inciso IX do art. 5° do Decreto n° 9.287, de 15 de fevereiro de 2018;
(Alterado pcla Portaria n° 109, de 2 de maio de 2018)
IV -locação de veículos; e
V - locação de máquinas e equipamentos,
~ 1° A suspensão prevista no caput não se aplica quando se tratar de:
I - imóveis destinados à reforma agrária e aqueles administrados pelo
Ministério da Defesa ou pelos Comandos da Marinha, do Exército ou da
Aeronáutica;
II - aquisição de veículos de representação para uw exclusivo do
Presidente e do Vice-.Presidente da República;
III - prorrogação

contratual c/ ou substituição
relação aos incisos lI, IVe V do caput; c

contratual,

em

IV - despesas rclacion'adas aos censos demográfico e agropecuário e a
ações de defesa civil.
'
~ 2" Considerando os aspectos de relevância e urgênCla,
excepcionalidades pontuais quanto à suspensão prevista nos incisos IV
e V do caput poderão ser autorizadas por ato fundamentado da
autt~ridademáxima do órgão, permitida a subdclegação.
Art. 2°0s pleitos referentes à autorização para aquisição e locação de
imóveis e aquisição de veículos deverão ser encaminhados pela
Secretaria-Executiva do respectivo .Ministérioà Secretaria-Executiva do
!v[inistériodo Planejamento, Desenvolvimento e Cestão, acompanhados
de justificativas fundamentadas quanto à projeção de gasto até o término
do exercício c dos aspectos de economicidade, relevância e urgência,_até
o dia 30 de novembro de cada ano.

£

10 Com vistas a subsidiar ã análise dos pleitos, o ~linistério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão poderá solicitar informações
complementares aos órg3.os~eqllcrentes.
.
~ 2° Os pleitos que envolvernn dúvidas de nature7.ajurídica deverão ser
acompanhados de manifestação da unidade de assessoramento jurídico
do órgão ou entidade solicitante.
~ 3° .Após análise e manifestação, caberá, se for o caso, à:
I - S(',c~ctariado Patrimônio da União - SPU autorizar, mediante Portaria,
a locação e/ou a aguisição de imóvcis, de que tratam'os inCISOS
I e II do
art. 1°; e
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II ~ Secretari:l de Gestão - SECiES autorizar, mediante
aquisição de veículos, de que trata o inciso III do art. 1°.

Portaria, a

Art. 3° Fica vedada a realização de despesa para contratação, prorrogação
contratual
e/ou
substituição
contratual
relativas a slstemas
infol1natizados
de controle
c movimentação
de processos
administrativos eletrônicos diferente daquele disi)onihilizaoo pelo
~linistério Jo Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Art. 4° Esta Portaria cntra em vigor na data de sua publicação."
50.

CoÍlclui-se, portanto, que a locação em teia, nos moldes propostos, não

poderá ser celebrada, enquanto a presente Portana cncontrar~se em vigor,_ em razão do
disposto em seu art. l°,

n c/ c art. 4", mplll

do Decreto n.o 7.689/20128•

CONCLUSÃO
51.

F3ce ao exposto, concluímos haver a necessi.dade de complementação

retificação da instruçã{~ processual, conforme recomendado

e

neste parecer, especialmente

com: a) a apresentação de estudos preliminares de viabilidade técnica e econônúca

da

solução, que podem tomar por base as disposições do artigo 24-da IN"SEGES/~1PDG

n.

OS/2017 e serem submetidos previamente ao pronunciamento

U

do Conselho Curador; b) a

elaboração de projeto básico, aprovado" pela autoridade competentc, com os requisitQs
mínimos

previstos

no artigo 30 da T;..J SEGES/MPDG

justificativas para os critérios de seleção pretendidos;

ll.O

OS/2017, incluindo-se

e, c) :l adoção de procedimento

licita tório na modalidade Concorrência, tipo menor preço, caso a contratação permaneça'
nos moldes apresentados no Projeto Básico, l.e, envolvendo a execução dc serviços não
abrangidos pel3\Jocação imobiliária.
52.

,Considerando,

por fim, a suspensão em vigor de novas contratações de

locaçôes imobiliánas (pottaria MPDG n." 17/2018), recomendamos que a fase externa do
processo de contratação aguarde manifestação favorável 00 I\1PDG quanto à viabilidade
de prosseguimento do feito.
Era o <.juecumpria opinar ..
À co'nsideraçào superior.

Cesar Luis Pereira de Campos
Procurador Federal
SJAPE n," 1.379.816
Q

~ Dispõe () art, 4 ,rlP/lt do Decreto 0.° 7.689/2012 que: "A celehração de contratos de locação c a prorrog"ação
dos cootmtos de locação em vigor, com valor Igualou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês, serão
a:.Jtorizadas por ato do Mimstro de Estado, do titular de cargos dc oaturcza e~recial ou do titular de órgão
diretamente subordinado ao Presidente da Rcpública, vedada a delegação de competência."
,
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