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RESOLUÇÃO Nº 4.676, DE 31 DE JULHO DE 2018 

Dispõe sobre os integrantes do Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo (SBPE), do Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH) e do Sistema de 
Financiamento Imobiliário (SFI), as condições gerais 
e os critérios para contratação de financiamento 
imobiliário pelas instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil e disciplina o direcionamento dos 
recursos captados em depósitos de poupança. 

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 31 de julho 
de 2018, com base nos arts. 4º, incisos VI e VIII, da referida Lei, 8º, inciso XII, da Lei nº 4.380, de 
21 de agosto de 1964, 7º do Decreto-Lei nº 2.291, de 21 de novembro de 1986, 2º da Lei nº 9.514, 
de 20 de novembro de 1997, 10, parágrafo único, da Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000, 
79, § 2º, da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, e 95 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015, 

R E S O L V E U : 

CAPÍTULO I 
DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Art. 1º  Esta Resolução estabelece os integrantes do Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo, do Sistema Financeiro da Habitação e do Sistema de Financiamento 
Imobiliário, as condições gerais e os critérios para contratação de financiamento imobiliário pelas 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
e disciplina o direcionamento dos recursos captados em depósitos de poupança. 

CAPÍTULO II 
DOS SISTEMAS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO 

Art. 2º  O Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) tem por finalidade 
promover o financiamento imobiliário em geral, por meio da captação e do direcionamento dos 
recursos de depósitos de poupança. 

Parágrafo único.  Integram o SBPE os bancos múltiplos com carteira de crédito 
imobiliário, as caixas econômicas, as sociedades de crédito imobiliário e as associações de 
poupança e empréstimo. 

Art. 3º  O Sistema Financeiro da Habitação (SFH), de que trata a Lei nº 4.380, de 
21 de agosto de 1964, destina-se a facilitar e a promover a construção e a aquisição da casa 
própria ou moradia, especialmente pelas classes de menor renda da população. 

Parágrafo único.  Integram o SFH, na qualidade de agentes financeiros, além das 
entidades previstas no art. 8º da Lei nº 4.380, de 1964, as demais instituições financeiras 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e as entidades fechadas de previdência 
complementar. 
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Art. 4º  O Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), de que trata a Lei nº 9.514, 
de 20 de novembro de 1997, tem por finalidade promover o financiamento imobiliário em geral, 
segundo condições compatíveis com os fundos respectivos. 

Parágrafo único.  Podem operar no SFI, além das entidades previstas no art. 2º da 
Lei nº 9.514, de 1997, as demais instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil. 

CAPÍTULO III 
DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO 

Seção I 
Das Condições Gerais das Operações 

Art. 5º  As operações de financiamento imobiliário podem ser livremente 
pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais: 

I - reposição integral do valor emprestado e respectivo reajuste; 

II - remuneração do capital emprestado às taxas convencionadas no contrato; 

III - capitalização dos juros; e 

IV - contratação, pelos devedores, da cobertura securitária estabelecida pela 
legislação em vigor. 

§ 1º  Os contratos das operações de financiamento imobiliário podem ter cláusula 
de atualização do saldo devedor por índice de preços, de conhecimento público e regularmente 
calculado, ou pela remuneração básica aplicável aos depósitos de poupança. 

§ 2º  A atualização por índice de preços pode ser realizada mensalmente, desde 
que o prazo da operação não seja inferior a 36 meses. 

Art. 6º  A razão entre o valor nominal da operação de financiamento imobiliário, 
compreendendo principal e despesas acessórias, e o valor de avaliação do imóvel dado em 
garantia, na data da contratação, não pode ser superior a: 

I - 80% (oitenta por cento), nas operações de: 

a) financiamento para aquisição de imóvel residencial; 

b) financiamento a pessoa natural para construção de imóvel residencial; e 

II - 60% (sessenta por cento), nas operações de empréstimo a pessoa natural 
garantidas por imóveis residenciais (home equity). 

Parágrafo único.  O valor nominal de que trata o inciso I do caput, compreendendo 
principal e despesas acessórias, poderá ser de até 90% (noventa por cento) do valor de avaliação 
do imóvel, no caso de utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC) ou do Sistema de 
Amortização Crescente (SACRE). 

Art. 7º  As operações de financiamento imobiliário de que trata esta Resolução 
destinadas à aquisição, à construção ou à produção de imóveis deverão ser garantidas por: 

I - alienação fiduciária do imóvel objeto da operação; 
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II - alienação fiduciária de outro imóvel do mutuário ou de imóvel de terceiros; 

III - hipoteca, em primeiro grau, do imóvel objeto da operação; 

IV - hipoteca, em primeiro grau, de outro imóvel do mutuário ou de imóvel de 
terceiros; 

V - cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação 
de imóveis; ou 

VI - caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de 
venda ou promessa de venda de imóveis. 

§ 1º  É facultada a contratação de garantias adicionais, a critério do agente 
financeiro. 

§ 2º  As operações de empréstimo de que trata o art. 6º, inciso II, devem ser 
garantidas por alienação fiduciária ou hipoteca, em primeiro grau, do imóvel objeto da operação. 

Art. 8º  Na contratação das operações de financiamento imobiliário de que trata 
esta Resolução, a cobrança de tarifas relativas à prestação de serviços, pelas instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, deve 
obedecer ao disposto na regulamentação em vigor. 

Art. 9º  A liberação dos recursos relativos aos financiamentos imobiliários 
concedidos somente poderá ser efetuada após a constituição das garantias. 

Art. 10.  A cobrança de encargos por atraso no pagamento das obrigações relativas 
aos financiamentos imobiliários deve observar o disposto na regulamentação em vigor. 

Parágrafo único.  As prestações dos financiamentos imobiliários pagas com atraso 
devem ser atualizadas pro rata die com base no índice de atualização pactuado no contrato, 
desde a data do vencimento. 

Seção II 
Dos Critérios de Concessão 

Art. 11.  As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil, na contratação de financiamentos imobiliários ou de empréstimos, 
garantidos por imóveis residenciais, com pessoas naturais, devem observar, no mínimo, os 
seguintes critérios: 

I - em relação à análise da suficiência das garantias: 

a) o estabelecimento da cota de financiamento deve considerar os empréstimos e 
financiamentos previamente contratados pelo pretendente ao crédito no Sistema Financeiro 
Nacional; e 

b) a avaliação do imóvel deve ser efetuada por profissional sem qualquer vínculo 
com a área de crédito da instituição proponente ou com outras áreas que possam implicar 
conflito de interesses ou configurar deficiência na segregação de funções; e 

II - em relação à análise da capacidade de pagamento do pretendente ao crédito: 
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a) a avaliação deve considerar o comprometimento da renda com outras 
obrigações financeiras previamente assumidas pelo pretendente ao crédito, bem como as 
despesas necessárias a suprir o seu mínimo existencial; e 

b) a apuração do comprometimento da renda deve ser efetuada com base no 
maior encargo mensal admitido contratualmente. 

§ 1º  Os procedimentos relativos ao estabelecimento da cota de financiamento e 
à avaliação do comprometimento de renda devem considerar as informações existentes na 
própria instituição concedente do crédito, no Sistema de Informações de Crédito (SCR), em 
sistemas de registro e em bancos de dados com informações de adimplemento. 

§ 2º  As informações utilizadas na avaliação e concessão do crédito devem 
permanecer à disposição do Banco Central do Brasil durante a vigência da operação, 
preferencialmente em formato eletrônico. 

§ 3º  Para fins do disposto no inciso II do caput, a análise da capacidade de 
pagamento deve estar amparada por documentos que demonstrem ou permitam estimar as 
despesas e os rendimentos declarados, compreendendo período de tempo que possibilite a 
identificação de eventos não recorrentes ou extraordinários. 

 Seção III 
Das Operações no Âmbito do SFH 

Art. 12.  São operações no âmbito do SFH os financiamentos referidos nos incisos 
I a V do caput do art. 16, contratados pelas instituições de que trata o art. 3º, que observem os 
critérios de concessão e as condições gerais e específicas estabelecidos neste Capítulo e na 
legislação em vigor. 

Art. 13.  As operações no âmbito do SFH devem observar as seguintes condições 
específicas: 

I - limite máximo do valor de avaliação do imóvel financiado de R$1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos mil reais); 

II - custo efetivo máximo para o mutuário, compreendendo juros, comissões e 
outros encargos financeiros, de 12% a.a. (doze por cento ao ano); e 

III - atualização do saldo devedor, caso prevista em contrato, pela remuneração 
básica aplicável aos depósitos de poupança. 

§ 1º  Nos financiamentos para a produção de imóveis residenciais, o valor médio 
por unidade produzida deve ser igual ou inferior ao limite estabelecido no inciso I do caput. 

§ 2º  Para fins do cálculo do custo efetivo máximo de que trata o inciso II do caput, 
não estão incluídos: 

I - o custo de contratação de apólice de seguros de morte e invalidez permanente, 
danos físicos ao imóvel e responsabilidade civil do construtor; e 

II - o valor das tarifas de que trata o art. 14. 

§ 3º  No caso de imóveis residenciais novos cuja aquisição tenha sido contratada 
pelo pretendente ao crédito durante a fase de produção, o enquadramento das operações de 
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financiamento imobiliário no limite estabelecido no inciso I do caput deve levar em consideração 
o valor do imóvel na data da celebração do contrato definitivo ou de promessa de compra e 
venda. 

§ 4º  Para fins do disposto no § 3º, admite-se a utilização do valor do imóvel 
estabelecido no contrato definitivo ou de promessa de compra e venda, na hipótese de ausência 
de laudo de avaliação válido na data da celebração do contrato. 

§ 5º  Considera-se imóvel residencial novo a unidade habitacional que: 

I - esteja em fase de produção; ou 

II - tenha até 180 dias de “habite-se”, ou documento equivalente, expedido por 
órgão público competente, ou, nos casos de prazo superior, se não tiver sido habitada ou 
alienada. 

Art. 14.  As operações no âmbito do SFH podem incluir as seguintes tarifas pela 
prestação de serviços especiais a pessoas naturais: 

I - tarifa de análise de proposta de apólice de seguro habitacional individual de que 
trata a Resolução nº 3.811, de 19 de novembro de 2009; e 

II - tarifa mensal de administração do contrato, limitada a R$25,00 (vinte e cinco 
reais). 

CAPÍTULO IV 
DO DIRECIONAMENTO DOS RECURSOS CAPTADOS EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA 

 Seção I 
Da Exigibilidade de Aplicação 

Art. 15.  Os recursos captados em depósitos de poupança pelas entidades 
integrantes do SBPE devem ser aplicados de acordo com os seguintes percentuais: 

I - 65% (sessenta e cinco por cento), no mínimo, em operações de financiamento 
imobiliário, dos quais: 

a) 80% (oitenta por cento), no mínimo, nas operações de que trata o art. 16; e 

b) o restante nas operações de que trata o art. 17; 

II - 20% (vinte por cento) em encaixe obrigatório no Banco Central do Brasil, nos 
termos da regulamentação em vigor; e 

III - os recursos remanescentes em disponibilidades financeiras e em outras 
operações admitidas nos termos da legislação e da regulamentação em vigor. 

§ 1º  A exigibilidade de aplicação em financiamentos imobiliários mencionada no 
inciso I do caput tem como base de cálculo o menor dos seguintes valores, utilizando-se o critério 
de dias úteis: 

I - a média aritmética dos saldos diários dos depósitos de poupança nos 36 meses 
antecedentes ao mês de referência; ou 
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II - a média aritmética dos saldos diários dos depósitos de poupança no mês de 
referência. 

§ 2º  Para as instituições integrantes do SBPE em início de atividade, enquanto não 
completados 36 meses de captação de depósitos de poupança, a média aritmética de que trata 
o § 1º, inciso I, deve considerar o número de meses decorridos desde o início da captação. 

Seção II 
Das Operações Elegíveis 

Art. 16.  Para fins do atendimento da exigibilidade estabelecida no art. 15, inciso I, 
alínea “a”, podem ser computadas as seguintes operações: 

I - os financiamentos para aquisição de imóveis residenciais, novos, usados ou em 
construção; 

II - os financiamentos a pessoas naturais para construção de imóvel residencial, 
podendo incluir a aquisição do terreno; 

III - os financiamentos para reforma ou ampliação de imóveis residenciais; 

IV - os financiamentos para produção de imóveis residenciais; 

V - os financiamentos para aquisição de material para a construção, ampliação ou 
reforma de imóvel residencial em lote de propriedade do pretendente ao financiamento ou cuja 
posse regularizada seja por este detida; 

VI - o valor dos desembolsos programados para liberação até o final dos contratos 
de financiamento para construção e para produção a que se referem os incisos II e IV, observado 
o disposto no art. 18; 

VII - o valor dos imóveis recebidos em liquidação de financiamentos imobiliários 
residenciais, enquanto não alienados; 

VIII - os depósitos interfinanceiros imobiliários garantidos pelas operações a que 
se referem os incisos I a V; 

IX - as cédulas de crédito imobiliário e as cédulas hipotecárias adquiridas, 
representativas das operações a que se referem os incisos I a V; 

X - os créditos perante o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS); e 

XI - os créditos correspondentes às dívidas novadas do FCVS, nos termos do art. 
10 da Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000. 

Parágrafo único.  Podem compor o valor das operações de que tratam os incisos I 
e II do caput as seguintes despesas acessórias: 

I - custos cartorários incorridos pelo mutuário relativos ao registro e à averbação 
do título ou ato constitutivo, declaratório ou translativo de direitos reais sobre o imóvel; 

II - custos do serviço de transmissão de informações para fins de registro 
eletrônico, caso contratado pelo mutuário, observadas as normas aplicáveis; e 

III - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis “Inter Vivos” (ITBI). 
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Art. 17.  Para fins do atendimento da exigibilidade estabelecida no art. 15, inciso I, 
podem ser computadas as seguintes operações: 

I - os financiamentos para aquisição de imóveis não residenciais novos, usados ou 
em construção; 

II - os financiamentos para construção de imóvel não residencial; 

III - os financiamentos para reforma ou ampliação de imóveis não residenciais, 
novos ou usados; 

IV - os financiamentos para produção de imóveis não residenciais; 

V - os financiamentos para aquisição de material para a construção, reforma ou 
ampliação de imóveis não residenciais; 

VI - o valor dos desembolsos programados para liberação até o final dos contratos 
de financiamento para construção e para produção a que se referem os incisos II e IV, observado 
o disposto no art. 18; 

VII - o valor dos imóveis recebidos em liquidação de financiamentos imobiliários 
não residenciais, enquanto não alienados; 

VIII - os financiamentos a projetos de investimento de concessionárias privadas do 
setor de saneamento; 

IX - os financiamentos para obras de infraestrutura em loteamentos urbanos; 

X - os depósitos interfinanceiros imobiliários garantidos pelas operações a que se 
referem os incisos I a V; e 

XI - as cédulas de crédito imobiliário e as cédulas hipotecárias adquiridas, 
representativas das operações a que se referem os incisos I a V. 

Art. 18.  Os recursos correspondentes aos valores dos desembolsos de que tratam 
os arts. 16, inciso VI, e 17, inciso VI, devem estar representados por títulos de emissão do Tesouro 
Nacional pertencentes à carteira própria da instituição, que permanecerão indisponíveis em 
conta específica no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), enquanto computados 
para fins de atendimento da exigibilidade estabelecida no art. 15, inciso I. 

Parágrafo único.  Para efeito do disposto no caput, os títulos de emissão do 
Tesouro Nacional serão considerados pelos respectivos preços de lastro admitidos pelo Banco 
Central do Brasil em operações compromissadas intradiárias. 

Seção III 
Do Cômputo e dos Ajustes 

Art. 19.  Para fins do atendimento da exigibilidade estabelecida no art. 15, inciso I, 
as operações de que tratam os arts. 16 e 17 devem ser computadas pelo respectivo valor contábil 
bruto, apurado segundo os critérios estabelecidos no Plano Contábil das Instituições do Sistema 
Financeiro Nacional (Cosif), sem dedução de provisão para perdas, nem acréscimo de parcelas a 
liberar. 

§ 1º  Os depósitos interfinanceiros imobiliários de que tratam os arts. 16, inciso 
VIII, e 17, inciso X, devem ser computados pela média aritmética dos saldos diários mantidos em 
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carteira no mês de referência, utilizando-se o critério de dias úteis e as mesmas regras de 
apuração de seus valores para contabilização no Cosif. 

§ 2º  As cédulas de crédito imobiliário e as cédulas hipotecárias adquiridas são 
computadas, no mês de sua aquisição, nos termos do § 1º. 

§ 3º  Podem permanecer computados para o atendimento da exigibilidade de que 
trata o art. 15, inciso I, os valores dos créditos lançados contra prejuízo relativos às operações de 
que trata o caput, enquanto não concluídos os respectivos processos de execução judicial ou 
extrajudicial, pelo prazo máximo de cinco anos, contado a partir da data do lançamento. 

§ 4º  Para os fins do § 3º, o valor do crédito lançado contra prejuízo corresponde 
ao valor contábil bruto apurado na forma do caput, na data imediatamente anterior ao 
lançamento, sem dedução de provisão para perdas. 

§ 5º  A operação computada na forma do § 4º, se for objeto de renegociação ou 
reestruturação que implique sua substituição por nova operação, não pode ser computada para 
fins do atendimento da exigibilidade de que trata o art. 15, inciso I. 

§ 6º  Devem ser deduzidos dos valores computados nos termos deste artigo os 
saldos credores: 

I - das operações de repasses e refinanciamentos, inclusive as realizadas com 
recursos de fundos e programas sociais; 

II - dos depósitos interfinanceiros imobiliários captados e das letras hipotecárias e 
letras de crédito imobiliário emitidas com lastro nos financiamentos imobiliários de que tratam 
os arts. 16 e 17; e 

III - das letras imobiliárias garantidas emitidas com prazo de vencimento inferior a 
três anos e garantidas pelos financiamentos imobiliários de que tratam os arts. 16 e 17. 

Art. 20.  As instituições integrantes do SBPE podem aplicar, para efeito do 
atendimento da exigibilidade estabelecida no art. 15, inciso I, fator de multiplicação de 1,2 (um 
inteiro e dois décimos) aos saldos dos financiamentos imobiliários contratados a partir da 
entrada em vigor desta Resolução: 

I - cujo valor de avaliação ou de negociação, o que for maior, do imóvel objeto de 
contrato de financiamento para aquisição ou construção, de que trata o art. 16, incisos I e II, não 
ultrapasse R$500.000,00 (quinhentos mil reais); 

II - cujo valor médio de avaliação ou negociação, o que for maior, das unidades 
residenciais do empreendimento objeto de contrato de financiamento para produção, de que 
trata o art. 16, inciso IV, não ultrapasse R$500.000,00 (quinhentos mil reais). 

Seção IV 
Dos Recursos não Aplicados 

Art. 21.  Os recursos não aplicados na forma do disposto no art. 15, inciso I, devem 
ser recolhidos ao Banco Central do Brasil, em moeda corrente, no dia quinze do mês subsequente 
ao mês de referência ou no dia útil imediatamente posterior, se o dia quinze for dia não útil, 
permanecendo indisponíveis até o dia quinze do mês subsequente ao do recolhimento ou até o 
dia útil imediatamente posterior, se o dia quinze for dia não útil. 
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§ 1º  O saldo a ser recolhido em cada apuração mensal corresponde à diferença 
entre o percentual de exigibilidade estabelecido no art. 15, inciso I, e o maior dos seguintes 
valores, apurados em relação à respectiva base de cálculo: 

I - média aritmética dos percentuais de aplicação verificados nos doze meses 
anteriores ao mês de referência; ou 

II - percentual de aplicação verificado no mês de referência. 

§ 2º  O saldo recolhido será atualizado mensalmente por índice correspondente a 
80% (oitenta por cento) do rendimento dos depósitos de poupança. 

§ 3º  Na hipótese de ser constatada insuficiência no recolhimento, a instituição 
financeira incorrerá no pagamento de custos financeiros equivalentes aos determinados para as 
deficiências de encaixe obrigatório. 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 22.  As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil, nas operações de financiamento para aquisição de imóvel, devem 
aplicar ao valor a ser transferido para o vendedor remuneração equivalente à dos depósitos de 
poupança. 

§ 1º  A remuneração de que trata o caput deve ser apurada pro rata temporis, 
com base no período compreendido entre a data da assinatura do contrato de financiamento e 
a data da transferência dos recursos. 

§ 2º  O valor de que trata o caput deve ser mantido até a data da transferência 
dos recursos em conta de controle da própria instituição, em nome do vendedor. 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 23.  A diferença entre os saldos dos financiamentos imobiliários computados 
no mês de referência imediatamente anterior à data de entrada em vigor desta Resolução e os 
seus respectivos valores contábeis, calculados conforme o disposto no art. 19, pode permanecer 
computada, para fins de atendimento da exigibilidade de que trata o art. 15, inciso I, da seguinte 
forma: 

I - pela sua totalidade, na posição relativa ao mês de janeiro de 2019; e 

II - pelo valor de que trata o inciso I, deduzido de 1/72 (um setenta e dois avos) a 
cada posição mensal subsequente. 

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto no caput aos créditos lançados contra 
prejuízo, computados para o atendimento da exigibilidade no mês de referência imediatamente 
anterior à data de entrada em vigor desta Resolução. 

Art. 24.  Os saldos computados em 31 de julho de 2018 relativos aos certificados 
de recebíveis imobiliários de que tratam os arts. 2º, inciso IX, e 3º, inciso XVI, às letras de crédito 
imobiliário e às letras hipotecárias de que tratam os arts. 2º, inciso VIII, e 3º, inciso VII, do 
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Regulamento anexo à Resolução nº 3.932, de 16 de dezembro de 2010, podem permanecer 
computados até seus respectivos vencimentos para fins do atendimento da exigibilidade 
estabelecida no art. 15, inciso I. 

Parágrafo único.  Para efeito do disposto no caput, não se admite qualquer forma 
de prorrogação do vencimento dos títulos. 

Art. 25.  Os saldos computados com a aplicação dos multiplicadores de que tratam 
os arts. 10 e 11 do Regulamento anexo à Resolução nº 3.932, de 2010, no mês de referência 
imediatamente anterior à data de entrada em vigor desta Resolução, podem permanecer 
computados até a liquidação das respectivas operações para fins do atendimento da exigibilidade 
estabelecida no art. 15, inciso I. 

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 26.  Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adotar as medidas necessárias 
à execução do disposto nesta Resolução. 

Art. 27.  Ficam revogados: 

I - os arts. 1º e 2º do Regulamento anexo à Resolução nº 1.980, de 30 de abril de 
1993; 

II - o art. 31 do Regulamento anexo à Resolução nº 1.980, de 1993; 

III - o art. 58 do Regulamento anexo à Resolução nº 1.980, de 1993; 

IV - a Resolução nº 3.157, de 17 de dezembro de 2003; 

V - a Resolução nº 3.409, de 27 setembro de 2006; 

VI - a Resolução nº 3.706, de 27 de março de 2009; 

VII - a Resolução nº 3.932, de 2010; 

VIII - a Resolução nº 4.271, de 30 de setembro de 2013; 

IX - os arts. 1º a 3º da Resolução nº 4.410, de 28 de maio de 2015; 

X - a Resolução nº 4.464, de 11 de fevereiro de 2016; 

XI - a Resolução nº 4.493, de 31 de maio de 2016; 

XII - a Resolução nº 4.526, de 29 de setembro de 2016; 

XIII - a Resolução nº 4.537, de 24 de novembro de 2016; 

XIV - a Resolução nº 4.550, de 26 de janeiro de 2017; 

XV - a Resolução nº 4.555, de 16 de fevereiro de 2017; 

XVI - a Resolução nº 4.572, de 26 de maio de 2017; e 

XVII - o art. 2º da Resolução nº 4.650, de 28 de março de 2018. 
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Art. 28.  Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2019. 

Ilan Goldfajn 
Presidente do Banco Central do Brasil 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 2/8/2018, Seção 1, p. 21-23, e no Sisbacen. 
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RESOLUÇÃO Nº 4.754, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019 

Altera a Resolução nº 4.676, de 31 de julho de 2018, 
que dispõe sobre as condições gerais e os critérios para 
contratação de financiamento imobiliário pelas 
instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e 
disciplina o direcionamento dos recursos captados em 
depósitos de poupança. 

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 
1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 26 de setembro de 
2019, com base nos arts. 4º, incisos VI e VIII, da referida Lei, 41 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro 
de 1997, e 95 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015, 

R E S O L V E U : 

Art. 1º  A Resolução nº 4.676, de 31 de julho de 2018, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

“Art. 11.  ................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

§ 4º  Para fins de apuração do valor do imóvel de que tratam o caput, inciso I, 
alínea “b”, e o art. 13, inciso I, a instituição proponente pode, alternativamente, 
empregar modelo de precificação próprio ou de terceiros, desde que: 

I - o modelo seja baseado em critérios, premissas e procedimentos 
consistentes, documentados e passíveis de verificação; 

II - o modelo e os sistemas internos de gerenciamento de risco e de 
monitoramento de garantias da instituição sejam capazes de demonstrar que a 
análise do risco da operação justifica eventual dispensa de visita de inspeção ao 
imóvel; 

III - os profissionais responsáveis pelos modelos não possuam qualquer vínculo 
com a área de crédito da instituição ou com outras áreas que possam implicar 
conflito de interesses ou configurar deficiência na segregação de funções; e 

IV - o modelo propicie a geração de relatório individualizado da precificação do 
imóvel, incluindo o exame dos aspectos relevantes e dos riscos inerentes à 
estimação do valor do imóvel.” (NR) 

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Roberto de Oliveira Campos Neto 
Presidente do Banco Central do Brasil 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 30/9/2019, Seção 1, p. 51, e no Sisbacen. 
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Presidência da República
 Casa Civil

 Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 4.150, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1962.

 
Institui o regime obrigatório de preparo e observância das normas técnicas nos contratos de
obras e compras do serviço público de execução direta, concedida, autárquica ou de
economia mista, através da Associação Brasileira de Normas Técnicas e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Nos serviços públicos concedidos pelo Govêrno Federal, assim como nos de natureza estadual e municipal por êle subvencionados ou executados em
regime de convênio, nas obras e serviços executados, dirigidos ou fiscalizados por quaisquer repartições federais ou órgãos paraestatais, em tôdas as compras de
materiais por êles feitas, bem como nos respectivos editais de concorrência, contratos ajustes e pedidos de preços será obrigatória a exigência e aplicação dos
requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança usualmente chamados “normas técnicas” e elaboradas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas, nesta lei mencionada pela sua sigla “ABNT”.

Art. 2º O Govêrno Federal, por intermédio do Departamento Administrativo do Serviço Público, e na forma em que essa colaboração já vem sendo feita, indicará
anualmente à “ABNT”, até 31 de março, as normas técnicas novas em cujo preparo esteja interessado ou aquelas cuja revisão lhe pareça conveniente.

Art. 3º Através do Departamento Administrativo do Serviço Público, do Instituto de Resseguros do Brasil e outros órgãos centralizados ou autárquicos da
administração federal se incrementará, em acôrdo com a “ABNT”, o uso de rótulos, selos, letreiros, sinetes e certificados demonstrativos da observância das normas
técnicas chamadas “marcas de conformidade”.

Art. 4º A partir do segundo ano de vigência desta lei, o Instituto de Resseguros do Brasil passará a considerar, na cobertura de riscos elementares, a observância
das normas técnicas da “ABNT”, quanto a materiais, instalações e serviços de maneira e também concorrer para que se estabeleça na produção industrial o uso das
“marcas de conformidade” da “ABNT”.

Art. 5º A “ABNT” é considerada como órgão de utilidade pública e, enquanto não visar lucros, aplicando integralmente na manutenção de sua administração,
instalações, laboratórios e serviços, as rendas que auferir, em seu favor se manterá, no Orçamento Geral da República, dotação não inferior a dez milhões de cruzeiros
(Cr$10.000.000,00).

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 21 de novembro de 1962; 141º da Independência e 74º da República.

JOÃO GOULART
Hermes Lima
João Mangabeira
Pedro Paulo de Araújo Suzano
Amaury Kruel
Miguel Calmon
Hélio de Almeida
Renato Costa Lima
Darcy Ribeiro
João Pinheiro Neto
Reynaldo de Carvalho Filho
Eliseu Paglioli
Octávio Augusto Dias Carneiro
Celso Gabriel de Rezende Passos

Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.1.1963

*

 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.150-1962?OpenDocument
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. Documento protegido.
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ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO Nº 06 AO EDITAL DE 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 – BNDES 
 
 
Aos 10 dias do mês de setembro de 2020, reuniram-se os integrantes da Comissão 
de Credenciamento para análise e julgamento da impugnação ao Edital de 
Credenciamento supramencionado, apresentada em 03/09/2020, pelo Conselho 
Regional dos Técnicos Industriais do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do seu 
diretor de normas e fiscalização, Sr. Ítalo Judice, doravante denominado 
Impugnante. 
 
 
1. HISTÓRICO 
 
Por intermédio da IP ASN/DEGAR nº 02/2019, de 18/11/2019, aprovada em 
19/12/2019 pelo Diretor de Operações do BNDES, foi autorizado o 
credenciamento de pessoas jurídicas e de pessoas físicas empresários individuais, 
devidamente registradas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, para a prestação dos 
serviços técnicos profissionais de avaliação de imóveis, máquinas e equipamentos 
ou embarcações, em caráter temporário, sempre que houver necessidade 
previamente manifestada pelo BNDES, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da 
publicação do Edital de Credenciamento no Diário Oficial da União (DOU).  
 
O Edital foi divulgado através do Portal do BNDES na Internet e DOU do dia 
04/08/2020, seção 03, pág. 39. 
 
Em 03/09/2020, foi recebida, pela Comissão de Credenciamento, a presente 
Impugnação, cujas razões são descritas, analisadas e julgadas a seguir. 
 
 
2. RAZÕES DO IMPUGNANTE 
 
Em sua peça de irresignação, consubstanciada no Ofício nº 071/2020 - FISC 
encaminhado ao BNDES em 03/09/2020, o Impugnante se insurge contra o fato 
de Técnicos Industriais em suas diversas modalidades não estão no rol das 
formações admitidas como pré-requisitos para realização dos serviços que são 
objeto do Edital de Credenciamento nº 001/2020 – BNDES. 
 
De acordo com o Impugnante, a atividade de avaliação seria atribuição também 
de técnicos industriais, conforme Resolução CFT nº 058/2019, Resolução CFT nº 
089/2019, Resolução CFT nº 101/2020 e Decreto Federal N°90.922/85, transcritas 
em sua peça de irresignação. 
 
Ademais, alega que o TRT – Termo de Responsabilidade Técnica, emitido pelos 
Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais – CRTs, documento com função 
análoga à Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e ao Registro de 
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Responsabilidade Técnica – RRT, emitidos pelos CREAs e CAUs regionais 
respectivamente, deveria ser aceito como forma de comprovação de assunção de 
responsabilidade técnica na execução de serviços pelos profissionais descritos no 
parágrafo anterior. Isto resultaria, por fim, na necessidade de inclusão de registro 
nos CRTs como forma de comprovação de atendimento de pré-requisito 
relacionado à formação de tais profissionais. 
 
 
3. ANÁLISE DAS RAZÕES DO IMPUGNANTE 
 
O Edital de Credenciamento nº 001/2020 cumpre a função de contratar no 
mercado o fornecimento de laudos de avaliação seguindo os padrões definidos na 
norma ABNT NBR 14.653, o que resta expresso em seu texto. Conforme item 11.3 
do referido Edital, que trata do controle da qualidade técnica dos serviços 
contratados, “após a execução do serviço, a verificação da qualidade técnica 
compreenderá a conferência dos aspectos formais do laudo e demais trabalhos 
(relatórios, documentários fotográficos, memórias de cálculo e quaisquer outros 
elementos utilizados na execução do serviço), no que concerne ao atendimento à 
norma ABNT NBR 14.653 e ao desenvolvimento de seus componentes técnicos”. 
 
A Parte 1 da referida Norma, que apresenta as diretrizes para avaliação de bens, 
bem como os procedimentos de excelência relativos ao exercício profissional, 
define, no item 3.1.30, laudo de avaliação como sendo o “relatório com 
fundamentação técnica e científica, elaborado por profissional da engenharia de 
avaliações, em conformidade com esta ABNT NBR 14653, para avaliar o bem”. 
Note-se que a mesma Norma define, em seu item 3.1.17, engenharia de avaliações 
como o “conjunto de conhecimentos técnico-científicos especializados, aplicados 
à avaliação de bens por arquitetos ou engenheiros” (grifos nossos). 
 
Conforme definição contida no prefácio da Norma em referência: "A Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As 
Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros 
(ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das 
Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de 
Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização. 
(...) O Projeto de Revisão circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 04, 
de 12.04.2016 a 12.06.2016.” (grifos nossos). Assim, consta que, quando da 
edição da Norma, a ABNT oportunizou aos interessados a possibilidade de se 
participarem de sua elaboração e se manifestarem em Consulta Pública.  
 
Some-se a isto o fato de que o Tribunal de Contas da União emitiu recomendação 
expressa no sentido de que o BNDES deve seguir as normas da ABNT para a 
avaliação de bens a serem adquiridos ou alienados por esta empresa pública, com 
fundamento na Lei nº 4.150/1962, que “institui o regime obrigatório de preparo e 
observância das normas técnicas nos contratos de obras e compras do serviço 
público de execução direta, concedida, autárquica ou de economia mista, através 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas”, conforme consignado no acórdão 
transcrito a seguir: 
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“(...) 9.3. determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (Bndes) que, em caso de eventual nova licitação visando alienação 
do imóvel objeto da Concorrência Pública indicada no item 9.2 acima: 
(...) 
9.3.2. adote como método avaliativo aplicável ao caso concreto o método 
comparativo direto de dados de mercado quando das futuras avaliações do 
valor mínimo de venda do terreno, com fulcro no disposto na NBR 14.653-
2 da ABNT c/c art. 1º da Lei 4.150/1962, a qual considera como prioritário 
o método de avaliação por comparativo direto de dados de mercado, sem 
prejuízo de avaliações adicionais e acessórias por meio de outros métodos, 
como forma de validar os resultados da avaliação principal; (...)” (grifos 
nossos) (Acórdão nº 996/2015 – Plenário, Relator Ministro Augusto 
Sherman Cavalcanti, 29/04/2015). 

 
Adicionalmente, cumpre informar que a pesquisa de mercado realizada pelo 
BNDES para definição dos preços a serem pagos pelos serviços previstos no Edital 
de Credenciamento Nº 001/2020 - BNDES considerou apenas editais de 
instituições públicas que apresentassem especificações técnicas semelhantes às 
que se pretendia contratar. Dessa forma, o preço foi definido para serviços 
realizados por profissionais de nível superior, de acordo com a referida Norma 
Técnica da ABNT. 
 
A pesquisa de mercado realizada pelo BNDES, previamente à publicação de seu 
próprio Edital de Credenciamento demonstrou, ainda, que outros bancos públicos, 
como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais e Banco do Nordeste, adotam as mesmas exigências relativas ao 
cumprimento dos padrões definidos pela norma ABNT NBR 14.653 e à habilitação 
profissional dos avaliadores que decorre desta Norma. 
 
Desta maneira, os serviços técnicos profissionais de avaliação contratados ao 
abrigo do Edital de Credenciamento nº 001/2020 deverão estar em conformidade 
com a NBR 14.653, expedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, que caracteriza a avaliação de bens como atividade exercida por 
engenheiros e arquitetos. 
 
 
4. CONCLUSÃO 
 
Pelas razões acima expostas, decide-se por negar provimento à Impugnação 
apresentada pelo Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado do Rio de 
Janeiro, mantendo os requisitos mínimos definidos no Edital de Credenciamento nº 
001/2020 – BNDES, de acordo com a ABNT NBR 14.653. 
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Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.448.026 - PE (2014/0081994-7)
  

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : ANA LUCIA GOMES BARBOSA 
ADVOGADOS : LEONARDO LUIZ GAMA E SILVA  - PE029680    

RAFAEL ANTÔNIO CAVALCANTI  - PE029684 
RECORRIDO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ADVOGADO : VITOR YURI ANTUNES MACIEL  - PE022411 
RECORRIDO : EVANDRO DE SOUSA PASSOS 
ADVOGADO : FLAVIA DOS SANTOS PEREIRA E OUTRO(S) - PE000807B
RECORRIDO : MARLENE DA SILVA 
RECORRIDO : ZELIA PEREIRA DA CONCEICAO 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
RECORRIDO : LUIZ AUGUSTO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS FILHO 
RECORRIDO : VANIA ANDREA FERREIRA MAXIMINIANO 
RECORRIDO : VERONICE DA SILVA MALTA 
RECORRIDO : EVELLYN EMANUELLA SOUZA DA SILVA 
RECORRIDO : RICARDO SOARES DA SILVA 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS  - SE000000M

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL 
DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VINCULADO AO SFH. 
IMPRESCRITIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 
REEXAME DE FATOS E PROVAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 
COMPROVADO.
1. Ação de usucapião especial urbana ajuizada em 18/07/2011, da qual foi 
extraído o presente recurso especial, interposto em 11/01/2013 e concluso ao 
Gabinete em 01/09/2016.
2. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre a possibilidade de aquisição por 
usucapião de imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação e de 
titularidade da Caixa Econômica Federal.
3. A Caixa Econômica Federal integra o Sistema Financeiro de Habitação, que, 
por sua vez, compõe a política nacional de habitação e planejamento territorial do 
governo federal e visa a facilitar e promover a construção e a aquisição da casa 
própria ou moradia, especialmente pelas classes de menor renda da população, de 
modo a concretizar o direito fundamental à moradia.
4. Não obstante se trate de empresa pública, com personalidade jurídica de direito 
privado, a Caixa Econômica Federal, ao atuar como agente financeiro dos 
programas oficiais de habitação e órgão de execução da política habitacional, 
explora serviço público, de relevante função social, regulamentado por normas 
especiais previstas na Lei 4.380/64.
5. O imóvel da Caixa Econômica Federal vinculado ao Sistema Financeiro de 
Habitação, porque afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado como 
bem público, sendo, pois, imprescritível.
6. Alterar o decidido pelo Tribunal de origem, no que tange ao preenchimento dos 
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requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, seja a especial urbana, a 
ordinária ou a extraordinária, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado 
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 
TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer em parte do recurso 
especial e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra 
Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, 
Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

 
Brasília (DF), 17 de novembro de 2016(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI  
Relatora
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.448.026 - PE (2014/0081994-7)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : ANA LUCIA GOMES BARBOSA 
ADVOGADOS : LEONARDO LUIZ GAMA E SILVA  - PE029680    

RAFAEL ANTÔNIO CAVALCANTI  - PE029684 
RECORRIDO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ADVOGADO : VITOR YURI ANTUNES MACIEL  - PE022411 
RECORRIDO : EVANDRO DE SOUSA PASSOS 
ADVOGADO : FLAVIA DOS SANTOS PEREIRA E OUTRO(S) - PE000807B
RECORRIDO : MARLENE DA SILVA 
RECORRIDO : ZELIA PEREIRA DA CONCEICAO 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
RECORRIDO : LUIZ AUGUSTO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS FILHO 
RECORRIDO : VANIA ANDREA FERREIRA MAXIMINIANO 
RECORRIDO : VERONICE DA SILVA MALTA 
RECORRIDO : EVELLYN EMANUELLA SOUZA DA SILVA 
RECORRIDO : RICARDO SOARES DA SILVA 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS  - SE000000M

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO NANCY ANDRIGHI (RELATOR): 

Cuida-se de recurso especial interposto por ANA LUCIA GOMES 

BARBOSA, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, 

contra acórdão do TRF/5ª Região.

Ação: de usucapião especial urbana, ajuizada por ANA LUCIA 

GOMES BARBOSA, em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, de 

MARLENE DA SILVA, de ZÉLIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO, dos 

confinantes proprietários do imóvel e dos eventuais interessados.

Sentença: o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

Acórdão: o TRF/5ª Região negou provimento à apelação interposta 

pela recorrente. O acórdão está assim ementado:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE 
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL CONTRATO DE GAVETA. 
ADJUDICAÇÃO. USUCAPIÃO. SISTEMA FINANCEIRO DE 
HABITAÇÃO.
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I . Apelação de sentença que julgou improcedente pedido de 
aquisição de imóvel por usucapião, ora em razão da autora não obter êxito em 
comprovar sua boa-fé e, também, por não haver a posse mansa e pacífica 
alcançado o interstício de quinze anos, ora por se tratar de bem imóvel 
vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação.

I I . Tratando-se a questão de direito real e havendo provas suficientes 
para a solução da lide a oitiva de testemunhas não seria capaz de contraditar as 
proas documentais constantes dos autos.

I I I . No tocante à alegação de que o preço do imóvel era inferior ao 
definido como essencial à validade dos negócios jurídicos, conforme 
estabelecido no art. 108 do Código Civil, não pode prosperar, porquanto o fato 
do imóvel não precisar ser escriturado não garante ao seu possuidor de que 
possa infirmar escrituração pública em nome de outro, visto que o referido 
imóvel estava devidamente registrado em cartório de imóvel, com restrição 
fiduciária.

IV. O domínio do imóvel registrado em cartório não está sujeito a 
perecimento ante a contrato de compra e venda particular, denominado 
contrato de gaveta.

V. Os imóveis vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, 
independentemente de serem adquiridos irregularmente por terceiro, não são 
suscetíveis de usucapião, em razão de sua natureza social e, sobretudo, por 
serem financiados com recursos públicos e provenientes do FGTS, fundo 
angariado da economia dos trabalhadores nacionais. (AC 504304, Rel. Des. 
Fed. Francisco Wildo, DJE em 07/04/2011).

VI. Improvimento da apelação.

Recurso especial: alega-se ofensa ao art. 9º da Lei 10.257/01 e aos 

arts. 1.238 e 1.242 do CC/02. 

Sustenta a recorrente que, em sendo a Caixa Econômica Federal uma 

empresa pública e, portanto, pessoa jurídica de direito privado, os bens 

pertencentes a ela são particulares – e não públicos, como afirmado no acórdão 

recorrido – e, por isso, podem ser adquiridos por usucapião. Afirma, ademais, 

estarem preenchidos os requisitos legais da usucapião – especial urbana, ordinária 

ou extraordinária – para a aquisição originária da propriedade.

Juízo prévio de admissibilidade: o recurso foi admitido pelo 

Tribunal de origem (fls. 394/395, e-STJ).

É o relatório.

 

Documento: 1555020 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 21/11/2016 Página  4 de 10



 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.448.026 - PE (2014/0081994-7)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : ANA LUCIA GOMES BARBOSA 
ADVOGADOS : LEONARDO LUIZ GAMA E SILVA  - PE029680    

RAFAEL ANTÔNIO CAVALCANTI  - PE029684 
RECORRIDO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ADVOGADO : VITOR YURI ANTUNES MACIEL  - PE022411 
RECORRIDO : EVANDRO DE SOUSA PASSOS 
ADVOGADO : FLAVIA DOS SANTOS PEREIRA E OUTRO(S) - PE000807B
RECORRIDO : MARLENE DA SILVA 
RECORRIDO : ZELIA PEREIRA DA CONCEICAO 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
RECORRIDO : LUIZ AUGUSTO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS FILHO 
RECORRIDO : VANIA ANDREA FERREIRA MAXIMINIANO 
RECORRIDO : VERONICE DA SILVA MALTA 
RECORRIDO : EVELLYN EMANUELLA SOUZA DA SILVA 
RECORRIDO : RICARDO SOARES DA SILVA 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS  - SE000000M

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO NANCY ANDRIGHI (RELATOR): 

Cinge-se a controvérsia a decidir sobre a possibilidade de aquisição 

por usucapião de imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação e de 

titularidade da Caixa Econômica Federal.

1. Da possibilidade de usucapião de imóvel vinculado ao SFH 

(violação do art. 9º da Lei 10.257/01 e dos arts. 1.238 e 1.242 do CC/02)

Consta do acórdão que a recorrente, em 1994, celebrou com Zélia 

Pereira da Conceição contrato particular de compra e venda de imóvel (contrato 

de gaveta), cuja propriedade, à época, estava registrada em favor da Caixa 

Econômica Federal, que adjudicou o bem em virtude do inadimplemento em 

contrato de mútuo firmado pelo Sistema Financeiro de Habitação - SFH.

Nesse contexto, a recorrente pretende a aquisição originária da 
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propriedade do imóvel de 200 m² por usucapião, alegando se tratar de bem de 

natureza privada, sobre o qual exerce a posse mansa e pacífica por mais de 15 

(quinze) anos, com justo título e boa-fé, além de ter estabelecido no local sua 

moradia com a família e realizado benfeitorias. 

No que tange à sua natureza, segundo o art. 98 do CC/02, são bens 

públicos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, e 

particulares, por exclusão, todos os demais.

A despeito da literalidade do dispositivo legal, a doutrina 

especializada, atenta à destinação dada aos bens, considera também bem público 

aquele cujo titular é pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço 

público, quando o bem estiver vinculado à prestação desse serviço público. 

(Cunha Júnior, Dirley. Curso de Direito Administrativo. 14 ª ed. Salvador: 

JusPodivm, 2015. p. 391. O autor cita, ainda, Celso Antônio Bandeira de Mello, 

Diógenes Gasparini e Hely Lopes Meirelles). 

Na linha dessa interpretação, aliás, o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal, ao julgar o RE 225.011/MG, estendeu à Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos os privilégios conferidos à Fazenda Pública, dentre eles o da 

impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços. Na ocasião, consignou o 

Eminente Relator que “não se aplicam às empresas públicas, às sociedades de 

economia mista e a outras entidades estatais ou paraestatais que explorem serviços 

públicos a restrição contida no artigo 173, § 1º, da Constituição Federal, isto é, a 

submissão ao regime jurídico próprio das empresas privadas” (RE 225.011, 

Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2000, DJ de 19/12/2002).

Igualmente, a Segunda Turma do STJ, no julgamento de recurso 

envolvendo a Infraero, decidiu que “os bens de empresa pública afetados à sua 

finalidade não podem ser utilizados senão dentro das regras de Direito Público” 

(REsp 41.549/ES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2000, DJ de 17/04/2000).

Especificamente quanto à Caixa Econômica Federal, o Decreto-Lei 
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759/69, que autorizou sua instituição, estabelece como uma de suas finalidades a 

de “operar no setor habitacional, como sociedade de crédito imobiliário e 

principal agente do Banco Nacional de Habitação, com o objetivo de facilitar 

e promover a aquisição de sua casa própria, especialmente pelas classes de 

menor renda da população” (art. 2º, alínea “c”). 

Inclusive, o Estatuto da instituição financeira prevê dentre os 

objetivos: “atuar como agente financeiro dos programas oficiais de habitação e 

saneamento e como principal órgão de execução da política habitacional e de 

saneamento do Governo federal, e operar como sociedade de crédito 

imobiliário para promover o acesso à moradia, especialmente para a 

população de menor renda” (art. 5º, XII, do Anexo aprovado pela Lei 

7.973/2013).

Daí porque a Caixa Econômica Federal é referida na Lei 4.380/64 – 

que trata dos contratos imobiliários de interesse social – como um dos agentes 

intermediadores da intervenção do Governo Federal no setor habitacional (art. 2º, 

III), integrando o Sistema Financeiro de Habitação (art. 8º, III).

O Sistema Financeiro de Habitação, por sua vez, compõe a política 

nacional de habitação e planejamento territorial do governo federal e visa “a 

facilitar e promover a construção e a aquisição da casa própria ou moradia, 

especialmente pelas classes de menor renda da população” (arts. 1º e 8º, caput ), 

de modo a concretizar o direito fundamental à moradia.

Sob essa ótica, não obstante se trate de empresa pública, com 

personalidade jurídica de direito privado, a Caixa Econômica Federal, ao atuar 

como agente financeiro dos programas oficiais de habitação e órgão de execução 

da política habitacional, explora serviço público, de relevante função social, 

regulamentado por normas especiais previstas na Lei 4.380/64.

Logo, o imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, 

porque afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado como bem 
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público, sendo, pois, imprescritível.

No particular, a sentença, confirmada na íntegra em 2º grau, registra 

que “o imóvel adquirido pela autora em 1994 encontrava-se vinculado ao Sistema 

Financeiro de Habitação” (fl. 197, e-STJ), não estando, por isso, sujeito à 

usucapião. 

Ademais, está consignado que não foram preenchidos os requisitos 

exigidos por lei para que se declare a usucapião, seja a especial urbana, a 

ordinária ou a extraordinária: 

Em contraponto à afirmação da autora de que reside no imóvel objeto da 
ação "desde o ano de 1994", a certidão vintenária de fl. 34 noticia que o 
mesmo foi adquirido pela CAIXA por meio de adjudicação feita em face da ré 
MARLENE DA SILVA, em 16 de outubro de 1996, em decorrência de 
inadimplemento do contrato de financiamento habitacional nº 
408120000438-5, conforme documento de fl. 82. Via de consequência, resta 
patenteado que o imóvel adquirido pela autora em 1994 encontrava-se 
vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação.

Ademais, importa notar que a CAIXA dirigiu diversas 
correspondências ao endereço do imóvel, informando tratar-se de bem 
passível de futura alienação em Concorrência Pública, assegurando ao 
ocupante a preferência na aquisição, conforme documentos de fís. 68/73, o 
que é suficiente para afastar a alegada boa-fé da parte autora e o direito à 
usucapião especial urbana, diante da ausência de um dos requisitos contidos 
no artigo 9º, da Lei 10.257/2011.

Por igual razão, não pode ser reconhecida a usucapião ordinária 
prevista no artigo 1.242, do Código Civil, uma vez afastada a boa-fé do 
autor na espécie, uma vez ciente de que o mesmo tinha sido financiado 
pelo Sistema Financeiro de Habitação, através de contrato inadimplido pela 
antiga mutuaria (Marlene da Silva), conforme fazem prova a certidão 
vintenária de fls. 34 e cópia das notificações extrajudiciais de fls. 69/75.

Em relação à usucapião extraordinária, que prescinde do justo título ou 
boa-fé, a teor do artigo 1238, do Código Civil, também não houve o 
cumprimento do requisito objetivo pelo autor para fazer jus ao seu 
reconhecimento, qual seja, o fator tempo, porque não decorrido o prazo de 15 
(quinze) anos sem oposição ou interrupção do real proprietário. Explico: 
considerando a posse alegada na inicial desde 1994 até os dias atuais, 
houve a sua interrupção pela adjudicação extrajudicial promovida pela 
CEF em outubro de 1996 (conforme certidão de fís. 34), seguida de 
oposição através da notícia de alienação extrajudicial do imóvel (fls. 
68/73), nos idos de 2010, e, por fim, nova interrupção, pela venda do 
imóvel ao réu Evandro de Sousa Passos, esta ocorrida em 13 de junho de 
2011, de modo a não reunir os necessários 15 (quinze) anos de posse 
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mansa e pacífica. (fls. 197/198, e-STJ – sem grifos no original)

E alterar o decidido pelo TJ/PE, nesse ponto, exige o reexame de 

fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a controvérsia, não há 

como reconhecer a aquisição originária da propriedade pela recorrente.

2. Da divergência jurisprudencial 

Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo 

analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à 

demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é 

inviável, porque foram descumpridos os arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, 

§§ 1º e 2º, do RISTJ.

Forte nessas razões, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial, e, 

nessa parte, NEGO-LHE PROVIMENTO.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2014/0081994-7 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.448.026 / PE

Números Origem:  00006119320114058308  547375  6119320114058308

PAUTA: 17/11/2016 JULGADO: 17/11/2016

Relatora
Exma. Sra. Ministra  NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. DURVAL TADEU GUIMARÃES

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA 

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ANA LUCIA GOMES BARBOSA 
ADVOGADOS : LEONARDO LUIZ GAMA E SILVA  - PE029680 

 RAFAEL ANTÔNIO CAVALCANTI  - PE029684 
RECORRIDO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ADVOGADO : VITOR YURI ANTUNES MACIEL  - PE022411 
RECORRIDO : EVANDRO DE SOUSA PASSOS 
ADVOGADO : FLAVIA DOS SANTOS PEREIRA E OUTRO(S) - PE000807B
RECORRIDO : MARLENE DA SILVA 
RECORRIDO : ZELIA PEREIRA DA CONCEICAO 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
RECORRIDO : LUIZ AUGUSTO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS FILHO 
RECORRIDO : VANIA ANDREA FERREIRA MAXIMINIANO 
RECORRIDO : VERONICE DA SILVA MALTA 
RECORRIDO : EVELLYN EMANUELLA SOUZA DA SILVA 
RECORRIDO : RICARDO SOARES DA SILVA 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS  - SE000000M

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Aquisição - Usucapião Especial Coletiva

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial e, nesta parte, 
negou-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio 
Bellizze (Presidente) e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
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Fernando Miranda <jjfernandobm@gmail.com>

Banco Central responde - Demanda 2016510555 
1 mensagem

faleconosco@bcb.gov.br <faleconosco@bcb.gov.br> 3 de janeiro de 2017 13:54
Para: JJFERNANDOBM@gmail.com

Senhor JOAO FERNANDO BARRAL DE MIRANDA,
 
Em atenção à sua manifestação registrada no canal da Ouvidoria, a área técnica responsável pelo assunto presta os seguintes
esclarecimentos:

"Informamos que a Resolução nº 4.271, de 30 de setembro de 2013, em seu art. 1º, inciso I, alínea "b", trata da avaliação
de imóvel visando a constatação de suficiência de garantia para a concessão de financiamento imobiliário. O referido
dispositivo determina que a avaliação deve ser efetuada por profissional que não possua qualquer vínculo com a área de
crédito da instituição concedente ou com outras áreas que possam implicar conflito de interesses ou representar
deficiência na segregação de funções. Em outras palavras, o citado dispositivo estabelece algumas restrições impostas
aos profissionais a quem compete a avaliação do imóvel dado em garantia da operação de financiamento. Isto não implica
na inadmissibilidade da avaliação efetuada por profissionais da instituição concedente, desde que tais profissionais
respeitem as restrições elencadas. 

Esclarecemos, ainda, que não compete ao Conselho Monetário Nacional, nem ao Banco Central do Brasil, a
regulamentação e a fiscalização sobre a definição e forma de atuação dos profissionais habilitados a realizar avaliações de
imóveis, bem como sobre as avaliações propriamente ditas".

 
Agradecemos o seu contato por entendermos que o uso deste canal de comunicação entre o cidadão e o Banco Central é de
suma importância, pois possibilita acesso direto a opiniões e sugestões, bem como confere maior transparência às ações
adotadas por esta Autarquia.
 
Atenciosamente,
 

 
    
      
       
__________________________________________________________________________________________
_____________________ 

Mensagem enviada pelo Banco Central do Brasil.  A autenticidade do documento pode ser verificada  no endereço eletrônico 
https://www3.bcb.gov.br/rdr/consultaComunicacao.do?method=entrada utilizando-se o seguinte código de validação:  
IZWPFKIO2JEIFS273314

Visite o site   cidadaniafinanceira.bcb.gov.br, que reúne conteúdos do programa Cidadania Financeira, e conheça o Glossário
Simplificado de Termos Financeiros.

Cadastre-se no  Registrato  e acesse informações sobre seus empréstimos e outros relacionamentos com o Sistema Financeiro
Nacional.

noname 
12K
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https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=d529da89b7&view=att&th=15965098fa14491e&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=bcb.gov.br; h= 
date:date:content-type:content-type:mime-version:subject:subject :message-
id:from:from:received; s=2010020300; t=1483458840; x= 1485273241; 
bh=UBZuVifTIwRGWFr9Q6FKdYEaFzS1FCfnZyt2TXc3OtI=; b=c 
IiuqJYEh3zkDte4djNNFMihRgwti2hVXxWc0afrlVNo2pVu0kd4SJZOepXe9Ia95 
aHoQ6qoWZTp0e+6md6Am4+pcqqALu9CIsh/SHBQqyRGzXrqTqoAa3T4WHFv2tRIg 
sK6oXFZAInB8pBh/O5+pcr14RtnVhyQ4SwrlA9Udzs= 
Received: from smtp3n.bcb.gov.br ([127.0.0.1]) by localhost 
(sbcdf942.bcnet.bcb.gov.br [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10026) with 
ESMTP id SPVeubhxtP8N for <JJFERNANDOBM@GMAIL.COM>; Tue, 
  3 Jan 2017 13:54:00 -0200 (BRST)

Copiados para a área de transferência.

https://support.google.com/a?p=show_original&hl=pt
https://support.google.com/a?p=show_original&hl=pt
https://mail.google.com/mail/u/0?view=att&th=15965098fa14491e&attid=0&disp=comp&safe=1&zw


/

From: faleconosco@bcb.gov.br 
To: JJFERNANDOBM@gmail.com 
Message-ID: 
<874092111.6864.1483458840099.JavaMail.root@sbcdf218.bcnet.bcb.gov.br> 
Subject: Banco Central responde - Demanda 2016510555 
MIME-Version: 1.0 
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----
=_Part_6863_257891725.1483458840081" 
Date: Tue, 
  3 Jan 2017 13:54:00 -0200 (BRST)
 
------=_Part_6863_257891725.1483458840081 
Content-Type: text/html; charset=us-ascii 
Content-Transfer-Encoding: 7bit 
 
 
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style= 
"font-size: 12pt;"><font face="Arial"><font size="3">Senhor JOAO 
FERNANDO BARRAL DE MIRANDA<span style= 
"color: rgb(31, 73, 125);">,</span></font></font></span></p> 
 
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face= 
"Arial">&nbsp;</font></p> 
 
<p class="MsoNormal" style= 
"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal;"> 
<font face="Arial">Em aten&ccedil;&atilde;o &agrave; sua 
manifesta&ccedil;&atilde;o registrada no canal da Ouvidoria, a 
&aacute;rea t&eacute;cnica respons&aacute;vel pelo assunto presta 
os seguintes esclarecimentos:</font></p> 
 
<blockquote style="margin-right: 0px;" dir="ltr"> 
<p align="justify" style="margin: 0cm 0cm 8pt;"><span lang="PT" 
style="line-height: 107%; mso-ansi-language: PT;"><font face= 
"Arial"><em>"Informamos que a Resolu&ccedil;&atilde;o n&ordm; 
4.271, de 30 de setembro de 2013, em seu art. 1&ordm;, inciso I, 
al&iacute;nea "b", trata da avalia&ccedil;&atilde;o de 
im&oacute;vel visando a constata&ccedil;&atilde;o de 
sufici&ecirc;ncia de garantia para a concess&atilde;o de 
financiamento imobili&aacute;rio. O referido dispositivo determina 
que a avalia&ccedil;&atilde;o deve ser efetuada por profissional 
que n&atilde;o possua qualquer v&iacute;nculo com a &aacute;rea de 
cr&eacute;dito da institui&ccedil;&atilde;o concedente ou com 
outras &aacute;reas que possam implicar conflito de interesses ou 
representar defici&ecirc;ncia na segrega&ccedil;&atilde;o de 
fun&ccedil;&otilde;es. Em outras palavras, o citado dispositivo 
estabelece algumas restri&ccedil;&otilde;es impostas aos 
profissionais a quem compete a avalia&ccedil;&atilde;o do 
im&oacute;vel dado em garantia da opera&ccedil;&atilde;o de 
financiamento. Isto n&atilde;o implica na inadmissibilidade da 
avalia&ccedil;&atilde;o efetuada por profissionais da 
institui&ccedil;&atilde;o concedente, desde que tais profissionais 
respeitem as restri&ccedil;&otilde;es elencadas.<br> 
<br> 
 Esclarecemos, ainda, que n&atilde;o compete ao Conselho 
Monet&aacute;rio Nacional, nem ao Banco Central do Brasil, a 
regulamenta&ccedil;&atilde;o e a fiscaliza&ccedil;&atilde;o sobre a
defini&ccedil;&atilde;o e forma de atua&ccedil;&atilde;o dos 
profissionais habilitados a realizar avalia&ccedil;&otilde;es de 
im&oacute;veis, bem como sobre as avalia&ccedil;&otilde;es 
propriamente ditas".</em></font></span></p> 
</blockquote> 
 



/

<p align="justify" class="MsoNormal" style= 
"margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt; line-height: normal;"><font face= 
"Arial"><br> 
</font></p> 
 
<p class="MsoNormal" style= 
"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal;"> 
<font face="Arial">Agradecemos o seu contato por entendermos que o 
uso deste canal de comunica&ccedil;&atilde;o entre o cidad&atilde;o
e o Banco Central &eacute; de suma import&acirc;ncia, pois 
possibilita acesso direto a opini&otilde;es e sugest&otilde;es, bem
como confere maior transpar&ecirc;ncia &agrave;s 
a&ccedil;&otilde;es adotadas por esta Autarquia.</font></p> 
 
<p class="MsoNormal" style= 
"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal;"> 
<font face="Arial">&nbsp;</font></p> 
 
<p class="MsoNormal" style= 
"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal;"> 
<font face="Arial">Atenciosamente,</font></p> 
 
<p class="MsoNormal" style= 
"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal;"> 
&nbsp;</p> 
 
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">&nbsp;<img src= 
"cid:image11"></p> 
 
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">&nbsp;<span 
style= 
"color: rgb(0, 64, 128); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 
7.5pt;"> 
&nbsp;<br> 
</span> <strong><span style= 
"color: rgb(31, 73, 125); font-family: Georgia, serif; font-size: 
13.5pt;"> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><br> 
</strong></p> 
 
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style= 
"font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt;"><font color= 
"#003366" face="georgia"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 
&nbsp;</strong></font></span></p> 
 
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style= 
"font-size: 
11pt;">___________________________________________________________________
____________________________________________</span><br> 
 
</p> 
 
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style= 
"font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 10pt;"> 
Mensagem enviada pelo Banco Central do Brasil.&nbsp;</span><span 
style= 
"font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 10pt;"> 
<span style= 
"font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 10pt;"> 
A autenticidade do documento pode ser verificada&nbsp;</span><span 
style= 
"font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 10pt;"> 
no endere&ccedil;o eletr&ocirc;nico<span class= 



/

"apple-converted-space">&nbsp;</span><a href= 
"https://www3.bcb.gov.br/rdr/consultaComunicacao.do?method=entrada"> 
https://www3.bcb.gov.br/rdr/consultaComunicacao.do?method=entrada</a> 
utilizando-se o seguinte c</span>&oacute;digo de 
valida&ccedil;&atilde;o:</span><span class="apple-converted-space" 
style= 
"font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 10pt;"> 
&nbsp;</span><b style= 
"font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 10pt;"> 
IZWPFKIO2JEIFS273314</b><span style= 
"font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 10pt;"> 
<a href= 
"https://www3.bcb.gov.br/rdr/consultaComunicacao.do?method=entrada"> 
</a></span></p> 
 
<p class="MsoNormal"><i><b><span style= 
"font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 10pt;"> 
Visite o site&nbsp;</span></b><b><span style= 
"font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 10pt;"> 
&nbsp;<span style="color: blue;"><a href= 
"https://cidadaniafinanceira.bcb.gov.br/"><span style= 
"color: blue;">cidadaniafinanceira.bcb.gov.br</span></a></span>, 
que re&uacute;ne conte&uacute;dos do programa Cidadania Financeira,
e conhe&ccedil;a o Gloss&aacute;rio Simplificado de Termos 
Financeiros.</span></b></i></p> 
 
<p class="MsoNormal"><i><b><span style= 
"font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 10pt;"> 
Cadastre-se no</span></b><span style= 
"font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 10pt;"> 
&nbsp;<b><a href= 
"http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/registrato/Paginas/default.aspx"><span 
 style="color: blue;">Registrato</span></a></b>&nbsp;<b>&nbsp;e 
acesse informa&ccedil;&otilde;es sobre seus empr&eacute;stimos e 
outros relacionamentos com o Sistema Financeiro 
Nacional.</b></span></i></p> 
 
------=_Part_6863_257891725.1483458840081 
Content-Type: application/octet-stream 
Content-Transfer-Encoding: base64 
Content-ID: <image11> 
 
 
------=_Part_6863_257891725.1483458840081--
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RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

A CAIXA está orientada para gerir seus negócios com base nos princípios da 
Responsabilidade Social, de forma a gerar resultados sustentáveis ao longo do tempo. 

Para o aprofundamento das práticas de Responsabilidade Social, a CAIXA estabeleceu 
as seguintes premissas para a gestão de seus negócios: 

 Estimular o monitoramento e cumprimento dos valores e princípios do Código de Ética 
no ambiente interno e fomentar a replicação deles em toda a cadeia produtiva dos 
parceiros externos; 

 Fortalecer a incorporação das variáveis sociais e ambientais atreladas aos direitos 
humanos, às declarações de princípios da Organização Internacional do Trabalho, aos 
Princípios do Pacto Global e às Metas de Desenvolvimento do Milênio, intensificando o 
trato das críticas e sugestões advindas das partes que se relacionam com a Empresa;  

 Fazer constar no Relatório de Sustentabilidade as dimensões sociais, ambientais e 
econômicas, os resultados favoráveis e desfavoráveis, os desafios e metas, devendo 
esses dados subsidiar o planejamento estratégico; 

 Promover com seus fornecedores a discussão acerca do desenvolvimento das 
competências na sobrevivência e proteção das crianças, buscando o envolvimento com 
políticas públicas voltadas à promoção dos direitos da infância; 

 Fomentar, em toda a sua cadeia produtiva, o repúdio a todas as atitudes 
preconceituosas relacionadas à origem, raça, gênero, cor, idade, religião, ao credo, classe 
social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação, estimulando a 
utilização dos meios de comunicação disponíveis para os registros de ocorrências que 
atentem contra o Código de Ética da CAIXA e a legislação específica em vigor; 

 Empreender ações que permitam que as questões ambientais tenham caráter de 
transversalidade e sejam incluídas no Plano Estratégico, além da existência da Política 
Ambiental Corporativa da CAIXA; 

 Considerar nos negócios os princípios e as oportunidades relacionados à 
sustentabilidade ambiental; 

 Contribuir para a conscientização dos danos causados ao ambiente em decorrência da 
intervenção humana, com abrangência a todas as partes interessadas da Empresa; 

 Formar parceria com fornecedores com foco na melhoria de processos de gestão 
ambiental; 

 Definir sistemática que permita verificar a origem e a cadeia de produção dos insumos 
madeireiros e florestais, estimulando o mercado de forma que a CAIXA utilize no seu 
processo produtivo materiais com certificação de origem e Certificação da Cadeia de 
Custódia; 

 Definir meios que contribuam para redução do consumo dos recursos naturais 
utilizados na Empresa, adotando medidas adequadas à destinação de resíduos, sem 
prejuízo das condições de trabalho e sem alteração do padrão tecnológico atual; 

 Incluir na política de relacionamento com fornecedores, observadas as exigências 
legais, como variáveis de seleção e avaliação, as questões referentes às relações 
trabalhistas, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo ou análogo e aos padrões 
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ambientais, estimulando os fornecedores a replicarem essas considerações em relação 
aos seus próprios fornecedores, criando um círculo virtuoso de conscientização social; 

 Priorizar, nos limites legais, os fornecedores que não comungam com práticas que 
infrinjam os direitos humanos e, também, que contribuam para a conservação ambiental e 
para a proteção à biodiversidade e que combatam a exploração ilegal e predatória das 
florestas; 

 Contribuir para erradicação do trabalho infantil, do trabalho forçado ou análogo ao 
escravo, promovendo discussão acerca da questão com fornecedores e estimulando-os a 
cumprirem a legislação; 

 Definir meios que permitam a realização de campanhas de conscientização para todos 
os fornecedores, de forma que seja e fique explicitado o repúdio da CAIXA à mão-de-obra 
infantil e à mão-de-obra escrava; 

 Contribuir para a erradicação das políticas ilegais, imorais e antiéticas, promovendo a 
divulgação e educação de todas as partes interessadas, como fornecedores, clientes e 
consumidores, entre outros, em iniciativas de combate à corrupção e propina, 
disseminando o tema e/ou ensinando sobre a utilização de ferramentas correlatas; 

 Estimular os fornecedores na utilização dos Indicadores Ethos, constante no endereço 
www.ethos.org.br, como ferramenta de uso interno da empresa para avaliação da gestão 
no que diz respeito à incorporação de práticas de Responsabilidade Social. 

 

NOSSOS VALORES ÉTICOS 

A CAIXA elaborou o seu Código de Ética, que tem por objetivo sistematizar os valores 
éticos que devem nortear a condução dos negócios, orientar as ações e o relacionamento 
com os interlocutores internos e externos. 

Compartilhamos com você, que poderá ser um parceiro da CAIXA, os valores éticos que 
nortearão a nossa relação.  

 

RESPEITO 

 As pessoas na CAIXA são tratadas com ética, justiça, respeito, cortesia, igualdade e 
dignidade. 

 Exigimos de dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA absoluto respeito pelo ser 
humano, pelo bem público, pela sociedade e pelo meio ambiente. 

 Repudiamos todas as atitudes de preconceitos relacionadas à origem, raça, sexo, cor, 
idade, religião, credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de 
discriminação. 

 Respeitamos e valorizamos nossos clientes e seus direitos de consumidores, com a 
prestação de informações corretas, cumprimento dos prazos acordados e oferecimento de 
alternativa para satisfação de suas necessidades de negócios com a CAIXA. 

 Preservamos a dignidade de dirigentes, empregados e parceiros, em qualquer 
circunstância, com a determinação de eliminar situações de provocação e 
constrangimento no ambiente de trabalho que diminuam o seu amor próprio e a sua 
integridade moral. 



Rubrica: __________ Fls.: _________ 
Processo 7072.01.1989.0/2019 

CR 1989/2019 – GILOG/PO 
 

3 
 

 Os nossos patrocínios atentam para o respeito aos costumes, tradições e valores da 
sociedade, bem como a preservação do meio ambiente. 

 

HONESTIDADE 

 No exercício profissional, os interesses da CAIXA estão em 1º lugar nas mentes dos 
nossos empregados e dirigentes, em detrimento de interesses pessoais, de grupos ou de 
terceiros, de forma a resguardar a lisura dos seus processos e de sua imagem. 

 Gerimos com honestidade nossos negócios, os recursos da sociedade e dos fundos e 
programas que administramos, oferecendo oportunidades iguais nas transações e 
relações de emprego. 

 Não admitimos qualquer relacionamento ou prática desleal de comportamento que 
resulte em conflito de interesses e que estejam em desacordo com o mais alto padrão 
ético. 

 Não admitimos práticas que fragilizem a imagem da CAIXA e comprometam o seu 
corpo funcional.  

 Condenamos atitudes que privilegiem fornecedores e prestadores de serviços, sob 
qualquer pretexto. 

 Condenamos a solicitação de doações, contribuições de bens materiais ou valores a 
parceiros comerciais ou institucionais em nome da CAIXA, sob qualquer pretexto. 

 

COMPROMISSO 

 Os dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA estão comprometidos com a 
uniformidade de procedimentos e com o mais elevado padrão ético no exercício de suas 
atribuições profissionais. 

 Temos compromisso permanente com o cumprimento das leis, das normas e dos 
regulamentos internos e externos que regem a nossa Instituição. 

 Pautamos nosso relacionamento com clientes, fornecedores, correspondentes, 
coligadas, controladas, patrocinadas, associações e entidades de classe dentro dos 
princípios deste Código de Ética. 

 Temos o compromisso de oferecer produtos e serviços de qualidade que atendam ou 
superem as expectativas dos nossos clientes. 

 Prestamos orientações e informações corretas aos nossos clientes para que tomem 
decisões conscientes em seus negócios. 

 Preservamos o sigilo e a segurança das informações. 

 Buscamos a melhoria das condições de segurança e saúde do ambiente de trabalho, 
preservando a qualidade de vida dos que nele convivem. 

 Incentivamos a participação voluntária em atividades sociais destinadas a resgatar a 
cidadania do povo brasileiro. 
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TRANSPARÊNCIA 

 As relações da CAIXA com os segmentos da sociedade são pautadas no princípio da 
transparência e na adoção de critérios técnicos. 

 Como Empresa pública, estamos comprometidos com a prestação de contas de 
nossas atividades, dos recursos por nós geridos e com a integridade dos nossos 
controles. 

 Aos nossos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e à mídia dispensamos 
tratamento equânime na disponibilidade de informações claras e tempestivas, por meio de 
fontes autorizadas e no estrito cumprimento dos normativos a que estamos subordinados. 

 Oferecemos aos nossos empregados oportunidades de ascensão profissional, com 
critérios claros e do conhecimento de todos. 

 Valorizamos o processo de comunicação interna, disseminando informações 
relevantes relacionadas aos negócios e às decisões corporativas. 

 

RESPONSABILIDADE 

 Devemos pautar nossas ações nos preceitos e valores éticos deste Código, de forma 
a resguardar a CAIXA de ações e atitudes inadequadas à sua missão e imagem e a não 
prejudicar ou comprometer dirigentes e empregados, direta ou indiretamente. 

 Zelamos pela proteção do patrimônio público, com a adequada utilização das 
informações, dos bens, equipamentos e demais recursos colocados à nossa disposição 
para a gestão eficaz dos nossos negócios. 

 Buscamos a preservação ambiental nos projetos dos quais participamos, por 
entendermos que a vida depende diretamente da qualidade do meio ambiente. 

 Garantimos proteção contra qualquer forma de represália ou discriminação profissional 
a quem denunciar as violações a este Código, como forma de preservar os valores da 
CAIXA. 

 
GILOG – Gerência de Filial Logística 

GECOT – Gerência Nacional Contratações  
SUCOT – Superintendência Nacional Contratos 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 1989/2019 -  GILOG/PO, que tem por objeto o  
Credenciamento para contratações futuras conforme indicado no item 1. 
 

AVISO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) EM  04/10/2019 
 
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , doravante denominada CAIXA, instituição financeira 
sob a forma de empresa pública, torna público que, por intermédio da Gerência de Filial 
Logística em Porto Alegre  - GILOG/PO, realizará processo de habilitação com vistas a 
credenciar e subsequentemente contratar empresas especializadas, para execução dos 
serviços especificados no Item 1, esclarecendo que o presente procedimento será regido 
pelas Leis Federais nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e 8.429, de 02/06/1992; Decreto nº 
8.945, de 27/12/2016, pela Resolução nº 44, de 20/11/2007 do Conselho Nacional de 
Justiça e pelo Regulamento de Licitações e Contratos CAIXA - RLCC, obedecidas às 
condições fixadas neste Edital e Anexos. 
 
O inteiro teor deste Edital e seus anexos estão disponíveis na internet no endereço 
eletrônico da CAIXA – www.licitacoes.caixa.gov.br, no quadro “Pesquisa do Certame”, 
selecionar a  modalidade “Credenciamento/Pré - qualificação”,  informar os parâmetros de 
pesquisa desejados e clicar no botão “Pesquisar”, após localizar o Credenciamento nº 
1988/2019, acionar o link disponível na coluna “Nº Certame”, os documentos  ficam 
disponíveis para download na Aba  “Instrumento Convocatório”. 
 
Com o objetivo de qualificar os usuários na utilização do sistema, os “Tutoriais” com 
passo a passo das funcionalidades do sistema está disponível para download no Portal de 
Licitações CAIXA - www.licitacoes.caixa.gov.br, em “O que é”, link “Tutoriais”. Os Tutoriais 
estão disponíveis também na Área Logada no sistema, em TUTORIAL, link “Manual do 
Sistema”. 
 
O Credenciamento permanecerá vigente, por prazo indeterminado, enquanto houver 
necessidade pelos serviços, de acordo com a conveniência e oportunidade para a CAIXA.  
 
A qualquer tempo e com aviso prévio, a ser publicado no Portal de Licitações CAIXA, a 
CAIXA pode suspender, revogar ou encerrar o Credenciamento.  
 
É indispensável para a participação neste Credenciamento realizar previamente o 
CADASTRO e a CERTIFICAÇÃO, nos termos do item 3. 
 
Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO/QUESTIONAMENTOS  ao Edital deste 
Credenciamento a qualquer tempo, mediante petição a ser enviada exclusivamente pelo 
Portal de Licitações CAIXA – www.licitacoes.caixa.gov.br.  
 
A DOCUMENTAÇÃO  para a habilitação neste Credenciamento deve ser enviada 
exclusivamente pelo Portal de Licitações CAIXA – www.licitacoes.caixa.gov.br. 
 
A CAIXA publicará os resultados de habilitação na forma do item 5.5 do Edital. Qualquer 
alteração nas condições do Credenciamento será divulgada e publicada pela mesma 
forma em que se deu a do texto original. 
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1 DO OBJETO 
 
1.1 Credenciamento de empresas especializadas para a contratação de serviços 

técnicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia nas atividades de: 
Avaliação de Imóveis e Outros Bens e Atividades Correlatas; Análise de 
Projeto Habitacional, Comercial, Institucional ou Industrial; Elaboração, 
Análise ou Consultoria de Projeto Habitacional, Comercial, Institucional ou 
Industrial e Orçamento; Análise e Consultoria de Estudo, Projeto e Aquisição 
de Máquina e Equipamento de Saneamento; Análise e Consultoria de Estudo, 
Projeto, Aquisição de Máquina, Equipamento e Insumo de Infraestrutura 
Urbana ou Rural e Meio-Ambiente; Edificação: vistoria e acompanhamento de 
obra; Danos Físicos: consultoria, vistoria, diagnóstico, orçamento e 
acompanhamento; Saneamento: acompanhamento de obra, estudo, projeto 
ou aquisições; Infraestrutura e Meio-Ambiente: acompanhamento de obra, 
estudo, plano ou aquisições; e Acompanhamento e Análise Técnica de 
Empreendimentos Habitacionais, no âmbito do Estado de Santa Catarina 
sempre que houver interesse previamente manifestado pela CAIXA, de 
acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, que o integram e complementam. 

 
ANEXO I PROJETO BÁSICO 

ANEXO II ATIVIDADES TÉCNICAS PARA CREDENCIAMENTO FORMAÇÃO 
E EXPERIÊNCIAS REQUERIDAS 

ANEXO III RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS REPRESENTANTES E 
VINCULADOS/REPRESENTADOS 

ANEXO IV FICHA DE OPÇÃO – ATIVIDADES E MUNICÍPIOS E/OU 
/REGIÕES DE INTERESSE PARA CREDENCIAMENTO 

ANEXO V REMUNERAÇÃO DE ATIVIDADES 

ANEXO VI REMUNERAÇÃO DE DESLOCAMENTO 

ANEXO VII INFORMAÇÕES RELATIVAS À EMPRESA 

ANEXO VIII  CAPA DE CURRÍCULO POR PROFISSIONAL 

ANEXO IX MINUTA DE CONTRATO 

ANEXO X MODELO DE DECLARAÇÃO 

ANEXO XI PENDÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇA TÉCNICA – PEPT 

ANEXO XII TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

ANEXO XIII TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO 
CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE 
SÓCIO-AMBIENTAL 

ANEXO XIV CHECK LIST DA EMPRESA 

 
 
1.2   Os COT – Cadernos de Orientações Técnicas , nos quais constam detalhes 

para execução dos serviços para a CAIXA, serão disponibilizados às 
empresas após a contratação.  



Rubrica: __________ Fls.: _________ 
Processo 7072.01.1989.0/2019 

CR 1989/2019 – GILOG/PO 
 

7 
 

1.3  As atividades técnicas de interesse para credenciamento deverão ser 
compatíveis com o objeto social da empresa, experiência e capacidade 
técnica e operacional do seu quadro técnico. 

 
2  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1  Poderão participar deste procedimento as empresas especializadas 

interessadas cujo objeto social seja compatível com o objeto do presente 
Credenciamento, que comprovem possuir os requisitos exigidos para a 
habilitação preliminar e atendam às demais exigências deste Edital e seus 
Anexos.  

 
2.2  O credenciamento da proponente no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF e o cadastramento em cada nível são válidos para a 
comprovação dos requisitos da Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e 
Econômico-Financeira. 

 
2.2.1  As proponentes que não atendem ao disposto no item 2.2 poderão 

providenciar tanto o credenciamento quanto o cadastramento nos níveis do 
SICAF por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 
2.2.1.1 Os documentos exigidos, bem como as instruções para efetuar o registro no 

SICAF constam do manual que pode ser obtido no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br  Aba SICAF  Tutorial. 

 
2.2.2  Havendo algum documento vencido no SICAF, este deverá ser apresentado 

pelo interessado, juntamente com a documentação para habilitação no Portal 
de Licitações CAIXA – www.licitacoes.caixa.gov.br. 

 
2.2.3  A pessoa jurídica não credenciada e cadastrada em cada nível do SICAF 

deve apresentar toda a documentação exigida. 
 
2.3  Não será admitida neste credenciamento a participação de proponentes:  
 
2.3.1 em recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de falência, sob 

concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; exceto aquelas que 
apresentem Plano de Recuperação aprovado e homologado judicialmente e 
em pleno vigor; estando dispensada apenas, nesses casos, a certidão 
negativa de falência e concordata; 

 
2.3.2 que estejam reunidas em consórcio, ainda que controladoras, coligadas ou 

subsidiárias entre si. 
 
2.3.3 que estejam com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou 

impedidas de licitar e contratar com a União, ou que tenham sido declaradas 
inidôneas pela União, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 

 
2.3.4 cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 

capital social seja dirigente ou empregado da CAIXA;  
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2.3.5 constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou 
declarada inidônea;  

 
2.3.6 cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada 

inidônea; 
  
2.3.7 constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa 

suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram 
ensejo à sanção;  

 
2.3.8 cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 

impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à 
sanção;  

 
2.3.9 que tiver nos seus quadros de diretoria pessoa que participou, em razão de 

vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.  
 
2.3.10  Aplica-se também a vedação prevista no item 2.3: 
 
2.3.10.1 À contratação do empregado CAIXA ou dirigente, como pessoa física, bem 

como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de 
licitante;  

 
2.3.10.2  A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:  
 

a)  Dirigente da CAIXA;  
b)  Empregado da CAIXA cujas atribuições envolvam a atuação na área 

responsável pela licitação ou contratação;  
 
c)  Autoridade do ente público a que a CAIXA esteja vinculada.  

 
2.3.10.3 cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de 

gestão ou rompido seu vínculo com a CAIXA há menos de 6 (seis) meses.  
 
3 DO CADASTRO, DA CERTIFICAÇÃO E DO ENVIO DE DOCUME NTOS 
 
3.1 Para participar deste Credenciamento o interessado deve providenciar o 

cadastro no Portal de Licitações CAIXA, em www.licitacoes.caixa.gov.br, em 
seguida, finalizar o cadastro e realizar a Certificação da documentação 
necessária por meio de uma Agência da CAIXA. 

 
3.1.1 O Manual para utilização do Portal de Licitações CAIXA, com os “Tutoriais” 

que apresentam o passo a passo das funcionalidades do sistema está 
disponível para download no Portal de Licitações CAIXA - 
www.licitacoes.caixa.gov.br, em “O que é”, link “Tutoriais”, bem como na Área 
Logada do sistema, em TUTORIAL, link “Manual do Sistema”. 

 
3.2 O CADASTRO  é realizado no site da CAIXA, acessando o endereço 

eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, conforme as seguintes etapas: quadro 
“Cadastro”  escolher a opção “pessoa jurídica” preencher os dados do 
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“pré-cadastro”  concordar com o Contrato de Adesão ”Concluir o Pré-
cadastro”.  

 
3.2.1 Na sequência, o interessado deve comparecer a uma agência da CAIXA para 

finalizar o Cadastro e realizar a Certificação da documentação. 
 
3.3 Para realizar a CERTIFICAÇÃO da pessoa jurídica  o interessado deve 

apresentar os seguintes documentos originais ou cópia autenticada:   
 
 Pessoa Jurídica: Contrato Social e Alterações; Procuração do Representante 

Legal (quando for o caso); Documento de Identificação Pessoal do 
representante da empresa; CPF e Comprovante de endereço.   

 
3.3.1 A procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou 

particular com firma reconhecida e deve ser acompanhada de documento 
comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários. 

 
3.3.2 Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá ser 

apresentada cópia autenticada, ou cópia acompanhada dos originais, do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 

 
3.3.3 A Certificação tem vigência de 1 (um) ano, após esse prazo deverá ser 

renovada em uma agência CAIXA, conforme orientação do item 3.3 acima.   
 
3.3.4 Quando houver alteração cadastral a Certificação é suspensa e o usuário 

deve comparecer a uma agência CAIXA para reativar a Certificação, munido 
da documentação acima. 

 
3.3.5 Finalizado o cadastro e a Certificação na agência, o sistema encaminhará ao 

usuário mensagem informando “Senha Bloqueada/Código de Validação” para 
desbloqueio do cadastro e geração de nova senha. 

 
3.3.5.1 O desbloqueio da senha deve ser efetuada em até 72 horas do horário em 

que o cadastro foi finalizado. Caso a confirmação não seja realizada no 
período estipulado, os dados serão excluídos da base e será necessário 
comparecer a uma agência da CAIXA e solicitar nova senha.   

 
3.3.5.2 A nova senha de acesso deve ser elaborada, obrigatoriamente, de acordo 

com as orientações recebidas por e-mail. 
 
3.4 Os procedimentos para CADASTRO, citados no item 3.2, devem ser adotados 

apenas pelos interessados não cadastrados no Portal de Licitações CAIXA no 
endereço www.licitacoes.caixa.gov.br. 

 
3.5 Para recuperar a senha de acesso ao sistema, acesse o endereço eletrônico 

www.licitacoes.caixa.gov.br e siga os seguintes passos  no botão “Acesso 
ao sistema”   escolher “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”   
selecionar a opção “Esqueci Minha Senha”  no formulário acionar “Esqueci 
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a senha”  preencher os campos do formulário e confirmar no botão 
“solicitar”. O usuário receberá no e-mail cadastrado mensagem informando a 
senha provisória e os procedimentos para a validação e troca de senha. 

 
3.6 Caso seja cadastrado no Portal de Licitações CAIXA, possua a senha de 

acesso, mas não realizou a certificação, adotar os procedimentos descritos no 
item 3.3 e seguintes. 

 
3.7 Para enviar DOCUMENTAÇÃO  de habilitação o interessado deve efetuar 

login no Portal de Licitações CAIXA, em www.licitacoes.caixa.gov.br . Na área 
logada, no quadro “Pesquisar por”, selecionar no campo Comprador 
GILOG/PO - Logística  e  inserir demais parâmetros de pesquisa para 
localizar o Credenciamento nº 1988/ 2019. Em seguida, clicar em “ENVIAR 
DOCUMENTAÇÃO”, e clicar em “ANEXAR ARQUIVO” e “ENVIAR 
DOCUMENTAÇÃO” para confirmar o envio dos documentos. 

 
3.7.1 A DOCUMENTAÇÃO  para habilitação no Credenciamento, definida no item 4, 

deve ser enviada em arquivo único e compactado do tipo (extensão) “.zip” ou 
“.rar” (por exemplo) e limitado a “100 MB” (megabyte). 

 
3.7.1.1 Em caso do arquivo único ultrapassar “100 MB”, para fins de análise completa 

da documentação, o interessado deve anexar em seguida, na mesma data, os 
demais documentos em arquivo compactado.  

 
3.7.1.2 Para fins de julgamento da habilitação, serão analisados os documentos 

enviados conforme orientado nos subitens 3.7.1 e 3.7.1.1 e, a documentação 
inserida em data posterior, será analisada após a data da publicação do 
resultado do Credenciamento, informado no item 5.5. 

 
4  DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO NO CREDENCIAMEN TO 
 
4.1  Para o credenciamento, as proponentes interessadas terão que satisfazer os 

requisitos relativos a: 
 - habilitação jurídica; 
 - regularidade fiscal; 
 - qualificação técnica; 
 - qualificação econômico-financeira; 
 - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.7º da Constituição Federal.  
 
4.1.1  O credenciamento da proponente no SICAF e o cadastramento em cada nível 

são válidos para a comprovação dos requisitos da Habilitação Jurídica,  
Regularidade Fiscal e Econômico-Financeira, por meio de consulta “on-line” 
ao sistema pela CAIXA, ou mediante a apresentação da documentação 
listada a seguir. 

 
Nível I  – credenciamento: nível básico e pré-requisito para o cadastramento 
nos demais níveis;  
Nível II  – o registro regular nesse nível supre as exigências de Habilitação 
jurídica; 

User
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Nível III  – o registro regular nesse nível supre as exigências de Regularidade 
Fiscal em âmbito federal;  
Nível V  – o registro regular nesse nível supre as exigências de Qualificação 
técnica em relação ao registro ou à inscrição na entidade profissional 
competente, quando for exigido para o exercício da atividade;   
Nível VI  – o registro regular nesse nível supre as exigências de Qualificação 
Econômico-Financeira, em relação à Certidão Negativa de Falência ou 
Recuperação Judicial/Extrajudicial.  

 
4.2 A documentação relativa à habilitação jurídica  consistirá em:  

4.2.1 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
e alterações contratuais, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso 
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores;  

4.2.2 inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício;  

4.2.3 decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir.  

4.2.4 Cópia do documento de identidade dos responsáveis técnicos e legais. 
 
4.3 A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em: 
 
4.3.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
4.3.2 prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Certidão Negativa de 

Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União – 
CND - ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a 
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CPEND), na forma 
da lei.  

 
4.3.3 prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei.  

 
4.4 A documentação relativa à qualificação econômico-financeira  será 

comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos: 
 
4.4.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial/extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
4.5  A qualificação técnica  será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 
 
4.5.1  Documentos de qualificação técnica da empres a proponente : 
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4.5.1.1   Registro ou prova de inscrição da pessoa jurídica proponente no CREA – 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, ou no CAU – 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, dentro do seu prazo de validade, onde 
constem os seus responsáveis técnicos; 

 
4.5.1.2  Prova de vínculo com a empresa proponente, dos profissionais que compõem 

o seu quadro técnico, cujos nomes não constem da certidão emitida pelo 
CREA ou CAU referente à pessoa jurídica, por meio de Carteira de Trabalho 
ou Folha de Registro de Empregado (FRE), ou Contrato de Prestação de 
Serviços, devidamente registrado. 

 
4.5.2  Documentos de qualificação técnica por profi ssional  
 
4.5.2.1 Certidão de registro junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia, ou ao CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
profissional; 

 
4.5.2.2  Documentos de comprovação da formação e experiência do profissional para 

cada atividade técnica de interesse conforme as exigências da coluna “pré-
requisitos” discriminadas na tabela do Anexo II. 

 
4.5.2.2.1 Os documentos emitidos em nome da empresa somente podem ser usados 

para a comprovação da experiência dos responsáveis técnicos registrados na 
Inscrição da Pessoa Jurídica no CREA ou CAU. 

 
4.5.3  Currículo de cada profissional da empresa proponente, devidamente capeado 

conforme o Anexo VIII, atendendo ao modelo sugerido. 
 
4.5.4 Os profissionais, vinculados a empresas com contratos ativos com a CAIXA, 

relativos a este objeto de credenciamento, ficam dispensados da 
apresentação de documentação de comprovação de formação e experiência 
técnica para as atividades de interesse, nas quais tenham sido habilitados 
anteriormente pela CAIXA. 

 
4.5.4.1 A comprovação da formação e da experiência técnica mencionada no item 

4.5.4 se dará por meio de declaração emitida pela CAIXA. 
 
4.5.4.2 A declaração emitida pela CAIXA será válida, desde que mantido o vínculo 

entre a empresa proponente e o profissional; e nos casos de alteração do 
vínculo, tanto para profissionais que ingressaram em outras empresas, como 
para empresas que substituíram seus responsáveis técnicos é necessário que 
seja encaminhada a documentação comprobatória completa exigida para a 
atividade de interesse. 

 
4.5.5 A formação e experiência técnica dos ex-empregados da carreira de 

engenheiro e arquiteto da CAIXA, que durante o período de exercício 
profissional executaram atividades afins com as constantes no Edital, poderá 
ser comprovada por Declaração emitida pela CAIXA, desde que cumprido o 
prazo mínimo de seis meses de desligamento da empresa. 

 

User
Realce

User
Realce

User
Realce

User
Realce



Rubrica: __________ Fls.: _________ 
Processo 7072.01.1989.0/2019 

CR 1989/2019 – GILOG/PO 
 

13 
 

4.5.6 Exclusivamente para as atividades do Grupo Avaliação (A), a comprovação 
de  experiência técnica para engenheiros, arquitetos e agrônomos, exigida na 
coluna “pré-requisitos”, poderá ser substituída por certificado, emitido por 
entidade federativa, que tenha representação em mais de uma unidade da 
federação, seja sem fins lucrativos, exista há pelo menos 10 anos, congregue 
profissionais e/ou pessoas jurídicas dedicadas às atividades de avaliação de 
imóveis e outros bens, em que seja obrigatória a aplicação de prova de 
conhecimentos para a avaliação do aprendizado e emissão deste certificado. 

 
4.5.7 Quando duas ou mais empresas apresentarem currículos de um mesmo 

profissional, será considerado, para efeito de habilitação junto à CAIXA, o 
currículo deste profissional somente na primeira empresa a apresentar a 
documentação/requerimento de credenciamento, conforme data e hora de 
entrega da documentação registrada no sistema, sendo desconsiderado na 
análise curricular do quadro técnico das demais empresas. 

 
4.6  Os documentos de habilitação, quando escritos em língua estrangeira, 

deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa 
efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados e 
registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

 
4.6.1 Os documentos citados no subitem 4.5 e seguintes acima, quando de 

procedência estrangeira e emitidos em língua portuguesa, também deverão 
ser apresentados devidamente consularizados e registrados no Cartório de 
Títulos e Documentos. 

 
4.6.2 Para os documentos públicos estrangeiros não se aplica a exigência de 

legalização consular, ou seja, o reconhecimento de assinatura ou 
autenticação pela autoridade consular ou diplomática, sendo exigida tão-
somente a aposição de Apostila que consiste em anotação, selo ou carimbo 
dado pela autoridade competente do país de onde o documento é originário, 
nos termos do Decreto nº 8.660, de 29 de Janeiro de 2016. 

 
4.7 O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

será suprido pela declaração da proponente, nos termos do ANEXO X, de que 
não possui em seu quadro permanente menor de 18 anos de idade em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. 

 
4.8 A interessada deverá apresentar ainda no Portal de Licitações CAIXA os 

seguintes documentos assinados: 
 

a) Ficha de Opção - Atividade x Municípios/Regiões de interesse para 
Credenciamento (Anexo IV); 

b) Informações relativas à empresa (Anexo VII); 
c) Declaração (Anexo X); 
d) Termo de Confidencialidade (Anexo XII); 
e) Termo de Compromisso de combate à corrupção e de Responsabilidade 
Socioambiental (Anexo XIII). 
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4.9 Para as proponentes credenciadas e cadastradas em cada nível do SICAF, a 
verificação da validade da documentação relacionada acima dar-se-á 
mediante consulta “on line” ao Sistema, por ocasião do envio dos documentos 
de habilitação. 

 
4.9.1 Todas as certidões exigidas acima, bem como o próprio cadastro no SICAF, 

deverão estar válidos na ocasião do envio da documentação. 
 
4.9.2 As proponentes não credenciadas ou cadastradas nos diversos níveis do 

SICAF deverão apresentar todos os documentos de habilitação exigidos nos 
subitens 4.2 a 4.5, inserindo-os no Portal de Licitações CAIXA.  

 
5  DOS ATOS DO CREDENCIAMENTO  
 
5.1 Durante a vigência do Credenciamento, a proponente interessada deverá 

apresentar a documentação exigida para a habilitação, por meio do Portal de 
Licitações CAIXA. 

 
5.2  A documentação para fins de habilitação será examinada pelo Licitador a 

partir da ordem de recebimento no Portal de Licitações CAIXA, e à medida em 
que forem sendo habilitadas, passarão a compor o banco de credenciadas. 

 
5.3 O Licitador efetuará a consulta ao SICAF acerca da situação de cada pessoa 

jurídica participante do presente processo de Credenciamento.  
 
5.3.1  As proponentes não credenciadas no SICAF terão sua situação analisada por 

intermédio da documentação apresentada na forma do item 4 e seus 
subitens. 

 
5.4  A fim de verificar se existe restrição da proponente ao direito de participar em 

licitações ou celebrar contratos a Administração Pública, serão efetuadas as 
seguintes consultas, sem prejuízo de verificação dessa restrição por outros 
meios: 

 
- CEIS/CNEP/CEPIM - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas/ Cadastro Nacional de empresas Punidas/ Cadastro de Entidades 
Privadas sem fins Lucrativos, no endereço eletrônico do Portal de 
Transparência do Governo; 
 
- CNCIA – Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade 
Administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92, constante no endereço 
eletrônico do CNJ – Conselho Nacional de Justiça – www.cnj.jus.br/, em 
“Sistemas”, no item “CONSULTAS PÚBLICAS – Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa” e “Consulta 
Requerido / Condenação”, seleciona esfera “TODOS(AS)”; 
 
- SICOW – Sistema interno da CAIXA que permite verificar se há impedimento 
de o interessado licitar e contratar com esta Empresa Pública.  
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5.5        Concluída a análise da documentação por parte do Licitador, será publicado 
no Portal de Licitações CAIXA o resultado do Credenciamento, definindo-se 
os habilitados e inabilitados com as respectivas razões da inabilitação.  

 
5.6 A partir da data da publicação relativa ao resultado de habilitação, os 

interessados, inclusive os eventualmente inabilitados, poderão solicitar o 
credenciamento, entregando a documentação na forma requerida neste 
Edital. 

  
5.6.1  No caso de proponente inabilitada que apresentar a documentação 

complementar, a data a ser considerada para ordenamento no banco de 
credenciadas será a última data em que a proponente apresentar a 
documentação escoimada das causas que ensejaram sua inabilitação. 

 
5.7 A CAIXA poderá, a qualquer tempo, verificar e solicitar demonstração da 

veracidade das informações prestadas por atestados, certidões, declarações 
e cópias de trabalhos realizados, bem como solicitar outros documentos ou a 
revalidação dos fornecidos. 

 
5.8  Decorrida a fase de habilitação, não cabe desistência pela participante, salvo 

por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Licitador. 
 
 6 DA INABILITAÇÃO 
 
6.1   Será inabilitada a proponente que: 
 

a) não comprove a regularidade da documentação habilitatória por ocasião de 
sua verificação; 
 
b) possua registro de ocorrência que a impeça de licitar e contratar com a 
CAIXA ou com a União, ou que esteja com o direito de licitar e contratar com 
a CAIXA suspenso, ou impedida de licitar e contratar com a União, ou que 
tenham sido declarada inidônea pela União, enquanto perdurarem os efeitos 
da sanção; 

 
c) deixe de apresentar a documentação/informações solicitadas na data 
fixada ou apresente-a incompleta ou em desacordo com as disposições deste 
Edital; 

 
6.2  Também será inabilitada a proponente que se enquadre em qualquer das 

situações mencionadas no item 2.3 e seguintes. 
 

6.3 A inabilitação da proponente não impedirá sua participação na próxima 
oportunidade de credenciamento, se houver, desde que atenda às condições 
de habilitação e demais exigências do instrumento convocatório. 
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7  DO ORDENAMENTO DAS CREDENCIADAS 

 

7.1 O ordenamento das empresas habilitadas se dará de acordo com a 
data e hora de envio da documentação pelo Portal de Licitações 
CAIXA. 

7.2 No caso de proponente inabilitada que apresentar a documentação 
complementar, a data a ser considerada para ordenamento no banco 
de credenciadas será a última data em que a proponente apresentar a 
documentação escoimada das causas que ensejaram sua inabilitação. 

 

8 DO DIREITO DE PETIÇÃO/ CONTESTAÇÕES  
 
8.1 Os interessados que quiserem contestar algum ato decorrente do 

Credenciamento poderão fazê-lo por meio de simples petição, a ser enviada 
exclusivamente pelo Portal de Licitações CAIXA – 
www.licitacoes.caixa.gov.br, endereçada ao Licitador no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis a contar da intimação do ato, para os casos de: 

 
8.1.1   habilitação ou inabilitação do interessado; 
 
8.1.2   anulação ou revogação do Credenciamento; 
  
8.1.3   penalidades aplicadas; 
 
8.1.4 ilegalidade ou abuso de poder. 
 
8.2 A intimação dos atos relativos à habilitação ou inabilitação do(s) 

interessado(s) do Credenciamento e a resposta ao pedido do interessado é 
feita pelo Portal de Licitações CAIXA, não sendo atribuído efeito suspensivo 
ao Credenciamento. 

 
9  DA CONTRATAÇÃO 
 
9.1  Serão convocadas para contratar com a CAIXA todas as proponentes 

credenciadas na forma deste processo. 
 
9.2 A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de instrumento particular, 

observadas as cláusulas e condições deste Edital, conforme a minuta de 
Contrato que integra este Edital (Anexo IX). 

 
9.3 Até a data de contratação, a proponente deverá providenciar, caso ainda não 

tenha, o cadastramento e a habilitação em cada nível do SICAF – Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores, mantendo-os atualizados durante 
toda a vigência do contrato. 

 
9.4 Ficam impedidas de ser contratadas para a execução de serviço objeto deste 

Credenciamento as proponentes que se enquadrem em qualquer das 
situações mencionadas no item 2.3. 
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9.5 No ato da assinatura do instrumento contratual, a proponente credenciada 

deverá:  
 
9.5.1 firmar a declaração de vedação ao nepotismo, que consta anexada ao final da 

minuta de Contrato (Anexo IX). 
 
9.5.2 apresentar visto do CREA, quando o registro da empresa for de outro Estado, 

para unidades da federação onde pretenda atuar, em nome da pessoa 
jurídica e dos profissionais que componham o seu quadro técnico. 

 
9.6  Por ocasião da contratação, a CAIXA fará pesquisa ao SICAF, 

CEIS,CNEP,CEPIM, SICOW e CNCIA para verificação das condições de 
habilitação e qualificação das proponentes exigidas neste Edital, sendo fator 
impeditivo da contratação qualquer irregularidade constatada junto aos 
referidos Sistemas. 

 
9.7  As proponentes credenciadas terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

da data do recebimento da convocação pela CAIXA, para assinatura do 
contrato. 

 
9.8  A recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo implicará o 

descredenciamento da proponente. 
 
9.9  Poderá a proponente perder a sua condição de credenciada até a 

contratação, se a CAIXA tiver conhecimento de fato ou circunstância 
superveniente, só conhecido após o julgamento, que desabone sua 
habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira ou 
técnica. 

  
10  DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
10.1  O contrato a ser firmado, cuja minuta (Anexo IX) integra o presente Edital 

para todos os fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua 
execução, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, 
sujeitando-se ao Regulamento de Licitações e Contratos da CAIXA e os 
preceitos de direito privado.   

 
10.2    O prazo do contrato será de 60 (sessenta) meses, a contar da data 

estabelecida para o início de sua vigência, nos termos do Anexo IX e não 
admite prorrogação. 

   
10.3 A documentação exigida neste Edital deverá estar válida na data da 

assinatura do contrato, cabendo à proponente encaminhar, sempre que 
necessário, novos documentos para substituírem os que tenham seu prazo 
expirado. 
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11  DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

11.1 A distribuição dos serviços seguirá a ordem estabelecida no banco de 
credenciadas. 

 
11.2 A convocação para prestação do serviço será efetivada através de 

comunicação formalmente encaminhada à contratada pela CAIXA. 
 
11.3  A distribuição dos serviços às Contratadas ocorrerá conforme estabelecido no 

Anexo I - Projeto Básico, item 3, de forma equitativa, de modo a preservar o 
princípio da igualdade e da transparência de atuação, tendo sido para isto 
criado um sistema informatizado. 

 
11.4  O sistema informatizado faz a distribuição dos serviços, a partir da atividade a 

ser desenvolvida e do município onde ocorrerá o serviço. 
 
12  DOS PREÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
12.1  A CAIXA, após a efetiva execução dos serviços e o exato cumprimento das 

obrigações assumidas, na forma do presente Edital, efetuará o pagamento à 
Contratada, de acordo com as condições estabelecidas na minuta de contrato 
(Anexo IX), mediante crédito em conta corrente/poupança mantida pela 
contratada obrigatoriamente em uma agência da CAIXA. 

 
12.2  Os serviços serão remunerados por atividade, segundo os valores, 

percentuais e critérios estabelecidos no Anexo V. 
 
12.3 Os deslocamentos serão remunerados conforme definido no Anexo VI. 
 
13 DA VIGÊNCIA E ABRANGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 
 
13.1 O Credenciamento permanecerá vigente, por prazo indeterminado, enquanto 

houver necessidade pelos serviços, de acordo com a conveniência e 
oportunidade para a CAIXA.  

 
13.1.1 A qualquer tempo e com aviso prévio, a ser publicado no Portal de Licitações 

CAIXA, a CAIXA pode suspender, revogar ou encerrar o Credenciamento. 
 
13.1.2 Na suspensão não será admitido o envio de documentação de habilitação, 

ainda que de forma complementar. 
 
13.2  As interessadas deverão requerer Credenciamento para prestar serviços 

identificando os tipos de atividades que pretendam realizar e os 
municípios/regiões onde queiram trabalhar, conforme Anexo IV. 

 
13.3 Os municípios descritos no Anexo IV são denominados “municípios-sede”, 

sendo que a prestação dos serviços obrigatoriamente  deverá ocorrer 
também nos municípios vinculados, conforme tabela contida no Anexo III. 
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13.4 A CAIXA reserva-se o direito de estender a área de atuação das empresas 
credenciadas para outros municípios ou outras unidades da federação, 
sempre que necessário e de comum acordo com a empresa, arcando, nesses 
casos com o deslocamento dos profissionais até o local a ser atendido, 
conforme Anexo VI. 

 
13.5 Caso a empresa não tenha mais interesse poderá, a qualquer tempo, solicitar 

seu descredenciamento, devendo solicitá-lo à CAIXA por escrito, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 
14  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1 A credenciada que se recusar, injustificadamente, a assinar o contrato, no 

prazo estabelecido no Edital, será descredenciada. 
 
14.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato e/ou pelo atraso 

injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA 
ficará sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo das demais cominações 
aplicáveis: 

 
I multa; 

 
II suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a 

CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

 
14.2.1 A sanção prevista no inciso II acima poderá ser aplicada juntamente com a 

sanção de multa. 
 

14.3 As situações que ensejam as penalidades estão descritas na Minuta de 
Contrato, anexo IX deste Edital. 

 
15  DOS ILÍCITOS PENAIS 
 
15.1  As infrações penais tipificadas nos artigos 89 a 99 da Lei 8.666/93, aplicadas 

à licitação e ao(s) contrato(s), serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

 
16 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
16.1 As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação 

orçamentária na rubrica 53 03 06 – Engenheiros. 
 
17 DA REVOGAÇÃO, OU ANULAÇÃO CREDENCIAMENTO 
 
17.1  A CAIXA poderá revogar o presente Credenciamento por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-lo por ilegalidade 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
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devidamente fundamentado, sem que caiba aos(às) interessados(as), 
quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso. 

 
17.2 A anulação do procedimento de Credenciamento induz à do contrato, e em 

decorrência dessa anulação as proponentes não terão direito à indenização, 
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos 
que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

 
18  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1  A divulgação pela CAIXA, neste Edital, do tipo de serviço, quantitativos 

mínimos e máximos possíveis e Tabelas de Remuneração, não caracteriza 
nenhum direito ou expectativa de faturamento por parte das proponentes, não 
cabendo à CAIXA o ressarcimento de eventuais prejuízos pelo não 
credenciamento de proponentes, ou pelo fato de o faturamento mensal da 
contratada não atingir os níveis por esta pretendidos.  

 
18.2 A participação no presente Credenciamento implica a concordância, por parte 

da proponente, com todos os termos e condições deste Edital. 
 
18.3  Os interessados arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de sua documentação. 
 
18.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 
18.5  Não será conhecida a documentação para habilitação apresentada via fax ou 

e-mail, exceto os meios expressamente previstos neste Edital. 
 
18.6 A falta de data, assinatura e/ou rubrica nas declarações elaboradas pela 

própria proponente somente poderá ser suprida pelo representante legal com 
poderes para esse fim. 

 
18.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando tiver sido explicitamente 
disposto em contrário. 

 
18.8 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente 

na localidade onde está situada a unidade da CAIXA promotora do 
Credenciamento. 

 
18.9 É facultada ao Licitador ou à autoridade superior da CAIXA, em qualquer fase 

do Credenciamento, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar originalmente da 
documentação. 

  
18.10  Exclusivamente por interesse da CAIXA, a empresa será reavaliada quanto à 

capacitação técnica, quando houver qualquer alteração na composição 
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societária, no quadro técnico ou outro motivo que justifique, podendo ocorrer 
alteração do credenciamento e da habilitação. 

 
18.11 A ausência do acompanhamento dos trabalhos por profissional do quadro 

técnico da CAIXA não eximirá a empresa credenciada das responsabilidades 
previstas neste Edital. 

 
18.12  Todos os trabalhos técnicos deverão ser executados na forma estabelecida 

pela CAIXA e deverão ser assinados, obrigatoriamente, pelo representante 
legal da credenciada ou procurador legalmente constituído e pelo técnico 
executor habilitado pela CAIXA.  

 
18.13  A credenciada poderá contratar insumos/serviços para subsidiar a execução 

das atividades objeto deste Edital com a anuência prévia e por escrito da 
CAIXA; contudo, é vedada qualquer subcontratação dos serviços objeto deste 
Edital. 

 
18.14 Serão de exclusiva responsabilidade da contratada todas as despesas 

necessárias à contratação. 
 
18.15  É vedado à contratada caucionar ou utilizar o contrato objeto do presente 

certame, para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
autorização da CAIXA. 

 
18.16  A interessada deverá providenciar abertura de conta corrente/poupança na 

CAIXA, até a data da assinatura do contrato, para recebimento dos 
pagamentos relativos às atividades a serem executadas. 

 
19 DO FORO 
 
19.1 Para dirimir as questões oriundas deste Credenciamento e do futuro contrato 

será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado do Rio 
Grande do Sul, Subseção Judiciária de Porto Alegre. 

 
 
Porto Alegre  ,     4 de         outubro de    2019 
Local/Data 
 
 
 
 
 
 
Maria Cristina de Araújo Daniel 
Comissão de Credenciamento 
Presidente 
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO 

 
 

1 DO OBJETO  
 
1.1 Credenciamento de empresas especializadas para a contratação de serviços 

técnicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia nas atividades de: 
Avaliação de Imóveis e Outros Bens e Atividades Correlatas; Análise de Projeto 
Habitacional, Comercial, Institucional ou Industrial; Elaboração, Análise ou 
Consultoria de Projeto Habitacional, Comercial, Institucional ou Industrial e 
Orçamento; Análise e Consultoria de Estudo, Projeto e Aquisição de Máquina e 
Equipamento de Saneamento; Análise e Consultoria de Estudo, Projeto, 
Aquisição de Máquina, Equipamento e Insumo de Infraestrutura Urbana ou Rural 
e Meio-Ambiente; Edificação: vistoria e acompanhamento de obra; Danos Físicos: 
consultoria, vistoria, diagnóstico, orçamento e acompanhamento; Saneamento: 
acompanhamento de obra, estudo, projeto ou aquisições; Infraestrutura e Meio-
Ambiente: acompanhamento de obra, estudo, plano ou aquisições; e 
Acompanhamento e Análise Técnica de Empreendimentos Habitacionais; no 
âmbito do Estado de Santa Catarina, sempre que houver interesse previamente 
manifestado pela CAIXA, de acordo com os critérios, termos e condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, que o integram e complementam. 

 
2 DA ABRANGÊNCIA DE ATENDIMENTO 
 
2.1 As proponentes deverão requerer credenciamento para prestar serviços, 

identificando os tipos de atividades que pretendam realizar e os 
municípios/regiões onde queiram trabalhar por atividade, conforme Anexo IV. 

 
2.1.1 A área de abrangência de atendimento da empresa corresponderá aos 

municípios escolhidos e os municípios vinculados, quando houver, conforme 
Anexo III. 

 
2.2 Um Responsável Técnico (RT) só poderá estar associado a uma única empresa 

credenciada, ou seja, o CREA e o CPF poderá constar apenas para um único 
CNPJ. 

 
3 DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 A distribuição dos serviços às Contratadas ocorrerá de forma equitativa, de modo 

a preservar o princípio da igualdade e da transparência de atuação, tendo sido 
para isto criado um sistema informatizado. 

 
3.2 O sistema informatizado fará a distribuição dos serviços seguindo a ordem 

estabelecida no banco de credenciadas, a partir da atividade a ser desenvolvida 
por município/região onde ocorrerá o serviço. 

 
3.3 A empresa receberá numeração sequencial, a fim de identificá-la na distribuição 

de serviços. 
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3.4 De acordo com a atividade a ser executada, será convocada a empresa constante 
na relação de credenciadas, observada sempre a ordem acima mencionada. 

 
3.4.1 Quando se tratar de demanda vinculada, derivada ou complementar a uma 

demanda já cadastrada, a distribuição será dirigida, preferencialmente, para a 
empresa que esteja atuando no serviço ou, no caso de impossibilidade desta, 
para outra que já atuou no processo, se houver. 

 
3.5 A distribuição dos serviços às credenciadas observará a ordem precedente, 

demandando um serviço de cada vez por empresa credenciada. 
 
3.5.1 Para a atividade Acompanhamento de Obras, a CAIXA poderá realizar a 

demanda em lotes subsequentes, para duas ou mais empresas distintas, 
obedecendo à ordenação preestabelecida. 

 
3.5.2 Ficará a critério da CAIXA a manutenção ou não de uma mesma empresa para 

acompanhamento de um mesmo empreendimento, de acordo com as 
particularidades técnicas deste, tanto em complexidade, quanto em vulto, 
obedecida, no caso de não manutenção, a ordem de distribuição da fila por 
atividade e município/região. 

 
3.6 Eventualmente, por problemas técnicos, a CAIXA poderá fornecer Autorização de 

Serviço preenchida manualmente (provisória), com posterior regularização. 
 
3.7 Poderá ocorrer escolha dirigida, ou seja, serviço direcionado à empresa fora da 

ordem sequencial apontada pelo sistema informatizado, quando: 
 - for necessária a complementação de serviço já realizado; 
 - para aproveitamento de percurso, no caso de trabalhos a serem realizados na 

periferia de municípios, onde já foi distribuído serviço para uma determinada 
empresa; 

 - quando não existir empresa no município/região da demanda; 
- para evitar que uma mesma empresa faça lotes subsequentes de um 
acompanhamento de obra. 
- a critério da CAIXA, em situações excepcionais e devidamente circunstanciadas. 

 

3.7.1 Poderão ser dirigidas para uma mesma empresa até 10 demandas, 
calculadas de maneira cumulativa, em cada ciclo da fila de distribuição 
pelo sistema informatizado. 

 
3.7.2 As escolhas dirigidas serão compensadas na fila de distribuição na demanda de 

novos serviços. 
 
3.8 A recusa formal da prestação do serviço, por parte da credenciada, justificada ou 

não, implicará em convocação da próxima empresa, seguindo a ordem 
sequencial. 

 
4 HORÁRIO PARA DISTRIBUIÇÃO E RECEPÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
4.1 A Unidade Demandante informará à empresa seu horário de atendimento para 

entrega e recepção dos trabalhos. 
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4.1.1 Isto deve-se ao fato de haver horários de funcionamento diferenciados nas 

diversas unidades da Caixa. 
 
5 CONVOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 
5.1 A convocação da empresa para execução do serviço ocorrerá de acordo com a 

sequência da fila do sistema informatizado para a atividade por município/região, 
após o cadastramento da demanda e consequente emissão da Autorização de 
Serviço - AS. 

 
5.2 A AS receberá uma identificação numérica com a seguinte composição: 

AAAA.BBBB.CCCCCCCCC/DDDD.EE.FF.GG, onde: 
 
 AAAA é o código da GIHAB 
 BBBB é o código da Unidade Demandante 
 CCCCCCCCC é o número da AS propriamente dito 
 DDDD é o ano da demanda 
 EE é o número de empresas já convocadas para este serviço 
 FF é o número da etapa da demanda 
 GG é o número total de etapas da demanda 
 
5.3 A convocação para a prestação dos serviços pela Contratada ocorrerá por meio 

de comunicação formal, expedida por e-mail ou mensagem, pela Unidade 
Demandante da CAIXA. 

 
5.3.1 Será obrigação da Contratada verificar diariamente as demandas recebidas, seja 

por meio de mensagens via Internet, ou de outras formas de comunicação 
estabelecidas pela CAIXA. 

 
5.3.2 A Unidade Demandante poderá ser uma Agência da CAIXA, uma 

Superintendência Regional, uma Unidade de Filial ou um Correspondente CAIXA 
Aqui – CCA. 

 
5.4 A comunicação com a Contratada poderá ser ratificada por contato telefônico, a 

critério de cada Unidade Demandante. 
 
5.5 A Contratada poderá recusar o serviço, caso não o faça em 24h implicará na sua 

concordância com os valores, deslocamento e prazo de execução deste. 
 
5.5.1  Em caso de dúvida da Contratada quanto ao valor da AS, esta deverá solicitar 

esclarecimento à Unidade Demandante antes da recusa, se for o caso. 
 
5.6 A documentação da AS em meio físico, quando for esse o caso, será retirada pelo 

representante legal ou profissional da Contratada habilitado pela CAIXA. 
 
5.6.1 A Contratada poderá indicar outra pessoa, na impossibilidade do Responsável 

Técnico e Responsável Legal, para recepção dos documentos, por meio de 
autorização por escrito de seu representante legal, a qual deverá ser 
encaminhada à CAIXA para divulgação às demais unidades da CAIXA. 
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5.7 A Contratada deverá verificar se as informações recebidas serão suficientes e 

compatíveis com o trabalho a ser realizado, solicitando à Unidade Demandante, 
quando necessário, formalmente, a complementação de documentação para 
prestação do serviço. 

 
5.8 Havendo impedimento da Contratada em realizar o serviço, a recusa deverá ser 

formalizada à Unidade Demandante, com a devida justificativa, até o final do 
horário de atendimento ao público da Unidade Demandante, do dia útil seguinte 
ao do recebimento da AS. 

 
5.8.1 A recusa do serviço pela Contratada, dentro do prazo estabelecido, implicará no 

repasse para a próxima empresa, seguindo a ordem sequencial da fila, sem 
prejuízo das sanções contratuais. 

 
5.9 A critério da unidade Demandante, o prazo de execução dos serviços poderá ser 

prorrogado. 
 
5.10 Os COT – Cadernos de Orientações Técnicas, onde constam detalhes para 

execução dos serviços para a CAIXA, serão disponibilizados às empresas após a 
contratação. 

 
6 PRAZOS E ETAPAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
6.1 PRAZOS 
 
6.1.1 Os prazos serão definidos pela CAIXA de forma a permitir as condições 

necessárias à realização do trabalho com qualidade, variam de acordo com a 
atividade e são considerados desde a demanda do serviço até a entrega do 
trabalho na Unidade Demandante. 

 
6.1.2 Para serviços demandados por profissionais do quadro próprio da CAIXA, os 

prazos serão definidos por estes em função da complexidade do trabalho a ser 
desenvolvido e de comum acordo com a Contratada. 

 
6.1.3 Caso seja verificada insuficiência no prazo estipulado, a Contratada poderá 

formalizar pedido de prorrogação, devidamente justificado, para apreciação e 
decisão da Unidade Demandante. 

 

6.2 ETAPAS – ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
 
6.2.1 Especificamente para os serviços de acompanhamento de obras, a atividade 

poderá ser demandada em lotes distintos e subsequentes, para empresas 
diferentes. 

 
6.2.2 A CAIXA, por decisão do engenheiro/arquiteto do quadro da CAIXA, poderá 

encaminhar mais de um lote de acompanhamento de obra para uma mesma 
empresa ou que cada etapa irá seguir a fila de distribuição utilizando diferentes 
empresas em todas as etapas. 
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6.2.3 A Contratada, ao assumir a demanda de acompanhamento de obras em que já 
tenha atuado outra empresa ou profissional, deverá verificar a correção dos dados 
relativos à última medição realizada e a compatibilidade entre o objeto de 
acompanhamento e a análise de engenharia que aprovou a operação. 

 
6.2.4 Se a empresa que iniciar a nova etapa de acompanhamento detectar 

irregularidade ou tiver dúvida quanto ao trabalho realizado pela empresa anterior, 
deverá comunicar formalmente à CAIXA, de imediato, solicitando orientação 
quanto ao procedimento a ser adotado. 

 
7 SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR – PEPT 
 

7.1 Caso haja, durante o desenvolvimento do trabalho, a constatação de 
inconsistências técnicas ou documentais que impossibilitem a conclusão do 
serviço, a Contratada preencherá uma única vez o documento Pendência 
Para Elaboração de Peça Técnica - PEPT, Anexo XI, ou utilizando outros 
meios que venham a ser definidos pela CAIXA, descrevendo todas as 
pendências levantadas e enviará à unidade da CAIXA demandante, que 
adotará as providências junto ao proponente ou interessado. 

 
8 ENTREGA DO TRABALHO 
 
8.1 A CAIXA poderá solicitar a entrega dos trabalhos, em uma ou mais de uma etapa, 

em meio físico, em meio eletrônico, com ou sem certificação digital ou em ambos 
os meios (físico e eletrônico). 

 
8.1.1 Meio físico é a peça técnica em papel, devidamente assinada e rubricada pelos 

responsáveis, nos padrões definidos pela CAIXA. 
 
8.1.2 Meio eletrônico poderá apresentar as seguintes configurações: 
 - Arquivo de extensão PDF, encaminhado via e-mail ou gravado em CD ou 

anexado em sistema corporativo CAIXA; 
 - Arquivo encaminhado via e-mail; 
 - Preenchimento de formulário eletrônico de sistemas corporativos da CAIXA, com 

acesso via web, com login e senha pessoal dos responsáveis; 
 - Poderá ocorrer uma ou mais das opções acima (envio de arquivo em PDF e o 

preenchimento de formulário eletrônico) 
 
8.2 A entrega em meio físico segue os seguintes procedimentos: 
 
8.2.1 A unidade da CAIXA receberá o serviço da Contratada, em duas vias, fará 

conferência da documentação entregue, bem como se o formulário em que foi 
realizado o trabalho está preenchido e assinado pelo responsável técnico. 

 
8.2.1.1 A critério da CAIXA, poderá ser solicitada a apresentação de mais vias do 

trabalho. 
 
8.2.1.2 A critério da CAIXA, poderá utilizar, repassar a terceiros para utilização, ou 

divulgar os trabalhos recebidos das empresas (no todo ou em partes), inclusive os 
modelos de regressão, pesquisa de mercado e fotos, sem ônus adicional. 
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8.2.2 A confirmação para a Contratada da entrega do trabalho será a devolução que a 
unidade receptora do serviço faz da segunda via, com assinatura de empregado 
da CAIXA, sob carimbo. 

 
8.2.3 A assinatura do empregado da CAIXA, inclusive engenheiro/arquiteto, no trabalho 

realizado pela Contratada, não caracteriza concordância com o conteúdo do 
serviço, referindo-se única e exclusivamente ao seu recebimento. 

 
8.2.4 O trabalho poderá ser entregue em unidade da CAIXA diferente da Unidade 

Demandante, desde que em comum acordo entre Demandante e Contratada. 
 
8.2.4.1 A entrega dos trabalhos poderá ser por meio do malote da CAIXA, desde que 

previamente autorizado pela CAIXA, empresa de correios ou de transporte de 
encomendas considerada segura. 

 
8.2.5 O encaminhamento das 2ª vias deverá ocorrer uma única vez, na prestação de 

contas, ou seja, na entrega mensal da nota fiscal à CAIXA. 
 
8.3 A entrega em meio eletrônico seguirá os seguintes procedimentos: 
 
8.3.1 Juntamente com a nota fiscal/fatura, a empresa entrega um CD ou outra mídia 

contendo cópia dos serviços prestados com o relatório fotográfico, datadas, 
assinadas pelo responsável técnico. 

 
8.3.2 Caso a CAIXA disponibilize acesso às empresas a algum sistema corporativo, os 

responsáveis pela elaboração dos serviços acessam o mesmo por meio de login 
e senha pessoais e preenchem os dados do formulário eletrônico. 

 
8.3.3 No caso previsto no subitem 8.3.2, os responsáveis poderão, quando for o caso, 

anexar as cópias digitalizadas dos serviços no sistema corporativo. 
 
8.3.4 Somente após autorizado pela CAIXA, a cópia digitalizada ou arquivo digital 

contendo a peça técnica poderá ser encaminhadas ao demandante. 
 
8.3.5 Todos os trabalhos técnicos deverão ser executados na forma estabelecida pela 

CAIXA e deverão ser assinados, obrigatoriamente, pelo responsável técnico pela 
elaboração do serviço devidamente habilitado/autorizado pela CAIXA quando da 
análise curricular, não sendo permitida procuração. 

 
8.4.1 Caso a empresa opte por utilizar o certificado digital para a assinatura dos 

trabalhos, será suficiente a assinatura do responsável técnico pela elaboração do 
serviço devidamente habilitado/autorizado pela CAIXA. 

 
8.5 A CAIXA poderá exigir comprovação da presença do profissional habilitado no 

momento da vistoria por meio de foto, aplicação de geolocalização ou outro meio 
que venha a se mostrar efetivo. 
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9 USO DO MALOTE 
 
9.1 Em função de conveniência e decisão da CAIXA, as Unidades Demandantes 

poderão utilizar-se do malote para encaminhamento de documentação/processo e 
devolução de trabalhos/serviços. 

 
9.1.1 Cabe lembrar que a opção em atender determinada região é da empresa ou 

profissional contratado, e o cumprimento do prazo é cláusula contratual 
obrigatória independente das distâncias existentes, local da demanda e Unidade 
Demandante. 

 
10 ALTERAÇÃO DE DADOS DA CONTRATADA 
 
10.1 Quaisquer alterações ocorridas em informações prestadas pela Contratada à 

CAIXA, como número de telefone e conta-corrente, bem como endereço de sua 
sede ou na Internet, deverão ser, imediatamente, comunicadas formalmente à 
CAIXA, para que seja possível a sua atualização no sistema informatizado, 
evitando prejuízos futuros para a Contratada. 

 
10.1.1 A solicitação de alteração de endereço deverá vir acompanhada do Aditivo ao 

Contrato Social da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial. 
 
10.2 A Contratada poderá solicitar alteração, no caso de possuir mais de um 

representante legal, do nome indicado na convocação para prestação de serviços. 
 
10.3 Será obrigação da Contratada verificar diariamente as mensagens recebidas via 

Internet, que é uma das formas de comunicação previstas no Edital. 
 
11 SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO 
 
11.1 As empresas credenciadas poderão solicitar afastamento para seus profissionais, 

formalizando a solicitação à CAIXA 2 (dois) dias antes do início período de 
afastamento. 

 
11.1.1 Essa solicitação será obrigatória quando a Contratada estiver com o único 

profissional habilitado em determinada atividade impossibilitado para prestação do 
serviço. 

 
11.2 Outros profissionais do quadro técnico da empresa que não tenham sido 

habilitados pela CAIXA estarão impedidos de executar e assinar trabalhos 
demandados. 

 
11.3 O período de afastamento não poderá ser inferior a 5 (cinco) dias, possibilitando a 

entrega dos trabalhos em andamento e atendimento dos prazos estabelecidos 
para prestação de serviço à CAIXA. 

 
11.4 A CAIXA poderá não acatar a solicitação de afastamento da Contratada, estando 

a empresa sujeita a enquadramento por faltas contratuais se não atender a 
convocação para realização de serviço já demandado. 
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11.5 A empresa Contratada deverá, antes de efetivar seu afastamento, concluir e 
entregar todos os trabalhos demandados. 

 
11.5.1 Excepcionalmente, em se tratando de atividade devolvida sem a devida 

conclusão, a CAIXA pode aceitar o afastamento do profissional, arcando a 
empresa com a penalidade correspondente. 

 
12 CONTROLE DA QUALIDADE TÉCNICA 
 
12.1 Os serviços contratados, concluídos ou não, terão sua qualidade verificada por 

meio de duas sistemáticas: monitoria e revisão. 
 
12.1.1 A monitoria é realizada pelos profissionais do quadro, e ocorre concomitante a 

execução dos serviços, objetivando a conformidade normativa desses trabalhos 
para que não restem restrições aparentes ou indícios de restrições à validação de 
seus resultados. 

 
12.1.1.1 A monitoria visa a manutenção da qualidade do trabalho que será apresentado 

pela Contratada, não havendo co-responsabilidade do monitor pela execução do 
serviço. 

 
12.1.1.2 No processo de monitoria, caso sejam identificadas inconsistências ou erros na 

peça técnica elaborada, são solicitados à empresa credenciada esclarecimentos, 
complementações ou correções. 

 
12.1.2 A revisão das peças técnicas elaboradas pelas Contratadas compreenderá a 

conferência dos aspectos formais dos laudos e relatórios, no que concerne ao 
preenchimento e à verificação de seus componentes técnicos, mediante 
comprovação no local, das avaliações, análises, vistorias e medições. 

 
12.1.2.1 A revisão objetiva verificar se são observadas as orientações repassadas as 

empresas no Caderno de Orientações Técnicas – COT, em treinamentos e 
reuniões técnicas. 

 
12.2 A critério da CAIXA os trabalhos monitorados poderão ser revisados a qualquer 

tempo. 
 
13 DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 
 
13.1 Os serviços serão remunerados por atividade, segundo os valores, percentuais e 

critérios estabelecidos no Anexo V. 
 
13.2 Os deslocamentos serão remunerados conforme definido no ANEXO VI . 
 
14 DO DESCUMPRIMENTO, FALTA CONTRATUAL E SANÇÕES AP LICÁVEIS 
 
14.1  O inadimplemento de obrigações contratuais sujeita a CONTRATADA à 

notificação operacional e sanções administrativas descritas a seguir. 
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14.2 São passíveis de notificação operacional e aplicação de sanções administrativas 
as faltas operacionais, faltas de postura de atuação e erros técnicos, dentre 
outros descumprimentos contratuais, conforme disposto a seguir: 

 
I) São consideradas Faltas Operacionais (FO) aquelas ocorrências de 
descumprimento direto na execução do contrato, de natureza leve; 
 
II)  São consideradas Faltas de Postura de Atuação (FP) aquelas ocorrências que 
ferem a ética profissional, que não encontram amparo na legislação que 
regulamenta o exercício da profissão, que não observam as recomendações 
previstas no COT e, que comprometem o bom andamento das atividades assim 
como a imagem institucional da CAIXA. 
 
III) São considerados Erros Técnicos Formais (EF) na prestação de serviços de 
engenharia, arquitetura e agronomia para a CAIXA aqueles referentes à atuação 
das empresas, através de seus técnicos habilitados pela CAIXA, que contrariem a 
boa técnica, as normas brasileiras, as orientações do COT quanto aos programas, 
a legislação que regulamenta o exercício da profissão e, ainda, os praticados por 
omissão total ou parcial de informações. 

 
14.3 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato e/ou pelo atraso 

injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará 
sujeita às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das demais 
cominações aplicáveis: 
I)  multa; 
II) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 
14.4 É cabível notificação operacional na ocorrência de descumprimentos contratuais, 

tais como: 
Código  Descrição do tipo de descumprimento  
FO1 Recusar AS 
FO2 Não retirar documentação dentro do prazo estipulado 
FO3 Atrasar entrega do trabalho 
FO4 Não executar o trabalho (AS inconclusa) 
FP1 Não cumprir as orientações provenientes da CAIXA  
FP2 Elaborar serviço sem emissão de autorização de serviço 
FP3 Alterar formulários fornecidos pela CAIXA para realizar o serviço 
FP4 Comunicar a necessidade de afastamento com prazo inferior a 2 

dias úteis 
FP5 Apresentar-se para realização do serviço em traje incompatível com 

a atividade a ser desempenhada 
FP6 Utilizar-se de termos ou gestos inadequados ao dirigir-se a 

empregado ou cliente da CAIXA 
EF1 Não observar as orientações estabelecidas no COT 
EF2 Não observar a legislação pertinente   
EF3 Descrever incorretamente as características /dados do imóvel/ 

empreendimento/ bem avaliando 
EF4 Descrever incorretamente as características do logradouro, terreno 

e/ou região 
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EF5 Caracterizar indevidamente unidade pertencente a empreendimento 
como isolada 

EF6 Apresentar peças técnicas incompletas, sem os anexos solicitados 
EF7 Utilizar metodologia inadequada para avaliação 
EF8 Utilizar elementos amostrais inadequados 
EF9 Utilizar variáveis inadequadas 
EF10 Discrepância entre os valores (Avaliação/ Análise) com variação de 

forma majorada ou minorada (>15% até 25%) 
EF11 Prestar informações incorretas sobre a documentação apresentada 
EF12 Realizar manifestação quanto à viabilidade técnica sem os 

elementos suficientes 
EF13 Não observar incompatibilidade entre as diversas peças técnicas do 

processo em análise 
EF14 Aceitar projeto com concepção ou funcionalidade inadequados 
EF15 Não informar erro na situação/locação/localização da obra 
EF16 Não informar divergência entre a obra executada e os projetos 

(peças gráficas, orçamento e especificações) 
EF17 Descrever incorretamente o estágio das obras já executadas 
EF18 Informar incorretamente o andamento da obra, quanto ao atraso, 

adiantamento ou paralisação 
EF19 Não informar corretamente a qualidade da obra 
EF20 Não informar corretamente o desempenho da construtora ou agente 

promotor 
EF21 Não informar a inexistência de placa de obra ou placa em 

desacordo com as normas 
EF22 Efetuar acompanhamento de obra sem a documentação mínima 

necessária, conforme orientações CAIXA 
EF23 Deixar de informar as inconsistências da documentação relativa à 

medição (PLS, BM, RE) 
EF24 Deixar de informar as inconsistências da documentação da obra 
EF25 Deixar de informar no RAE providências necessárias ao 

cumprimento do objeto contratual 
EF26 Deixar de informar ou informar incorretamente a execução de obras 

não incidentes no contrato 
EF27 Não informar erros de concepção de projeto percebido durante a 

execução da obra 
EF28 Acatar medições ou mensurar em desacordo c/ o estágio da obra 

>1% até 4% do VOS ou > 10% até 40% do VM, o que for maior 
EF29 Enquadrar incorretamente o sinistro ocorrido 
EF30 Descrever incorretamente os danos físicos decorrentes do sinistro 

reclamado 
EF31 Identificar incorretamente a principal causa do sinistro 
EF32 Descrever incorretamente as condições de habitabilidade do imóvel 
EF33 Não se manifestar conclusivamente sobre a causa do sinistro 
EF34 Apresentar parecer incorreto sobre as especificações e orçamentos 

dos serviços necessários ao reparo dos danos 
EF35 Apresentar parecer conclusivo incorreto sobre a execução de 

reparos nos imóveis sinistrados 
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14.4.1 A critério da CAIXA, as notificações operacionais relacionadas a Faltas 
operacionais ou/e aos Erros Técnicos Formais (EF) que demonstrem inabilidade 
técnica no desempenho de uma atividade específica, ou incapacidade logística de 
atendimento de uma determinada região, pode ensejar em ação operacional de 
exclusão da atividade ou de região de atendimento, de forma temporária ou 
definitiva.  

 
14.5 A multa no percentual de 10% poderá ser aplicada nas situações indicadas a 

seguir, calculada sobre o valor das autorizações de serviços, ou na inexistência 
de autorização de serviço sobre o valor correspondente a 3 (três) horas técnicas. 

 
Código  Descrição do tipo de falta  
  
FP7 Atuar  em  processo  que  envolva  sócio  ou  responsável  técnico  

da  empresa Contratada  como  autor  do  projeto  ou Responsável 
Técnico da obra objeto da Ordem de Serviço demandada 

FP8 Atuar em processo que envolva entidade/empresa com a qual sócio 
ou RT da empresa Contratada tenha vínculo empregatício ou 
sociedade 

FP9 Atuar em processo que envolva parente até segundo grau, bem 
como empresa em que este seja gerente, sócio ou dirigente 

FP10 Atuar em processo em que haja interesse da empresa Contratada 
em participar da licitação para execução da obra 

FP11 Pronunciar-se em nome da CAIXA ou quanto a serviços a seu cargo 
contratados pela CAIXA 

FP12 Não realizar a vistoria para realização do serviço 
FP13 Enviar pessoa não habilitada na atividade para fazer vistoria 
FP14 Realizar serviço estando suspensa ou afastada da atividade ou com 

contrato rescindido ou em atividade para a qual não está habilitada 
FP15 Utilizar ou fornecer material divulgado pela CAIXA em trabalhos não 

contratados pela CAIXA 
FP16 Apresentar 2ª via da peça técnica diferente da 1ª via ou com dados 

divergentes do que consta no sistema 
FP17 Utilizar dependência da CAIXA para execução dos serviços 

contratados 
EF36 Discrepância entre os valores (Avaliação/ Análise) com variação de 

forma majorada ou minorada (>25%) 
EF37 Acatar medições ou mensurar em desacordo c/ o estágio da obra > 

4% do VOS ou > 40% do VM, o que for maior 
EF38 Aceitar indevidamente a garantia 
EF39 Negar indevidamente a garantia 
EF40 Vistoriar imóvel errado 
EF41 Aceitar projeto com processo construtivo não convencional não 

homologado pela CAIXA 
EF42 Errar na manifestação sobre a viabilidade técnica 

 
14.5.1 Na hipótese de reincidência dos erros e faltas (FO, FP e EF) passíveis de 

Notificação Operacional relacionados no item 14.4, dentro do prazo de um ano a 
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partir da primeira notificação da empresa, a contratada  ficará sujeita à multa de 
10% (dez por cento) do valor da autorização de serviço que deu causa à multa.  

 
14.5.2 Na hipótese de rescisão contratual por inadimplemento da CONTRATADA, esta 

ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor da autorização de serviço 
que deu causa à rescisão, independentemente das perdas e danos decorrentes 
do inadimplemento.  

 
14.5.3 A multa será descontada do valor da fatura mensal, cobrada diretamente da 

CONTRATADA ou judicialmente. 
 
14.5.4 A multa não incidirá sobre valor de deslocamento. 
 
14.6 A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a CAIXA, pelo 

prazo de até 2 (dois) anos, poderá ser aplicada em casos de:  
 
14.6.1 ter sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 
 
14.6.2 ter praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do Credenciamento; 
 
14.6.3 demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a CAIXA em virtude de 

atos ilícitos praticados; 
 
14.6.4 apresentar documentação falsa exigida para o Credenciamento; 
 
14.6.6 ensejar o retardamento da execução do objeto do Credenciamento; 
 
14.6.7 falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
14.6.8 comportar-se de modo inidôneo, incluindo a prática de atos lesivos à 

Administração Pública previstos na Lei 12.846/2013. 
 
14.7 A unidade responsável pela revisão das peças técnicas decidirá em comitê se é 

passível a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, que será precedida 
da defesa por parte da CONTRATADA. 

 
14.8 A penalidade de suspensão temporária poderá ser aplicada juntamente com a de 

multa. 
 
14.9 Uma vez decidido pela aplicação de multa; suspensão temporária de participação 

em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) 
anos; os documentos comprobatórios deverão ser encaminhados à GILOG para 
aplicação das penalidades previstas no contrato. 

 
14.10 A falta de equipamentos ou recursos materiais não poderá ser alegada como 

motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está 
sujeita pelo não cumprimento das obrigações aqui estabelecidas. 

 



Rubrica: __________ Fls.: _________ 
Processo 7072.01.1989.0/2019 

CR 1989/2019 – GILOG/PO 
 

34 
 

14.11 As penalidades poderão ser aplicadas na vigência do prazo contratual e mesmo 
depois de rescindido o contrato ou expirado seu prazo de vigência, desde que 
constatado algum dos descumprimentos previstos no Edital ou no Contrato, 
independentemente de provocarem prejuízo financeiro ou institucional à CAIXA. 

 
14.12 As situações que ensejam rescisão contratual estão descritas na Minuta de 

Contrato, anexo IX deste Edital. 
 
15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1 Os COT – Cadernos de Orientações Técnicas, onde constam detalhes para 

execução dos serviços para a CAIXA, serão disponibilizados às empresas após a 
contratação. 

 
15.2 No exercício das atividades, os profissionais terão autonomia técnica garantida 

pela legislação, devendo, no entanto, agir com isenção e ter sempre presente as 
metas e os compromissos da CAIXA que, em última análise, são a própria razão 
de ser dos serviços contratados. 

 
15.3 A divulgação, pela CAIXA, do tipo de serviço e Tabelas de Remuneração, não 

caracteriza nenhuma expectativa de faturamento por parte das empresas, não 
cabendo à CAIXA o ressarcimento de eventuais prejuízos pelo não 
credenciamento de empresas, ou pelo fato de o faturamento mensal da 
contratada não atingir os níveis por essa pretendidos. 

 
15.4 Havendo qualquer alteração na composição societária, no quadro permanente de 

profissionais, ou outro motivo que justifique, inclusive, demonstração de 
incapacidade de realizar atividades para as quais está habilitada junto à CAIXA, a 
Contratada será reavaliada quanto à sua capacitação técnica, podendo ser 
descredenciada ou considerada não mais habilitada para uma ou mais 
modalidades de serviços, tendo em vista a sua nova realidade. 

 
15.4.1 A substituição ou incorporação de novos responsáveis técnicos ao quadro 

profissional de uma empresa já credenciada será precedida da avaliação da 
capacidade técnica para a atividade requerida segundo os critérios estabelecidos 
no Anexo II, bem como a análise do histórico de atendimento para aqueles 
profissionais anteriormente cadastrados no quadro de alguma empresa 
credenciada no sistema CAIXA. 

 
15.5 A ausência ou omissão do acompanhamento dos trabalhos por profissional do 

quadro técnico da CAIXA não eximirá a empresa das responsabilidades previstas 
neste Edital. 

 
15.6 Os profissionais habilitados deverão portar crachás de identificação, quando da 

realização de visita ou vistoria necessária à elaboração do trabalho. 
 
15.7 Portar o crachá de identificação não garante o acesso do contratado às 

dependências de unidades da CAIXA, podendo ser exigida documentação 
complementar. 
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15.8  É vedada qualquer subcontratação dos serviços objetos deste Edital.  
 
15.9  É de exclusiva responsabilidade da contratada todas as despesas necessárias à 

contratação. 
 
15.10 Durante a vigência deste Credenciamento, incluída as suas republicações, a 

CAIXA, a seu critério, poderá convocar por ofício as empresas credenciadas para 
nova análise de documentação. Nessa ocasião, serão exigidos os documentos 
que comprovem a manutenção das condições apresentadas quando do 
credenciamento da empresa, devendo ser apresentados à CAIXA, conforme 
prazo e condições requeridos no ofício. 

 
15.10.1 As credenciadas convocadas para apresentar a documentação referida no item 

15.10 participarão normalmente das convocações e distribuições de serviços 
feitas pela CAIXA, durante o período de análise dos documentos.  

 
15.10.2 O resultado da análise da documentação prevista no item 15.10 será comunicado 

formalmente à respectiva empresa credenciada, que, em caso de reprovação, 
poderá apresentar, no prazo estabelecido pela CAIXA, nova documentação 
escoimada das causas que ensejaram sua reprovação. 

 
15.10.3 O não atendimento às convocações previstas nos itens 15.10 e 15.10.2, no prazo 

estabelecido, acarretará rescisão contratual, sendo-lhe assegurado o contraditório 
e a ampla defesa. 

 
15.11 A CAIXA poderá encaminhar correspondência aos prestadores de serviços em 

potencial, para que, caso tenham interesse, promovam seu credenciamento nos 
termos deste Edital. 

 
15.12 Caso a empresa não tenha mais interesse poderá, a qualquer tempo, solicitar seu 

descredenciamento, devendo comunicar à CAIXA por escrito, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias. 

 
15.13 Quaisquer solicitações de mudança da opção original por atividades/profissionais 

e município/região serão aceitas a critério da CAIXA, após análise dos pedidos. 
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ANEXO II 
 

ATIVIDADES TÉCNICAS DE INTERESSE PARA CREDENCIAMENT O  
 PRÉ-REQUISITOS E EXPERIÊNCIA REQUERIDA 

 
 
SIGLAS: 
 
ART – Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA; 
 
CAU – Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo; 
 
CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; 
 
CAT – Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA ou CAU; 
 
EE – Estação Elevatória; 
 
EIA/RIMA – Estudo de Impacto Ambiental / Relatório de Impacto Ambiental; 
 
ETA – Estação de Tratamento de Água; 
 
ETE – Estação de Tratamento de Esgoto; 
 
NBR – Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
 
RRT – Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU. 
 
VI – Valor do Investimento, considerando os custos necessários para a realização do 
empreendimento, obra ou serviço. 
 
VOS – Valor de Obras e Serviços: Valor total do objeto referente à obra do contrato com a CAIXA 
ou do CTEF (Contrato de Execução e Fornecimento) que está sendo executado (etapa/módulo) 
 
 
OBSERVAÇÕES:  
 
-  Para todas as atividades discriminadas neste anexo, a comprovação dos pré-requisitos de 

formação e experiência, poderá ser feita por declaração da CAIXA, para os profissionais 
anteriormente habilitados para a execução dessas atividade, conforme as condições dos 
itens 4.5.4, 4.5.4.1 e 4.5.4.2 deste Edital. 

 
-   Para todas as atividades discriminadas neste anexo, a comprovação dos pré-requisitos de 

formação e experiência técnica de ex-empregados da carreira de engenheiro e arquiteto, 
poderá ser feita por declaração da CAIXA, conforme as condições do item 4.5.5 deste Edital. 

 
- Exclusivamente para as atividades do Grupo Avaliação (A), a comprovação de  experiência 

técnica para engenheiros, arquitetos e agrônomos, constantes na coluna “pré-requisitos”, 
poderá ser substituída por certificado, emitido por entidade federativa, que tenha 
representação em mais de uma unidade da federação, seja sem fins lucrativos, exista há pelo 
menos 10 anos, congregue profissionais e/ou pessoas jurídicas dedicadas às atividades de 
avaliação de imóveis e outros bens, em que seja obrigatória à aplicação de prova de 
conhecimentos para a avaliação do aprendizado e consequente emissão do certificado. 
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1 - Avaliação de Imóveis, Outros Bens e Atividades Relacionadas: 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisitos 

A-401 

- Avaliação de imóvel urbano, com 
apresentação em laudo de avaliação 
simplificado. 
 
- Vistoria e caracterização de imóvel 
urbano com apresentação em laudo de 
vistoria simplificado.  
 
- Pesquisa de mercado de imóvel 
urbano. 
 
- Estudo simplificado de velocidade de 
vendas para empreendimento 
imobiliário urbano.  
 
- Unidade habitacional em prédio 
(apartamento, apart-hotel, flat, kit, loft, 
etc.). 
 
- Unidade isolada habitacional (casa, 
casa em condomínio, vilage, etc.). 
 
- Vaga de garagem. 
 
- Lote habitacional unifamiliar. 
 
- Lote (exceto habitacional unifamiliar) 
ou gleba até 10.000 m2. 
 
- Sala ou pavimento comercial até 
1.000 m2. 
 
- Loja até 1.000 m2.   
 
- Prédio até 1.000 m2.   
 
- Galpão até 1.000 m2. 

Formação superior: Engenharia Civil ou 
Arquitetura. 
 
Apresentar certificado de curso de 
avaliação de imóveis urbanos, que 
possua carga horária mínima de 20 
horas, que contemple em seu programa 
de conteúdo a capacitação em inferência 
estatística aplicada à avaliação. 
 
Comprovação de experiência: 
Apresentar um laudo de avaliação 
completo de imóvel urbano, com a 
utilização de inferência estatística, 
elaborado segundo a NBR 14653-2, onde 
se tenha atingido no mínimo grau de 
fundamentação I, acompanhado de 
respectiva ART ou RRT. 

A-402 
 

- Avaliação de imóvel urbano, com 
apresentação em laudo de avaliação 
completo. 
 
- Vistoria e caracterização de imóvel 
urbano com apresentação em laudo de 
vistoria completo.  
 
- Pesquisa de mercado de imóvel 
urbano. 
 
- Estudo simplificado de velocidade de 
vendas para empreendimento 
imobiliário urbano.  
 
- Unidade habitacional em prédio 
(apartamento, apart-hotel, flat, kit, loft, 
etc.). 

Formação superior: Engenharia Civil ou 
Arquitetura. 
 
Apresentar certificado de curso de 
avaliação de imóveis urbanos, que 
possua carga horária mínima de 20 
horas, que contemple em seu programa 
de conteúdo a capacitação em inferência 
estatística aplicada à avaliação. 
 
Comprovação de experiência: 
Apresentar 03 laudos de avaliação 
completos de imóveis urbanos, nos quais 
se tenha utilizado inferência estatística 
com modelos de regressão distintos, 
elaborados segundo a NBR 14653-2, 
onde se tenha atingido no mínimo grau 
de fundamentação II, acompanhados das 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisitos 

 
- Unidade isolada habitacional (casa, 
casa em condomínio, vilage, etc.). 
 
- Vaga de garagem. 
 
- Lote habitacional unifamiliar. 
 
- Lote (exceto habitacional unifamiliar) 
ou gleba. 
 
- Sala ou pavimento comercial. 
 
- Loja.   
 
- Prédio.   
 
- Galpão. 

respectivas ART ou RRT. 

A-403 

Atividade de avaliação econômica e 
outras avaliações que requeiram 
conhecimentos do método da 
capitalização da renda, de princípios da 
matemática financeira, de economia, de 
análise de investimentos, e 
eventualmente de avaliação pelo 
método comparativo, envolvendo:  
 
- Avaliação Econômica de 
empreendimento comercial de base 
imobiliária urbana: Shopping Center, 
hotel, hospital;  
- Avaliação de imóvel urbano pelos 
métodos involutivo e evolutivo; 
- Avaliação para determinação de valor 
equivalente a um conjunto de imóveis; 
- Valor de compra e venda a partir de 
valor locativo; 
- Valor à vista de contratos parcelados; 
- Incorporação de luvas em aluguéis. 

Formação superior: Engenharia Civil ou 
Arquitetura. 
 
Apresentar certificado de curso de 
avaliação de imóveis urbanos, que 
possua carga horária mínima de 20 
horas, que contemple em seu programa 
de conteúdo a capacitação em inferência 
estatística aplicada à avaliação. 
 
Comprovação de experiência: 
Apresentar 03 laudos de avaliação 
completos de imóveis urbanos, nos quais 
se tenha utilizado inferência estatística 
com modelos de regressão distintos, 
elaborados segundo a NBR 14653-2, 
onde se tenha atingido no mínimo grau 
de fundamentação II, acompanhados das 
respectivas ART ou RRT. 
Apresentar laudo de avaliação técnico-
econômica de empreendimento de base 
imobiliária, elaborado segundo a NBR 
14653-4, com, no mínimo, grau de 
fundamentação I, acompanhado da 
respectiva ART ou RRT. 
Apresentar trabalho de avaliação com a 
utilização de método evolutivo ou 
involutivo, segundo a NBR 14653-2, 
acompanhado da respectiva ART ou 
RRT. 

A-404 

Atividade de avaliação ou relacionada à 
avaliação de imóvel e benfeitoria rural 
ou florestal. 

Formação superior: Agronomia, 
Engenharia Agronômica, Engenharia 
Agrícola ou Engenharia Florestal. 
 
Comprovação de experiência: 
Apresentar três laudos de avaliação de 
imóveis rurais, elaborados segundo a 
NBR 14653-3, acompanhados de 
respectivas ART. 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisitos 

A-405 

Atividade de avaliação ou relacionada à 
avaliação de empreendimento de base 
rural ou florestal. 

Formação superior: Agronomia, 
Engenharia Agronômica, Engenharia 
Agrícola ou Engenharia Florestal. 
 
Comprovação de experiência: 
Apresentar três laudos de avaliação de 
imóveis rurais, elaborados segundo a 
NBR 14653-3, acompanhados de 
respectivas ART. 
Apresentar laudo de avaliação de 
empreendimento de base rural ou 
florestal, elaborado segundo a NBR 
14653-4, acompanhado de respectiva 
ART. 

A-406 

Atividade de avaliação ou relacionada à 
avaliação de máquina, instalação e 
equipamento mecânico. 

Formação superior: Engenharia 
Mecânica. 
 
Apresentar certificado de curso (único) de 
avaliação de máquinas e equipamentos 
com carga horária mínima de 20 horas.  
 
Comprovação de experiência: 
Apresentar três laudos de avaliação de 
máquinas, instalações ou equipamentos 
mecânicos, elaborados segundo a NBR 
vigente, acompanhados de respectivas 
ART. 

A-407 

Atividade de avaliação ou relacionada à 
avaliação de máquina, instalação e 
equipamento elétrico. 

Formação superior: Engenharia Elétrica. 
 
Apresentar certificado de curso (único) de 
avaliação de máquinas e equipamentos 
com carga horária mínima de 20 horas. 
 
Comprovação de experiência: 
Apresentar três laudos de avaliação de 
máquinas, instalações ou equipamentos 
elétricos, elaborados segundo a NBR 
vigente, acompanhados de respectivas 
ART. 

A-408 

Atividade de avaliação ou relacionada à 
avaliação de empreendimento de base 
industrial. 

Formação superior: Engenharia Mecânica 
ou Industrial ou de Produção. 
 
Apresentar certificado de curso (único) de 
avaliação de máquinas, instalações ou 
equipamentos com carga horária mínima 
de 20 horas. 
 
Apresentar certificado(s) de curso(s) de 
avaliação técnico-econômica de 
empreendimentos com carga horária 
mínima de 20 horas. 
 
Comprovação de experiência: 
Apresentar laudo de avaliação de 
empreendimento de base industrial 
elaborado segundo a NBR 14653-4, com, 
no mínimo, grau de fundamentação I, 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisitos 

acompanhado de respectiva ART. 

A-409 

Atividade de avaliação ou relacionada à 
avaliação de recursos minerais. 

Formação superior: Engenharia de Minas 
ou Geologia. 
 
Experiência: 
Apresentar 02 laudos de avaliação de 
recursos minerais, contendo 
obrigatoriamente memória de cálculo e, 
se for o caso, memória de pesquisa, 
acompanhados da respectiva ART. 

A-410 

Atividade de avaliação ou relacionada à 
avaliação de empreendimento de base 
mineral. 

Formação superior: Engenharia de Minas 
ou Geologia. 
 
Apresentar certificado(s) de curso(s) de 
avaliação técnico-econômica de 
empreendimentos com carga horária 
mínima de 20 horas. 
 
Comprovação de experiência: 
Apresentar laudo de avaliação de 
empreendimento de base mineral 
elaborado segundo a NBR 14653-4, com, 
no mínimo, grau de fundamentação I, 
acompanhado de respectiva ART. 

A-411 

Atividade de avaliação econômica e 
outras avaliações que requeiram 
conhecimentos do método da 
capitalização da renda, de princípios da 
matemática financeira, de economia, de 
análise de investimentos, sem 
realização de avaliações pelo método 
comparativo.  
 

Formação superior: Engenharia Civil ou 
Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: 
Apresentar laudo de avaliação técnico-
econômica de empreendimento de base 
imobiliária, elaborado segundo a NBR 
14653-4, com, no mínimo, grau de 
fundamentação I, acompanhado da 
respectiva ART ou RRT. 
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2 – Análise de Projeto Habitacional, Comercial, Institucional ou Industrial 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisitos 

B-401 

Imóvel urbano (construção, ampliação 
ou reforma) com avaliação. 
 
Tipologias: 
- Unidade isolada habitacional. 
- Imóvel comercial, com área construída 
até 1.000 m² em terreno até 10.000 m²; 
- Galpão, com área construída até 
1.000 m² em terreno até 10.000 m². 

Formação Superior: Engenharia Civil ou 
Arquitetura. 
 
Atender aos pré-requisitos da atividade A-
401. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na elaboração de projeto de 
edificação, ou 
Na execução ou gerenciamento de obra 
de edificação, ou 
Na análise de projetos de edificação. 
Comprovando por meio de acervo técnico 
do CREA ou CAU. 

Empreendimento imobiliário urbano (2 a 
200 unidades) com  ou sem  avaliação 
com  ou sem  estudo de velocidade de 
vendas. 

B-402 

Imóvel urbano (construção, ampliação 
ou reforma com  ou sem  avaliação: 
 
Tipologias: 
- Imóvel comercial com área construída 
acima de 1000 m² e/ou com área de 
terreno acima de 10.000 m²; 
- Galpão com área construída acima de 
1.000 m² e/ou com área de terreno 
acima de 10.000 m². 

Formação Superior: Engenharia Civil ou 
Arquitetura. 
 
Atender aos pré-requisitos da atividade A-
402. 
 
Não se habilitar para B-404. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado em análise de projeto ou no 
gerenciamento de obra ou na elaboração 
de projetos ou na execução de obra, com 
no mínimo, 1.000 m² de área construída 
ou um empreendimento habitacional de, 
no mínimo, 30 unidades, comprovando 
por meio de acervo técnico do CREA ou 
CAU. 

B-403 

Empreendimento imobiliário urbano 
(acima de 200 unidades) com  ou sem  
avaliação com  ou sem  estudo de 
velocidade de vendas. 

Formação Superior: Engenharia Civil ou 
Arquitetura. 
 
Atender aos pré-requisitos da atividade A-
402 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado em análise de projeto ou no 
gerenciamento de obra ou na elaboração 
de projeto ou na execução de obra, 
relativos a uma edificação com, no 
mínimo, 5.000 m² de área construída ou 
um empreendimento habitacional de, no 
mínimo, 100 unidades, comprovando por 
meio de acervo técnico do CREA ou 
CAU. 

B-404 

Empreendimento imobiliário urbano (2 a 
200 unidades) sem  avaliação sem  
estudo de velocidade de vendas. 

Formação Superior: Engenharia Civil ou 
Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado em análise de projeto ou no 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisitos 

Intervenção urbanística de pequeno 
porte. 
 
Tipologias: 
- Praça; 
- Pórtico; 
- Monumento; 
- Abrigo; 
- Parque 
- Etc. 
 
Equipamento comunitário, com área 
construída até 1.000 m². 
 
Tipologias: 
- Quadra poliesportiva; 
- Ginásio poliesportivo; 
- Centro comunitário; 
- Creche; 
- Restaurante; 
- Posto de saúde; 
- Laboratório e afins; 
- Penitenciária; 
- Terminal rodoviário ou ferroviário; 
- Etc. 

gerenciamento de obra ou na elaboração 
de projetos ou na execução de obra, com 
no mínimo, 1.000 m² de área construída 
ou um empreendimento habitacional de, 
no mínimo, 30 unidades, comprovando 
por meio de acervo técnico do CREA ou 
CAU. 
 
Ou 
 
Declaração fornecida pela contratante da 
obra ou serviço, pessoa física ou jurídica 
de direito público ou privado, que atesta a 
execução de obra ou a prestação de 
serviço correlato. 
 
Ou 
 
Especialização em áreas correlatas. 

Empreendimento imobiliário urbano 
(acima de 200 unidades) sem  avaliação 
sem  estudo de velocidade de vendas. 

Equipamento comunitário, com área 
construída acima de 1000 m². 
 
Tipologias: 
- Quadra poliesportiva; 
- Ginásio poliesportivo; 
- Campo ou estádio de futebol; 
- Centro comunitário; 
- Creche; 
- Restaurante; 
- Posto de saúde; 
- Laboratório e afins; 
- Penitenciária; 
- Terminal rodoviário ou ferroviário; 
- Etc. 

B-405 

Intervenção urbanística de grande 
porte. 
 
Tipologias: 
- Praça; 
- Pórtico; 
- Monumento; 
- Abrigo; 
- Parque 
- Etc. 

Formação Superior: Engenharia Civil ou 
Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado em análise de projeto ou no 
gerenciamento de obra ou na elaboração 
de projeto ou na execução de obra, 
relativos a uma edificação com, no 
mínimo, 5.000 m² de área construída ou 
um empreendimento habitacional de, no 
mínimo, 100 unidades, comprovando por 
meio de acervo técnico do CREA ou 
CAU. 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisitos 

B-406 

Hospital, máquina e equipamento 
hospitalar. 

Formação Superior: Arquitetura ou 
Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado em análise ou no 
gerenciamento ou na elaboração de 
projetos ou na execução de obra de 
hospital ou afins, comprovando por meio 
de acervo técnico do CREA ou CAU. 

B-407 

Reabilitação de bem de interesse 
histórico e cultural. 

Formação Superior: Arquitetura ou 
Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado em análise ou no 
gerenciamento ou na elaboração de 
projetos ou execução de obras de 
reabilitação de patrimônio histórico, 
comprovando por meio de acervo técnico 
do CREA ou CAU. 
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3 – Elaboração, Análise, Consultoria ou Orçamento de Projeto Habitacional, Comercial, Institucional ou 
Industrial 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisitos 

B-421 

Levantamento topográfico, 
planialtimétrico e cadastral. 
 

Formação Superior: Engenharia Civil, Engenharia de 
Agrimensura ou Engenharia de Cartografia. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração de levantamento planialtimétrico com 
área mínima 3.000 m². 

B-422 

Geotécnica (Sondagem 
geotécnica e estudo de 
geotécnica). 
 

Formação superior: Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) CAT ou ART: 
 
Elaboração de projeto ou estudo de geotécnica 
(capacidade de suporte de materiais geológicos, 
estabilidade de taludes, obras de contenção, etc.). 

B-423 

Ensaio tecnológico. 
 

Formação Superior: Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração de ensaio tecnológico com provas de 
carga ou em amostra de elementos da edificação. 

B-424 

Fundação, com memorial 
descritivo e quantitativo. 
 

Formação superior: Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência:  
Ter executado cálculo/projeto de fundações, 
relativos à edificação com no mínimo 1.000 m², 
comprovando por meio de acervo técnico do CREA. 

B-425 

Arquitetura, com memorial 
descritivo e quantitativo. 
 

Formação superior: Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Elaboração de projeto de arquitetura de edificação 
com no mínimo 3.000 m². 

B-426 

Alvenaria estrutural, com 
memorial descritivo e 
quantitativo. 

Formação superior: Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração de projeto de edificação em alvenaria 
estrutural com no mínimo 4 pavimentos. 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisitos 

B-427 

Estrutura de concreto armado, 
com memorial descritivo e 
quantitativo. 

Formação superior: Engenharia Civil.  
 
Comprovação de experiência:  
Ter executado projeto de edificação em estrutura de 
concreto armado, no mínimo empreendimento 
vertical de 4 pavimentos, comprovando por meio de 
acervo técnico do CREA. 

B-428 

Estrutura de concreto 
protendido, com memorial 
descritivo e quantitativo. 

Formação superior: Engenharia Civil.  
 
Comprovação de experiência:  
Ter executado projeto de edificação com estrutura 
de concreto protendido, no mínimo empreendimento 
vertical de 4 pavimentos, comprovando por meio de 
acervo técnico do CREA. 

B-429 

Estrutura metálica, com 
memorial descritivo e 
quantitativo. 

Formação superior: Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração de projeto de estrutura metálica em 
edificação com no mínimo 3.000 m². 

B-430 

Instalações hidro sanitárias de 
gás, de prevenção e combate a 
incêndio e pânico, elétrica e 
telefonia, com memorial 
descritivo e quantitativo. 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência:  
Ter executado projeto complementar para 
edificação, com no mínimo 1.000m2, comprovando 
por meio de acervo técnico do CREA ou CAU. 

B-431 

Instalações de subestação, 
geradores, alta tensão, estação 
rebaixadora, etc., com memorial 
descritivo e quantitativo. 

Formação Superior: Engenharia Elétrica. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração de projeto de subestação ou de 
instalação elétrica de alta tensão. 

B-432 

Instalação de ar condicionado, 
com memorial descritivo e 
quantitativo. 

Formação Superior: Engenharia Mecânica. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração de projeto de instalação de ar 
condicionado central em edificação com no mínimo 
3.000 m2. 

B-433 

Impermeabilização, com 
memorial descritivo e 
quantitativo. 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Elaboração de projeto ou execução de obra de 
impermeabilização de no mínimo 1.000 m² de área 
construída. 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisitos 

B-434 

Orçamento de obra e serviço - 
unidades habitacionais. 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Elaboração de orçamento de edificação com no 
mínimo 1.000 m² de área construída ou em 
empreendimento habitacional de no mínimo 30 
unidades. 

B-435 

Coordenação de Projetos. Formação superior: Engenharia Civil ou Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Coordenação de projetos ou direção de obras, em 
edificação com no mínimo 5.000 m² de área 
construída ou em empreendimento habitacional de 
no mínimo 100 unidades. 

B-436 

Inovação tecnológica em 
edificação 

Formação superior: Engenharia Civil ou Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Elaboração, coordenação ou análise de projetos na 
área de tecnologia da construção. 
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4 – Análise e Consultoria de Estudo, Projeto e Aquisição de Máquina e Equipamento de Saneamento 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisito 

Implantação, Ampliação, 
Expansão, Otimização, 
Reabilitação de Sistemas de 
Água e/ou Esgoto. 
 
(VI até de R$ 2.000.000,00) 
 

C-441 

Estudo de Sistemas de Água 
e/ou Esgoto. 
 
(VI até de R$ 2.000.000,00) 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Engenharia 
Sanitária. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) atividade(s) de: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obra de sistema público 
de saneamento básico com rede de água ou esgoto, 
inclusive ETE ou ETA, comprovada(s) por meio de 
CAT ou ART  
 
ou  

Declaração fornecida pela contratante da obra ou 
serviço, pessoa física ou jurídica de direito público 
ou privado, que atesta a execução de obra ou a 
prestação de serviço de saneamento 
 
ou  
 
Especialização na área de saneamento 

Consultoria em Sistema de água 
e/ou esgoto. 

C-442 Plano de saneamento básico. 

Formação Superior: Engenharia Sanitária ou Civil 
com pós-graduação em saneamento. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Análise de viabilidade econômica de projetos de 
saneamento e consultoria, elaboração ou análise de 
projeto de sistema público de saneamento básico 
com rede de água superior a 10.000 m e de esgoto 
superior a 10.000 m, inclusive ETE, ETA e estação 
elevatória. 

Desenvolvimento Institucional 
de Concessionária de 
Saneamento (micromedição, 
macromedição, equipamento, 
sistema de automação, etc.). 

C-443 Desenvolvimento Institucional 
de Concessionárias de 
Saneamento (capacitação, 
treinamento). 

Formação Superior: Engenharia Sanitária ou Civil 
com pós-graduação em saneamento. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Consultoria, elaboração ou análise de ações 
integradas que visem à melhoria da gestão do 
prestador de serviços e da qualidade da prestação 
dos serviços de saneamento (micromedição, 
macromedição, capacitação, treinamento, 
equipamentos, sistemas de automação, etc.). 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisito 

C-444 

Saneamento Integrado 
(Implantação, ampliação, 
expansão de sistema de 
abastecimento de água e 
esgoto, melhoria hidráulica, 
micro-drenagem, resíduo sólido, 
numa mesma área de 
intervenção). 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Engenharia 
Sanitária. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obra de sistema público 
de saneamento básico, infraestrutura e micro-
drenagem. 

Sistemas de Tratamento e 
Coleta de Resíduos Sólidos. 
Máquina e equipamento para 
Tratamento e Coleta de 
Resíduos Sólidos. C-445 
Plano de gestão integrada de 
resíduos sólidos. 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Engenharia 
Sanitária. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obra de tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos, com EIA/RIMA. 

C-446 

Consultoria em resíduos sólidos. Formação Superior: Engenharia Sanitária ou 
Engenharia Civil com pós-graduação na área de 
resíduos sólidos. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Análise de viabilidade econômica de projetos de 
saneamento, consultoria, elaboração ou análise de 
projeto ou execução ou direção ou fiscalização de 
saneamento básico, drenagem e de tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos, com EIA/RIMA. 

C-447 

Sistema de tratamento de águas 
pluviais. 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Engenharia 
Sanitária. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração ou análise de projeto ou execução ou 
direção de obras de manejo de águas pluviais. 

C-448 

Sistema de Tratamento de Água 
e Efluentes Líquidos na Indústria 
e reuso de águas servidas. 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Engenharia 
Sanitária ou Química. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração ou análise de projeto ou execução ou 
direção de obras de Estações de Tratamento de 
Água e de Efluentes Líquidos da indústria ou reuso 
de águas servidas. 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisito 

C-449 

Orçamento de obra, serviço e 
equipamento de saneamento 
(levantamento de quantitativos e 
cotação de preços unitários e 
global). 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Engenharia 
Sanitária. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração ou análise de projeto ou direção de 
obras ou elaboração de orçamentos relativos a uma 
obra de saneamento com rede de água ou esgoto, 
num total maior que 5.000 m. 

Implantação, Ampliação, 
Expansão, Otimização, 
Reabilitação de Sistemas de 
Água e/ou Esgoto. 
 
(VI acima de R$ 2.000.000,00) C-450 

Estudo de Sistemas de Água 
e/ou Esgoto. 
 
(VI acima de R$ 2.000.000,00) 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Engenharia 
Sanitária. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obra de sistema público 
de saneamento básico com rede de água ou esgoto, 
inclusive ETE ou ETA. 
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5 - Análise e Consultoria de Estudo, Projeto, Aquisição de Máquina, Equipamento e Insumo de 
Infraestrutura Urbana ou Rural e Meio-Ambiente. 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisito 

D-461 

Urbanização integrada de área, 
parcelamento do solo ou 
regularização fundiária. 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Arquitetura e 
Urbanismo. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obra de edificação, 
terraplenagem, pavimentação, micro-drenagem, rede 
de água e rede de esgoto. 

D-462 

Planejamento urbano ou plano 
diretor urbanístico. 

Formação Superior: Arquitetura e Urbanismo. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Elaboração ou análise de estudos e projetos 
urbanísticos ou de plano diretor urbanístico. 

D-463 

Cadastro Técnico Multifinalitário 
– CTM. 

Formação: Engenharia Civil ou Arquitetura e 
Urbanismo ou Engenharia de Agrimensura ou 
Engenharia Cartográfica. 
 
Apresentar certificado de curso(s) de CTM ou 
geoprocessamento com duração total mínima de 40 
horas. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Elaboração ou análise de projeto de implantação de 
cadastro territorial em município, com uso de Sistema 
de Informações Geográficas. 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisito 

D-464 

Terraplenagem, pavimentação e 
micro-drenagem. 
 
(VI até R$ 2.000.000,00) 

Formação Superior: Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s)  atividade(s) de : 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obra de terraplenagem e 
pavimentação, totalizando no mínimo 20.000 m2, e de 
micro-drenagem subterrânea, comprovada(s) por meio 
de CAT ou ART. 
 
Ou 
 
Declaração fornecida pela contratante da obra ou 
serviço, pessoa física ou jurídica de direito público ou 
privado, que atesta a execução de obra ou a prestação 
de serviço de pavimentação. 
 
Ou 
 
Especialização na área de pavimentação 

D-465 

Macro-drenagem. Formação Superior: Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obra de macro-drenagem 
(canal, retificação ou desassoreamento de cursos 
d’água, obras que visam controle de inundação ou 
erosão, contenção de encostas etc.). 

Sistema de controle de tráfego, 
sinalização e segurança viária. 
 

Estudo de Trafego e sistema 
viário. 

D-466 

Equipamentos de Segurança e 
Controle de Tráfego Urbano 
(semáforo, redutor de velocidade 
eletrônico, radar, etc.). 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Arquitetura e 
Urbanismo. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obra de sistema de controle 
de tráfego ou de sinalização viária ou de segurança 
viária (semáforo, redutor de velocidade, radar, praça 
de pedágio, etc.). 

D-467 

Rodovia. Formação Superior: Engenharia Civil. 
Apresentar currículo de graduação contendo Estradas 
ou especialização em Estradas. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado em análise ou no gerenciamento ou na 
elaboração de projetos ou na execução de obras de 
rodovias, comprovando por meio de acervo técnico do 
CREA. 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisito 

D-468 

Estrutura viária - obra de arte. Formação Superior: Engenharia Civil. 
Apresentar currículo de graduação contendo Pontes 
ou certificado de pós-graduação em pontes. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obra de arte (ponte, viaduto, 
túnel, etc.). 

D-469 

Porto, marina, embarcação. Formação Superior: Engenharia Civil ou Arquitetura. 
Apresentar currículo de graduação contendo Portos ou 
certificado de pós-graduação em portos. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obra de porto, marina ou 
embarcação. 

D-470 

Aeroporto, heliporto. Formação Superior: Engenharia Civil ou Arquitetura. 
Apresentar currículo de graduação contendo 
Aeroportos ou certificado de pós-graduação em 
aeroportos. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obra de aeroporto. 

D-471 

Teleférico. Formação Superior: Engenharia Civil ou Engenharia 
Mecânica. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obras de teleférico. 

D-472 

Metrovia, Ferrovia, Veículo Leve 
sobre Pneus e Veículo Leve 
sobre Trilhos. 

Formação Superior: Engenharia Mecânica ou 
Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obras de ou metrovia. 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisito 

D-473 

Empreendimento na área 
petrolífera (plataforma, refinaria, 
terminal de armazenamento de 
petróleo, duto de petróleo, etc.). 

Formação Superior: Engenharia de Petróleo, 
Engenharia Naval ou outra formação superior de 
engenharia com pós-graduação na área petrolífera. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obras de plataforma ou 
refinaria ou terminal de armazenamento de petróleo, e 
duto de petróleo. 

D-474 

Geração de Energia Elétrica. Formação Superior: Engenharia Mecânica ou Civil, 
com pós-graduação na área de geração de energia, ou 
Engenharia Elétrica. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obras na área de geração 
de energia elétrica (hidráulica, eólica, biomassa, etc.), 
com potência instalada mínima de 20 MW. 

D-475 

Transmissão de energia elétrica, 
rede de Distribuição de energia 
elétrica. 
Eletrificação Urbana e Rural. 
Eletrificação Urbana e Rural – 
máquinas e equipamentos. 

Formação Superior: Engenharia Elétrica. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obras na área de linha de 
transmissão ou de infraestrutura de energia elétrica. 

D-476 

Sistemas (software), 
Equipamento (hardware),  
Antenas de transmissão de sinal, 
treinamento em informática. 
 

Formação Superior: Engenharia Eletrônica ou 
Engenharia Elétrica, modalidade eletrônica ou 
Engenharia de Comunicação. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração ou análise ou elaboração de especificação 
ou execução de serviços na área de computação ou 
informática ou de antenas de transmissão de sinais. 

D-477 

Infraestrutura de apoio ao 
desenvolvimento rural. 

Formação Superior: Engenharia Agronômica ou 
Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obras de edificação e infra-
estrutura rural (poço, cisterna, micro-sistema de água, 
estrada vicinal, passagem molhada, irrigação, etc.). 
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D-478 

Benfeitoria, máquina e 
equipamento rural e insumo 
agrícola, treinamento em 
desenvolvimento rural. 

Formação Superior: Engenharia Agronômica ou 
Engenharia Agrícola. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obras na área rural (curral, 
tulha, paiol, etc.).  

Piscicultura (Edificação, 
Infraestrutura). 

D-479 
Piscicultura (equipamento e 
insumo). 

Formação Superior: Engenharia de Pesca ou 
Engenharia Agronômica. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obras de piscicultura.  

D-480 

Açude e barragem em terra. Formação Superior: Engenharia Agronômica ou 
Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obras de açude ou 
barragem de terra homogênea compactada, incluindo 
fundações e estruturas de extravasão ou de obras de 
barragem em concreto. 

D-481 

Barragem em Concreto. Formação Superior: Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obras de barragem em 
concreto massa ou armado, incluindo fundações e 
estruturas de extravasão. 

D-482 

Consultoria em 
Empreendimentos 
Agropecuários. 

Formação Superior: Engenharia Agronômica ou 
Engenharia Agrícola. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obras de empreendimentos 
agropecuários. 
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D-483 

Orçamento de Obra, Serviço e 
Equipamento de Infraestrutura 
Rodoviária, Urbana e Rural 
(levantamento de quantitativo e 
cotação de preço unitário e 
global). 

Formação Superior: Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obras ou na elaboração de 
orçamentos, relativos a uma obra de infraestrutura 
urbana composta de pavimentação, terraplenagem e 
micro-drenagem. 

D-484 

Meio ambiente (reflorestamento, 
recomposição de mata ciliar, 
recuperação de áreas 
degradadas, restauração 
ambiental, controle de erosão e 
proteção do solo, diagnósticos e 
estudos ambientais, despoluição 
de cursos d’água, tratamento de 
passivo ambiental decorrente de 
contaminação do solo e/ou água 
subterrânea, arborização/ 
silvicultura urbana, etc.). 

Formação superior: Engenharia Florestal ou 
Engenharia Agronômica ou Engenharia Ambiental. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obra na área ambiental 
(reflorestamento, recomposição de mata ciliar, 
recuperação de áreas degradadas, restauração 
ambiental, controle de erosão e proteção do solo, 
diagnósticos e estudos ambientais, despoluição de 
cursos d’água, tratamento de passivo ambiental 
decorrente de contaminação do solo e/ou água 
subterrânea, arborização/ silvicultura urbana, etc.). 
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D-485 

Meio Ambiente – Áreas Urbanas: 
 
Elaboração de plano de 
investigação e confirmatória e 
diagnóstico de contaminação.  
 
Análise de plano de investigação 
confirmatória e diagnóstico de 
contaminação. 
 
Acompanhamento de 
investigação confirmatória e 
diagnóstico.  
 
Especificação de processo de 
descontaminação e recuperação 
de áreas contaminadas. 
 
Elaboração de projeto de 
descontaminação e recuperação 
de áreas contaminadas. 
 
Análise de projeto de 
descontaminação e recuperação 
de áreas contaminadas. 
 
Acompanhamento da 
descontaminação e recuperação 
de áreas contaminadas. 
 
Avaliação de passivo ambiental.  
 
Análise de avaliação de passivo 
ambiental.  
 

Formação superior que agregue ao profissional 
habilitação profissional para atuar nestas atividades.  
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado nas seguintes atividades em áreas 
urbanas, comprovadas por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Investigação confirmatória e diagnóstico de 
contaminação; 
Elaboração de projeto de descontaminação e 
recuperação de áreas contaminadas; 
Orçamento da descontaminação e recuperação de 
áreas contaminadas;  
Acompanhamento da descontaminação e recuperação 
de áreas contaminadas. 

D-486 

Terraplenagem, pavimentação e 
micro-drenagem. 
 
(VI acima de R$ 2.000.000,00) 

Formação Superior: Engenharia Civil. 
 
e 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
e 
 
Elaboração ou análise de projeto, ou execução ou 
direção ou fiscalização de obra de terraplenagem e 
pavimentação, totalizando no mínimo 20.000 m2, e de 
micro-drenagem subterrânea. 
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6 – Vistoria e Acompanhamento de Obra - Edificação 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisitos 

E-401 

Imóvel urbano (construção, ampliação 
ou reforma). 
 
Tipologias: 
- Unidade habitacional unifamiliar; 
- Imóvel comercial, com área construída 
até 1.000 m²; 
- Galpão, com área construída até 
1.000 m². 

Formação Superior: Engenharia Civil ou 
Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou 
ART/RRT: 
 
Elaboração de projeto ou execução ou 
direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de edificação. 

Empreendimento imobiliário (2 a 200 
unidades). 
Imóvel urbano. 
 
Tipologias: 
- Imóvel comercial, com área construída 
acima de 1.000 m²; 
- Galpão, com área construída acima 
de 1.000 m². 
Intervenção urbanística de pequeno 
porte. 
 
Tipologias: 
- Praça; 
- Pórtico; 
- Monumento; 
- Abrigo; 
- Parque 
- Etc. 
Equipamento comunitário, com área 
construída até 1.000 m². 
 
Tipologias: 
- Quadra poliesportiva; 
- Ginásio poliesportivo; 
- Centro comunitário; 
- Creche; 
- Restaurante; 
- Posto de saúde; 
- Laboratório e afins; 
- Penitenciária; 
- Terminal rodoviário ou ferroviário; 
- Etc. 

E-404 

Vistoria para verificação de planilha de 
fluxo de caixa de empreendimento. 

Formação Superior: Engenharia Civil ou 
Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) atividade(s) de, : 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de edificação 
com, no mínimo, 1.000 m² de área 
construída ou de empreendimento 
habitacional de, no mínimo, 50 unidades, 
comprovada(s) por meio de CAT ou 
ART/RRT. 
 
Ou 
 
Declaração fornecida pela contratante da 
obra ou serviço, pessoa física ou jurídica 
de direito público ou privado, que atesta a 
execução de obra ou a prestação de 
serviço correlato. 
 
Ou 
 
Especialização em áreas correlatas. 

Empreendimento imobiliário (acima de 
200 unidades). 

E-405 

Equipamento comunitário, com área 
construída acima de 1000 m². 
 
Tipologias: 
- Quadra poliesportiva; 

Formação Superior: Engenharia Civil ou 
Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou 
ART/RRT: 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisitos 

- Ginásio poliesportivo; 
- Campo ou estádio de futebol; 
- Centro comunitário; 
- Creche; 
- Restaurante; 
- Posto de saúde; 
- Laboratório e afins; 
- Penitenciária; 
- Terminal rodoviário ou ferroviário; 
- Etc. 
Intervenção urbanística de grande 
porte. 
 
Tipologias: 
- Praça; 
- Pórtico; 
- Monumento; 
- Abrigo; 
- Parque 
- Etc. 

 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra com, no 
mínimo, 5.000 m² de área em única obra 
ou empreendimento habitacional com, no 
mínimo, 150 unidades. 

Hospital. 

E-406 

Máquina e equipamento hospitalar. 

Formação Superior: Engenharia Civil ou 
Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou 
ART/RRT: 
 
Elaboração ou análise de projeto ou 
execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de construção 
de hospital. 

E-407 

Reabilitação de bem de interesse 
histórico e cultural. 

Formação Superior: Engenharia Civil ou 
Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou 
ART/RRT: 
 
Elaboração ou análise de projeto ou 
execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de reabilitação 
de patrimônio histórico e cultural. 
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7 – Vistoria, diagnóstico, orçamento, consultoria e acompanhamento - Danos Físicos 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisitos 

E-438 

Dano físico, com vistoria, 
diagnóstico, quantitativo, orçamento, 
memorial descritivo e 
acompanhamento. 

Formação Superior: Engenharia Civil ou 
Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Diagnóstico de dano físico de edificação. 
 

E-439 

Consultoria em dano físico - 
patologias. 
 
 

Formação Superior: Engenharia Civil ou 
Arquitetura. 
Apresentar certificado de pós-graduação em 
patologia da construção. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Elaboração de três perícias técnicas de danos 
físicos de origem estrutural em edificações.  

 



Rubrica: __________ Fls.: _________ 
Processo 7072.01.1989.0/2019 

CR 1989/2019 – GILOG/PO 
 

60 
 

 
8 – Vistoria, acompanhamento de obra, estudo, projeto ou aquisições - Saneamento 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisito 

Implantação, Ampliação, 
Expansão, Otimização, 
Reabilitação de Sistemas de 
Água e/ou Esgoto. 
 
(VOS até R$ 2.000.000,00) 
 

E-441 

Estudo e/ou Projeto de Sistemas 
de Água e/ou Esgoto. 
 
(VOS até R$ 2.000.000,00) 
 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Engenharia 
Sanitária. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) atividade(s), de: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de sistema público de 
saneamento básico com rede de água ou esgoto, 
inclusive ETE ou ETA, comprovada(s) por meio de 
CAT ou ART. 
 
ou  
 
Declaração fornecida pela contratante da obra ou 
serviço, pessoa física ou jurídica de direito público 
ou privado, que atesta a execução de obra ou a 
prestação de serviço de saneamento 
 
ou  
 
Especialização na área de saneamento. 

E-442 

Plano de saneamento básico. 
 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Engenharia 
Sanitária. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de sistema público de 
saneamento básico com rede pública de água e de 
esgoto superior a 10.000 m, inclusive ETE, ETA e 
EE. 

Desenvolvimento Institucional de 
Concessionária de Saneamento 
(micromedição, macromedição, 
equipamento, sistema de 
automação, etc.). 
 

E-443 Desenvolvimento Institucional de 
Concessionárias de Saneamento 
(capacitação, treinamento). 

Formação Superior: Engenharia Sanitária ou Civil 
com pós-graduação em saneamento. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Consultoria, elaboração ou análise de ações 
integradas que visem à melhoria da gestão do 
prestador de serviços e da qualidade da prestação 
dos serviços de saneamento (micromedição, 
macromedição, capacitação, treinamento, 
equipamentos, sistemas de automação, etc.). 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisito 

E-444 

Saneamento Integrado 
(Implantação, ampliação, 
expansão de sistema de 
abastecimento de água e esgoto, 
melhoria hidráulica, micro-
drenagem, resíduo sólido, numa 
mesma área de intervenção.). 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Engenharia 
Sanitária. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de sistema público de 
saneamento básico, infraestrutura e micro-
drenagem. 

Sistemas de Tratamento e 
Coleta de Resíduos Sólidos, 
inclusive máquina e 
equipamento. 
 E-445 
Plano de gestão integrada de 
resíduos sólidos. 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Engenharia 
Sanitária. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos.  

E-447 

Sistema de tratamento de águas 
pluviais. 
 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Engenharia 
Sanitária. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de manejo de águas 
pluviais. 

E-448 

Sistema de Tratamento de Água 
e Efluentes Líquidos na Indústria 
e reuso de águas servidas. 
 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Engenharia 
Sanitária ou Química. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de Sistema de 
Tratamento de Água e Efluentes Líquidos na 
Indústria ou reuso de águas servidas. 
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9 – Vistoria, acompanhamento de obra, estudo, plano ou aquisições - Infra-estrutura e Meio-Ambiente 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisito 

E-461 

Urbanização integrada de área, 
parcelamento do solo ou 
regularização fundiária. 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Arquitetura e 
Urbanismo. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de edificação, 
terraplenagem, pavimentação, micro-drenagem, rede 
de água e rede de esgoto. 

E-462 

Planejamento urbano e plano 
diretor urbanístico. 
 

Formação Superior: Arquitetura e Urbanismo. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Elaboração ou análise de estudos e projetos 
urbanísticos ou de plano diretor urbanístico. 

E-463 

Cadastro Técnico Multifinalitário 
– CTM. 

Formação: Engenharia Civil ou Arquitetura e 
Urbanismo ou Engenharia de Agrimensura ou 
Engenharia Cartográfica. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Elaboração ou análise de projeto de implantação de 
cadastro territorial em município, com uso de Sistema 
de Informações Geográficas. 

E-464 

Terraplenagem, pavimentação e  
micro-drenagem. 
 
(VOS até R$ 2.000.000,00) 
 

Formação Superior: Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) atividade(s) de: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de terraplenagem e 
pavimentação, totalizando no mínimo 20.000 m2, e de 
micro-drenagem subterrânea, comprovada(s) por meio 
de CAT ou ART. 
 
Ou 
 
Declaração fornecida pela contratante da obra ou 
serviço, pessoa física ou jurídica de direito público ou 
privado, que atesta a execução de obra ou a prestação 
de serviço de pavimentação. 
 
Ou 
 
Especialização na área de pavimentação 

E-465 
Macro-drenagem. Formação Superior: Engenharia Civil. 

 
Comprovação de experiência: 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisito 

Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de macro-drenagem (canal, 
retificação de curso d’água, obras que visam controle 
de inundação ou erosão, contenção de encostas, etc.). 

Sistema de controle de tráfego, 
sinalização e segurança viária. 

E-466 
Equipamento de Segurança e 
Controle de Tráfego Urbano 
(ex.: semáforo, redutor de 
velocidade eletrônico, radar, 
etc.). 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Arquitetura e 
Urbanismo. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de sistema de controle de 
tráfego ou de sinalização viária ou de segurança viária 
(semáforo, redutor de velocidade, radar, praça de 
pedágio, etc.). 

E-467 

Rodovia. Formação Superior: Engenharia Civil. 
Apresentar currículo de graduação contendo Estradas 
ou especialização em Estradas. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de rodovia pavimentada, 
totalizando no mínimo 100 km. 

E-468 

Estrutura viária - obra de arte.  Formação Superior: Engenharia Civil. 
Apresentar currículo de graduação contendo Pontes 
ou certificado de pós-graduação em pontes. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de arte (ponte, viaduto, 
túnel, etc.). 

E-469 

Porto, marina, embarcação. Formação Superior: Engenharia Civil ou Arquitetura. 
Apresentar currículo de graduação contendo Portos ou 
certificado de pós-graduação em portos. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de porto ou marina. 

E-470 

Aeroporto, heliporto. Formação Superior: Engenharia Civil ou Arquitetura. 
Apresentar currículo de graduação contendo 
Aeroportos ou certificado de pós-graduação em 
aeroportos. 
 
Comprovação de experiência: 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisito 

Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de aeroporto. 

E-471 

Teleférico. Formação Superior: Engenharia Civil ou Engenharia 
Mecânica. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de teleférico. 

E-472 

Metrovia, Ferrovia, Veículo 
Leve sobre Pneus e Veículo 
Leve sobre Trilhos. 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Engenharia 
Mecânica. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de metrovia. 

E-473 

Empreendimento na área 
petrolífera (plataforma, 
refinaria, terminal de 
armazenamento de petróleo, 
duto de petróleo, etc.). 

Formação Superior Engenharia de Petróleo, 
Engenharia Naval ou outra formação superior de 
engenharia com pós-graduação na área petrolífera. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de plataforma ou refinaria 
ou terminal de armazenamento de petróleo. 

E-474 

Geração de Energia Elétrica  Formação Superior: Engenharia Mecânica ou Elétrica 
ou Civil com pós-graduação na área de geração de 
energia.  
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra na área de geração de 
energia elétrica, (hidráulica, eólica, biomassa, etc.) 
com potência instalada mínima de 20 MW. 

Transmissão de energia 
elétrica, rede de Distribuição de 
energia elétrica. 

 
Eletrificação Urbana ou Rural. E-475 

Eletrificação Urbana ou Rural 
(Máquinas e Equipamentos). 

Formação Superior: Engenharia Elétrica. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra na área de linha de 
transmissão ou de infraestrutura de energia elétrica. 

E-476 Sistemas (software), Formação Superior: Engenharia Civil ou Engenharia 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisito 

Equipamento (hardware), 
Antenas de transmissão de 
sinal, treinamento em 
informática.  

Elétrica ou Engenharia da Computação ou Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Acompanhamento de serviços na área de computação 
ou informática. 

E-477 

Infra-estrutura de apoio ao 
desenvolvimento rural. 

Formação Superior: Engenharia Agronômica ou 
Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de edificação e infra-
estrutura rural (poço, cisterna, micro-sistema de água, 
estradas vicinais, passagem molhada, irrigação, etc.). 

Benfeitoria, máquinas e 
equipamento rural e insumo 
agrícola. 
 

E-478 Treinamento em 
desenvolvimento rural. 

Formação Superior: Engenharia Agronômica ou 
Engenharia Agrícola. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra na área rural (curral, tulha, 
paiol, etc.). 

Piscicultura (edificação e 
infraestrutura). 

E-479 
Piscicultura (equipamentos e 
insumos). 
 

Formação Superior: Engenharia de Pesca ou 
Engenharia Agronômica. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de piscicultura. 

E-480 

Açude e Barragem em terra. Formação Superior: Engenharia Agronômica ou 
Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de açude ou barragem. 

E-481 

Barragem em concreto. Formação Superior: Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de barragem em concreto 
armado. 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisito 

E-484 

Meio ambiente (reflorestamento, 
recomposição de mata ciliar, 
recuperação de áreas 
degradadas, restauração 
ambiental, controle de erosão e 
proteção do solo, diagnósticos e 
estudos ambientais, despoluição 
de cursos d’água, tratamento de 
passivo ambiental decorrente de 
contaminação do solo e/ou água 
subterrânea, arborização/ 
silvicultura urbana, etc.). 

Formação superior: Engenharia Florestal ou 
Engenharia Agronômica ou Engenharia Ambiental. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra na área ambiental 
(reflorestamento, recomposição de mata ciliar, 
recuperação de áreas degradadas, restauração 
ambiental, controle de erosão e proteção do solo, 
diagnósticos e estudos ambientais, despoluição de 
cursos d’água, tratamento de passivo ambiental 
decorrente de contaminação do solo e/ou água 
subterrânea, arborização/ silvicultura urbana, etc.). 

Implantação, Ampliação, 
Expansão, Otimização, 
Reabilitação de Sistemas de 
Água e/ou Esgoto. 
 
(VOS acima de R$ 
2.000.000,00) 
 
 

E-485 

Estudo e/ou Projeto de Sistemas 
de Água e/ou Esgoto. 
 
(VOS acima de R$ 
2.000.000,00) 
 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Engenharia 
Sanitária. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de sistema público de 
saneamento básico com rede de água ou esgoto, 
inclusive ETE ou ETA. 
 

E-486 

Terraplenagem, pavimentação e  
micro-drenagem. 
 
(VOS acima de R$ 
2.000.000,00) 

Formação Superior: Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra de terraplenagem e 
pavimentação, totalizando no mínimo 20.000 m2, e de 
micro-drenagem subterrânea. 
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10 - Grupo Q – Acompanhamento e Análise Técnica de Empreendimentos Habitacionais 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Pré-requisito 

Q-401 

Avaliação de Desempenho de 
Obras abrangendo análise dos 
projetos, planejamento e 
controle de obras; aquisição de 
materiais e gestão de serviços 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Arquitetura 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Acompanhamento de obra ou Gerenciamento de obra 
ou Fiscalização de obra ou Execução de obra - 
relativos a empreendimentos habitacionais de até 05 
pavimentos, com, no mínimo, 30.000 m² de área 
construída ou, de, no mínimo 450 unidades, incluindo 
infraestrutura urbana, terraplenagem, pavimentação 
urbana, micro-drenagem, rede de abastecimento de 
água e rede coletora de esgoto. 
 
Obs. Poderão compor os pré-requisitos de áreas ou 
unidades, atestados de acervo técnicos de mais de 
uma obra desde que tenham sido executadas 
simultaneamente. 
 
Ter conhecimento em: 
 
Engenharia de Custos, Sistemas de Gestão de 
Projetos, englobando controle do tempo, gráficos de 
controle, modelo probabilístico e diagrama de rede (ex. 
MS Project, Primavera, etc.), comprovado pela 
apresentação de Certificado(s) de participação em 
curso(s), congresso(s) ou seminário(s). 
 

Q-402 

Análise de Alterações 
Contratuais solicitadas após 
Análise do Desempenho de 
Obras  

A mesma da atividade Q-401 

Q-403 

Acompanhamento da Evolução 
de Empreendimentos. 
 
Compreende a realização de, no 
mínimo, uma vistoria por 
semana, durante o período de 
30 dias, produção de 04 
relatórios, um por semana, e um 
final, com emissão de RAE, 
consolidando as 04 inspeções, a 
identificação dos tempos, em 
dias, planejados e efetivos 
correspondentes às realizações; 
dias de duração, de atraso ou 
adiantamento da obra, 
problemas, pendências, 
soluções, qualidade e 
desempenho da construtora. 

Formação Superior: Engenharia Civil ou Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: 
Ter atuado na(s) seguinte(s) atividade(s), 
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
 
Execução ou direção ou fiscalização ou 
acompanhamento de obra com, no mínimo, 5.000 m² 
de área em única obra ou empreendimento 
habitacional com, no mínimo, 150 unidades. 
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11 - Grupo P - Elaboração de Projetos em 2D ou 3D/BIM de Interesse da CAIXA. 
 
Tipo de 

Atividade  Discriminação Pré-requisitos 

P-401 

Estudo Preliminar e 
Arquitetura, com memorial 
descritivo, quantitativo e 
orçamento - 2D. 
 

Formação superior: Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: Ter atuado na(s) seguinte(s) 
atividade(s), comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
• Elaboração de projeto de arquitetura de edificação com no 

mínimo 1.000 m². 
 

P-402 

Fundação, com memorial 
descritivo, quantitativo e 
orçamento - 2D. 

Formação superior: Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: Ter atuado na(s) seguinte(s) 
atividade(s), comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
• Elaboração de cálculo/projeto de fundações, relativos à 

edificação com no mínimo 1.000 m². 
 

P-403 

Alvenaria estrutural, com 
memorial descritivo, 
quantitativo e orçamento - 2D. 

Formação superior: Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: Ter atuado na(s) seguinte(s) 
atividade(s), comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
• Elaboração de projeto de edificação em alvenaria 

estrutural, no mínimo empreendimento vertical de 4 
pavimentos. 

P-404 

Estrutura de concreto 
armado, com memorial 
descritivo, quantitativo e 
orçamento - 2D. 

Formação superior: Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: Ter atuado na(s) seguinte(s) 
atividade(s), comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
• Elaboração de projeto de edificação em estrutura de 

concreto armado, no mínimo empreendimento vertical de 4 
pavimentos. 

P-405 

Estrutura de concreto 
protendido, com memorial 
descritivo, quantitativo e 
orçamento - 2D. 

Formação superior: Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: Ter atuado na(s) seguinte(s) 
atividade(s), comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
• Elaboração de projeto de edificação em estrutura de 

concreto protendido, no mínimo empreendimento vertical 
de 4 pavimentos. 

P-406 

Estrutura metálica, com 
memorial descritivo, 
quantitativo e orçamento - 2D. 

Formação superior: Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: Ter atuado na(s) seguinte(s) 
atividade(s), comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
• Elaboração de projeto de estrutura metálica em edificação 

com no mínimo 1.000 m². 

P-407 

Impermeabilização, com 
memorial descritivo, 
quantitativo e orçamento - 2D. 

Formação superior: Engenharia Civil ou Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: Ter atuado na(s) seguinte(s) 
atividade(s), comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
• Elaboração de projeto ou execução de obra de 

impermeabilização de no mínimo 1.000 m². 

P-408 

Instalações hidrossanitárias 
e/ou águas pluviais, anti-
incêndio, com memorial 
descritivo, quantitativo e 
orçamento - 2D. 

Formação superior: Engenharia Civil ou Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: Ter atuado na(s) seguinte(s) 
atividade(s), comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
• Elaboração de projeto complementar para edificação, com 

no mínimo 1.000m2. 



Rubrica: __________ Fls.: _________ 
Processo 7072.01.1989.0/2019 

CR 1989/2019 – GILOG/PO 
 

69 
 

Tipo de 
Atividade  Discriminação Pré-requisitos 

P-409 

Instalações de gás GLP/GN e 
gases medicinais, com 
memorial descritivo, 
quantitativo e orçamento - 2D. 

Formação superior: Engenharia Civil, Engenharia Mecânica ou 
Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: Ter atuado na(s) seguinte(s) 
atividade(s), comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
• Elaboração de projeto complementar para edificação, com 

no mínimo 1.000m2. 

P-410 

Instalações elétrica, SPDA, 
luminotécnicas 
telecomunicações e 
cabeamento estruturado, com 
memorial descritivo, 
quantitativo e orçamento - 2D. 

Formação Superior: Engenharia Elétrica, Engenharia Civil ou 
Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: Ter atuado na(s) seguinte(s) 
atividade(s), comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
• Elaboração de projeto complementar para edificação, com 

no mínimo 1.000m2. 

P-411 

Instalação de ar 
condicionado, com memorial 
descritivo, quantitativo e 
orçamento - 2D. 

Formação Superior: Engenharia Mecânica. 
 
Comprovação de experiência: Ter atuado na(s) seguinte(s) 
atividade(s), comprovada(s) por meio de CAT ou ART: 
• Elaboração de projeto de instalação de ar condicionado 

central em edificação com no mínimo 1.000 m2. 

P-412 

Estudo Preliminar e 
Arquitetura, com memorial 
descritivo, quantitativo e 
orçamento - 3D/BIM. 

Formação superior: Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: Ter atuado na(s) seguinte(s) 
atividade(s), comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT ou 
Contrato de Serviço autenticado com ART/RRT: 
• Elaboração de projeto de arquitetura de edificação, 

modelagem em 3D/BIM, com no mínimo 1.000 m². 

P-413 

Fundação, com memorial 
descritivo, quantitativo e 
orçamento - 3D/BIM. 

Formação superior: Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: Ter atuado na(s) seguinte(s) 
atividade(s), comprovada(s) por meio de CAT ou ART ou 
Contrato de Serviço autenticado com ART: 
• Elaboração de cálculo/projeto de fundações, modelagem 

em 3D/BIM, relativos à edificação com no mínimo 1.000 m². 

P-414 

Alvenaria estrutural, com 
memorial descritivo, 
quantitativo e orçamento - 
3D/BIM. 

Formação superior: Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: Ter atuado na(s) seguinte(s) 
atividade(s), comprovada(s) por meio de CAT ou ART ou 
Contrato de Serviço autenticado com ART: 
• Elaboração de projeto de edificação em alvenaria 

estrutural, modelagem em 3D/BIM, no mínimo 
empreendimento vertical de 4 pavimentos. 

P-415 

Estrutura de concreto 
armado, com memorial 
descritivo, quantitativo e 
orçamento - 3D/BIM. 

Formação superior: Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: Ter atuado na(s) seguinte(s) 
atividade(s), comprovada(s) por meio de CAT ou ART ou 
Contrato de Serviço autenticado com ART: 
• Elaboração de projeto de edificação em estrutura de 

concreto armado, modelagem em 3D/BIM, no mínimo 
empreendimento vertical de 4 pavimentos. 
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Tipo de 
Atividade  Discriminação Pré-requisitos 

P-416 

Estrutura de concreto 
protendido, com memorial 
descritivo, quantitativo e 
orçamento - 3D/BIM. 

Formação superior: Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: Ter atuado na(s) seguinte(s) 
atividade(s), comprovada(s) por meio de CAT ou ART ou 
Contrato de Serviço autenticado com ART: 
• Elaboração de projeto de edificação em estrutura de 

concreto protendido, modelagem em 3D/BIM, no mínimo 
empreendimento vertical de 4 pavimentos. 

P-417 

Estrutura metálica, com 
memorial descritivo, 
quantitativo e orçamento - 
3D/BIM. 

Formação superior: Engenharia Civil. 
 
Comprovação de experiência: Ter atuado na(s) seguinte(s) 
atividade(s), comprovada(s) por meio de CAT ou ART ou 
Contrato de Serviço autenticado com ART: 
• Elaboração de projeto de estrutura metálica, modelagem 

em 3D/BIM, em edificação com no mínimo 1.000 m². 

P-418 

Impermeabilização, com 
memorial descritivo, 
quantitativo e orçamento - 
3D/BIM. 

Formação superior: Engenharia Civil ou Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: Ter atuado na(s) seguinte(s) 
atividade(s), comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT ou 
Contrato de Serviço autenticado com ART/RRT: 
• Elaboração de projeto ou execução de obra de 

impermeabilização, modelagem em 3D/BIM, de no mínimo 
1.000 m². 

P-419 

Instalações hidrossanitárias 
e/ou águas pluviais, anti-
incêndio, com memorial 
descritivo, quantitativo e 
orçamento - 3D/BIM. 

Formação superior: Engenharia Civil ou Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: Ter atuado na(s) seguinte(s) 
atividade(s), comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT ou 
Contrato de Serviço autenticado com ART/RRT: 
• Elaboração de projeto complementar para edificação, 

modelagem em 3D/BIM, com no mínimo 1.000m2. 

P-420 

Instalações de gás GLP/GN e 
gases medicinais, com 
memorial descritivo, 
quantitativo e orçamento – 
3D/BIM. 

Formação superior: Engenharia Civil, Engenharia Mecânica ou 
Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: Ter atuado na(s) seguinte(s) 
atividade(s), comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT: 
• Elaboração de projeto complementar para edificação, com 

no mínimo 1.000m2. 

P-421 

Instalações elétrica, SPDA, 
luminotécnicas 
telecomunicações e 
cabeamento estruturado, com 
memorial descritivo, 
quantitativo e orçamento - 
3D/BIM. 

Formação Superior: Engenharia Elétrica, Engenharia Civil ou 
Arquitetura. 
 
Comprovação de experiência: Ter atuado na(s) seguinte(s) 
atividade(s), comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RRT ou 
Contrato de Serviço autenticado com ART/RRT: 
• Elaboração de projeto complementar para edificação, 

modelagem em 3D/BIM, com no mínimo 1.000m2. 

P-422 

Instalação de ar 
condicionado, com memorial 
descritivo, quantitativo e 
orçamento - 3D/BIM. 

Formação Superior: Engenharia Mecânica. 
 
Comprovação de experiência: Ter atuado na(s) seguinte(s) 
atividade(s), comprovada(s) por meio de CAT ou ART ou 
Contrato de Serviço autenticado com ART: 
• Elaboração de projeto de instalação de ar condicionado 

central, modelagem em 3D/BIM, em edificação com no 
mínimo 1.000 m2. 
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ANEXO III 
 

RELAÇÃO DAS MACRORREGIÕES E DOS MUNICÍPIOS REPRESEN TANTES E 
VINCULADOS 

 
 
Somente para as atividades:A-401; B-401 e E-401 

Nos quadros abaixo as Macrorregião para credenciamento da empresa. 
A empresa poderá escolher apenas uma GIHAB/REHAB para atuação, 
podendo escolher mais de uma macrorregião vinculada a unidade. 

 
 
Para as demais atividades não há restrição de atendimento na mesma macrorregião 
 
 
 

MACRORREGIÃO – GIHAB BLUMENAU/SC 
 

MUNICIPIO 
REPRESENTANTE 

MUNICÍPIO VINCULADO UF 

BALNEARIO CAMBORIU SC 
BLUMENAU SC 
BOTUVERA SC 
BRUSQUE SC 
CAMBORIU SC 
GASPAR SC 
GUABIRUBA SC 
ILHOTA SC 
INDAIAL SC 
ITAJAI SC 
LUIZ ALVES SC 
NAVEGANTES SC 

 
 
 
BLUMENAU 

POMERODE SC 
AGROLANDIA SC 
AGRONOMICA SC 
APIUNA SC 
ASCURRA SC 
ATALANTA SC 
AURORA SC 
BENEDITO NOVO SC 
BRACO DO TROMBUDO SC 
CHAPADAO DO LAGEADO SC 
CURITIBANOS SC 
DONA EMMA SC 
DOUTOR PEDRINHO SC 
FREI ROGERIO SC 
IBIRAMA SC 
IMBUIA SC 
INDAIAL SC 
ITUPORANGA SC 

 
 
 
RIO DO SUL 

JOSE BOITEUX SC 
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LAURENTINO SC 
LEOBERTO LEAL SC 
LONTRAS SC 
MIRIM DOCE SC 
PETROLANDIA SC 
PONTE ALTA DO NORTE SC 
POUSO REDONDO SC 
PRESIDENTE GETULIO SC 
PRESIDENTE NEREU SC 
RIO DO CAMPO SC 
RIO DO OESTE SC 
RIO DO SUL SC 
RIO DOS CEDROS SC 
RODEIO SC 
SALETE SC 
SANTA CECILIA SC 
SANTA TEREZINHA SC 
SAO CRISTOVAO DO SUL SC 
TAIO SC 
TIMBO SC 
TROMBUDO CENTRAL SC 
VIDAL RAMOS SC 
VITOR MEIRELES SC 
WITMARSUM SC 
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ANEXO III 
 

RELAÇÃO DAS MACRORREGIÕES E DOS MUNICÍPIOS REPRESEN TANTES E 
VINCULADOS 

 
 
Somente para as atividades:A-401; B-401 e E-401 

Nos quadros abaixo as Macrorregião para credenciamento da empresa. 
A empresa poderá escolher apenas uma GIHAB/REHAB para atuação, 
podendo escolher mais de uma macrorregião vinculada a unidade. 

 
 
Para as demais atividades não há restrição de atendimento na mesma macrorregião 
 
 
 

MACRORREGIÃO CHAPECÓ – GIHAB CHAPECÓ/SC 
 

MUNICIPIO 
REPRESENTANTE 

MUNICÍPIO VINCULADO UF 

ABELARDO LUZ SC ABELARDO LUZ 
OURO VERDE SC 
CACADOR SC 
CALMON SC 
MACIEIRA SC 

 
CACADOR 

RIO DAS ANTAS SC 
ABDON BATISTA SC 
BRUNOPOLIS SC 
CAMPOS NOVOS SC 
CELSO RAMOS SC 

 
 
CAMPOS NOVOS 

VARGEM SC 
CAPINZAL SC 
IPIRA SC 
OURO SC 
PIRATUBA SC 

 
 
CAPINZAL 

ZORTEA SC 
AGUA DOCE SC 
CATANDUVAS SC 
JABORA SC 

 
CATANDUVAS 

VARGEM BONITA SC 
CAXAMBU DO SUL SC 
CHAPECO SC 
CORDILHEIRA ALTA SC 
CORONEL FREITAS SC 
GUATAMBU SC 
JARDINOPOLIS SC 
NOVA ITABERABA SC 
PLANALTO ALEGRE SC 

 
 
 
CHAPECO 

UNIAO DO OESTE SC 
ALTO BELA VISTA SC 
ARABUTA SC 
CONCORDIA SC 
IPUMIRIM SC 

 
 
 
CONCORDIA 

IRANI SC 
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LINDOIA DO SUL SC 
PERITIBA SC 
PRESIDENTE CASTELO BRANCO SC 

CUNHA PORA CUNHA PORA SC 
DIONISIO CERQUEIRA SC DIONISIO CERQUEIRA 
PALMA SOLA SC 
FAXINAL DOS GUEDES SC 
PASSOS MAIA SC 
PONTE SERRADA SC 

 
FAXINAL DOS GUEDES 

VARGEAO SC 
FRAIBURGO SC 
LEBON REGIS SC 

 
FRAIBURGO 

MONTE CARLO SC 
ERVAL VELHO SC HERVAL D'OESTE 
HERVAL D'OESTE SC 
ITAPIRANGA SC 
SAO JOAO DO OESTE SC 

 
ITAPIRANGA 

TUNAPOLIS SC 
IBICARE SC 
JOACABA SC 
LACERDOPOLIS SC 
LUZERNA SC 

 
 
JOACABA 

TREZE TILIAS SC 
BOM JESUS DO OESTE SC 
FLOR DO SERTAO SC 
IRACEMINHA SC 
MARAVILHA SC 
ROMELANDIA SC 
SALTINHO SC 
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SC 
SAO MIGUEL DA BOA VISTA SC 

 
 
 
 
MARAVILHA 

TIGRINHOS SC 
MONDAI SC MONDAI 
RIQUEZA SC 
AGUAS DE CHAPECO SC 
CAIBI SC 
CUNHATAI SC 
PALMITOS SC 

 
 
PALMITOS 

SAO CARLOS SC 
AGUAS FRIAS SC 
MODELO SC 
NOVA ERECHIM SC 
PINHALZINHO SC 
SAUDADES SC 
SERRA ALTA SC 

 
 
 
PINHALZINHO 

SUL BRASIL SC 
IRINEOPOLIS SC 
MATOS COSTA SC 

 
PORTO UNIAO 

PORTO UNIAO SC 
FORMOSA DO SUL SC 
IRATI SC 
QUILOMBO SC 

 
QUILOMBO 

SANTIAGO DO SUL SC 
ANCHIETA SC 
GUARUJA DO SUL SC 

 
SAO JOSE DO CEDRO 

PRINCESA SC 
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SAO JOSE DO CEDRO SC 
CAMPO ERE SC 
CORONEL MARTINS SC 
GALVAO SC 
JUPIA SC 
NOVO HORIZONTE SC 
SAO BERNARDINO SC 

 
 
SAO LOURENCO DO OESTE 

SAO LOURENCO DO OESTE SC 
BANDEIRANTE SC 
BARRA BONITA SC 
BELMONTE SC 
DESCANSO SC 
GUARACIABA SC 
IPORA DO OESTE SC 
PARAISO SC 
SANTA HELENA SC 

 
 
 
 
SAO MIGUEL DO OESTE 

SAO MIGUEL DO OESTE SC 
ARVOREDO SC 
ITA SC 
PAIAL SC 
SEARA SC 

 
 
SEARA 

XAVANTINA SC 
ARROIO TRINTA SC 
IBIAM SC 
IOMERE SC 
PINHEIRO PRETO SC 
SALTO VELOSO SC 
TANGARA SC 

 
 
 
VIDEIRA 

VIDEIRA SC 
BOM JESUS SC 
ENTRE RIOS SC 
IPUACU SC 
SAO DOMINGOS SC 

 
 
XANXERE 

XANXERE SC 
LAJEADO GRANDE SC 
MAREMA SC 

 
XAXIM 

XAXIM SC 
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ANEXO III 
 

RELAÇÃO DAS MACRORREGIÕES E DOS MUNICÍPIOS REPRESEN TANTES E 
VINCULADOS 

 
 
Somente para as atividades:A-401; B-401 e E-401 

Nos quadros abaixo as Macrorregião para credenciamento da empresa. 
A empresa poderá escolher apenas uma GIHAB/REHAB para atuação, 
podendo escolher mais de uma macrorregião vinculada a unidade. 

 
 
Para as demais atividades não há restrição de atendimento na mesma macrorregião 
 
 
 

MACRORREGIÃO –REHAB CRICIÚMA/SC 
 

MUNICIPIO 
REPRESENTANTE 

MUNICÍPIO VINCULADO UF 

ARARANGUA SC 
BALNEARIO ARROIO DO SILVA SC 
BALNEARIO GAIVOTA SC 
ERMO SC 
JACINTO MACHADO SC 
MARACAJA SC 
MELEIRO SC 
MORRO GRANDE SC 
PASSO DE TORRES SC 
PRAIA GRANDE SC 
SANTA ROSA DO SUL SC 
SAO JOAO DO SUL SC 
SOMBRIO SC 
TIMBE DO SUL SC 

 
 
 
ARARANGUA 

TURVO SC 
BALNEARIO RINCAO SC 
COCAL DO SUL SC 
CRICIUMA SC 
FORQUILHINHA SC 
ICARA SC 
JAGUARUNA SC 
LAURO MULLER SC 
MORRO DA FUMACA SC 
NOVA VENEZA SC 
ORLEANS SC 
SANGAO SC 
SIDEROPOLIS SC 

 
 
 
CRICIUMA 

TREVISO SC 
 ANITA GARIBALDI SC 
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BOCAINA DO SUL SC 

BOM JARDIM DA SERRA SC 

BOM RETIRO SC 

CAMPO BELO DO SUL SC 

CAPÃO ALTO SC 

CERRO NEGRO SC 

CORREIA PINTO SC 

LAGES SC 

OTACÍLIO COSTA SC 

PAINEL SC 

PALMEIRA SC 

PONTE ALTA SC 

RIO RUFINO SC 

SÃO JOAQUIM SC 

SÃO JOSÉ DO CERRITO SC 

URUBICI SC 

 
 
LAGES 

URUPEMA SC 
ARMAZEM SC 
BRACO DO NORTE SC 
CAPIVARI DE BAIXO SC 
GAROPABA SC 
GRAO PARA SC 
GRAVATAL SC 
IMARUI SC 
IMBITUBA SC 
LAGUNA SC 
PEDRAS GRANDES SC 
PESCARIA BRAVA SC 
RIO FORTUNA SC 
SANTA ROSA DE LIMA SC 
SAO LUDGERO SC 
SAO MARTINHO SC 
TREZE DE MAIO SC 

 
 
 
TUBARAO 

TUBARAO SC 
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ANEXO III 
 

RELAÇÃO DAS MACRORREGIÕES E DOS MUNICÍPIOS REPRESEN TANTES E 
VINCULADOS 

 
 
Somente para as atividades:A-401; B-401 e E-401 

Nos quadros abaixo as Macrorregião para credenciamento da empresa. 
A empresa poderá escolher apenas uma GIHAB/REHAB para atuação, 
podendo escolher mais de uma macrorregião vinculada a unidade. 

 
 
Para as demais atividades não há restrição de atendimento na mesma macrorregião 
 
 
 

MACRORREGIÃO – GIHAB FLORIANÓPOLIS/SC 
 

MUNICIPIO REPRESENTANTE MUNICÍPIO VINCULADO UF 
ANTONIO CARLOS SC 
BIGUACU SC 
BOMBINHAS SC 
CANELINHA SC 
FLORIANOPOLIS SC 
GOVERNADOR CELSO RAMOS SC 
ITAPEMA SC 
MAJOR GERCINO SC 
NOVA TRENTO SC 
PORTO BELO SC 
SAO JOAO BATISTA SC 
SAO JOSE SC 
SAO PEDRO DE ALCANTARA SC 

 
 
 
FLORIANOPOLIS 

TIJUCAS SC 
AGUAS MORNAS SC 
ALFREDO WAGNER SC 
ANGELINA SC 
ANITAPOLIS SC 
PALHOCA SC 
PAULO LOPES SC 
RANCHO QUEIMADO SC 
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SC 

 
 
 
PALHOCA 

SAO BONIFACIO SC 
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ANEXO III 
 

RELAÇÃO DAS MACRORREGIÕES E DOS MUNICÍPIOS REPRESEN TANTES E 
VINCULADOS 

 
 
Somente para as atividades:A-401; B-401 e E-401 

Nos quadros abaixo as Macrorregião para credenciamento da empresa. 
A empresa poderá escolher apenas uma GIHAB/REHAB para atuação, 
podendo escolher mais de uma macrorregião vinculada a unidade. 

 
 
Para as demais atividades não há restrição de atendimento na mesma macrorregião 
 
 
 

MACRORREGIÃO – GIHAB JOINVILLE/SC 
 

MUNICIPIO 
REPRESENTANTE 

MUNICÍPIO VINCULADO UF 

CAMPO ALEGRE SC 
CORUPÁ SC 
GUARAMIRIM SC 
JARAGUÁ DO SUL SC 
MASSARANDUBA SC 
RIO NEGRINHO SC 
SÃO BENTO DO SUL SC 

 
 
 
JARAGUÁ DO SUL 

SCHROEDER SC 
ARAQUARI SC 
BALNEÁRIO BARRA DO SUL SC 
BARRA VELHA SC 
ITAPOÁ SC 
GARUVA SC 
JOINVILLE SC 
PENHA SC 
PIÇARRAS SC 
SÃO FRANCISCO SC 

 
 
 
JOINVILLE 

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ SC 
BELA VISTA DO TOLDO SC 
CANOINHAS SC 
ITAIÓPOLIS SC 
MAFRA SC 
MAJOR VIEIRA SC 
MONTE CASTELO SC 
PAPANDUVA SC 
TIMBÓ GRANDE SC 

 
 
 
MAFRA 

TRÊS BARRAS SC 
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ANEXO IV 
 

FICHA DE OPÇÃO – ATIVIDADES E MUNICÍPIOS E/OU REGIÕ ES DE INTERESSE PARA 
CREDENCIAMENTO 

 
Razão Social: CNPJ: 

  

 
 
ATIVIDADES: A-401; B-401 e E-401 
 
Marcar nos quadros abaixo a combinação Atividade(s) x Município(s) Sede/Representante(s) 
 
Marcar (x) no quadro abaixo a Macrorregião de interesse para credenciamento da empresa. 
A empresa poderá escolher apenas uma Macrorregião para atuação. 
 

 
     MACRORREGIÃO GIHAB BLUMENAU/SC  

 
     MACRORREGIÃO GIHAB CHAPECÓ/SC  
 

MACRORREGIÃO REHAB CRICIÚMA/SC  
 

MACRORREGIÃO GIHAB FLORIANÓPOLIS/SC  
 

MACRORREGIÃO GIHAB JOINVILLE/SC  
 
 
Quadro Atividades : Marcar todas as Atividades a serem prestadas nos Municípios selecionados abaixo: 

 
   A-401 
 
   B-401 
 
   E-401   
 

Para as demais atividades não há restrição de atendimento na mesma macrorregião (preencher a 
ficha de opção para as demais atividades do ANEXO IV) 
 
Quadro Municípios Sede/Representantes : Marcar todas as regiões de interesse onde deseja prestar as 
atividades selecionadas no quadro anterior, observando que os municípios vinculados/representados serão, 
obrigatoriamente , atendidos, conforme Anexo III. 
 
 
MACRORREGIÃO –  GIHAB BLUMENAU/SC  – Municípios Representantes: 

 
   BLUMENAU  

    RIO DO SUL  

 
 

MACRORREGIÃO –  GIHAB CHAPECÓ/SC  – Municípios Representantes: 
 

  ABELARDO LUZ  
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  CACADOR  

  CAMPOS NOVOS  

  CAPINZAL  

  CATANDUVAS  

  CHAPECO  

  CONCORDIA  

  CUNHA PORA  

  DIONISIO CERQUEIRA  

  FAXINAL DOS GUEDES  

  FRAIBURGO  

  HERVAL D'OESTE  

  ITAPIRANGA  

  JOACABA  

  MARAVILHA  

  MONDAI  

  PALMITOS  

  PINHALZINHO  

  PORTO UNIAO  

  QUILOMBO  

  SAO JOSE DO CEDRO  

  SAO LOURENCO DO OESTE  

  SAO MIGUEL DO OESTE  

  SEARA  

  VIDEIRA  

  XANXERE  

  XAXIM  

 
 

MACRORREGIÃO –  REHAB CRICIÚMA/SC  – Municípios Representantes: 
 

  ARARANGUÁ  

  CRICIÚMA  

  LAGES  

  TUBARÃO  

 
 

MACRORREGIÃO –  GIHAB FLORIANÓPOLIS/SC  – Municípios Representantes: 
 

  FLORIANOPOLIS  

  PALHOCA  

 
 

MACRORREGIÃO –  GIHAB JOINVILLE/SC  – Municípios Representantes: 
 

  JARAGUA DO SUL  

  JOINVILLE  

  MAFRA  
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ANEXO IV 
 

FICHA DE OPÇÃO – ATIVIDADES E MUNICÍPIOS E/OU REGIÕ ES DE INTERESSE PARA 
CREDENCIAMENTO 

 
Razão Social: CNPJ: 

  

 
 
DEMAIS ATIVIDADES (EXCETO A-401; B-401 e E-401). 
 
Marcar nos quadros abaixo a combinação Atividade(s) x Município(s) Sede/Representante(s) 
Poderão ser apresentados tantos formulários quanto forem as combinações desejadas para a prestação dos 
serviços. 
 
Quadro Atividades : Marcar todas as Atividades a serem prestadas nos Municípios selecionados abaixo: 

 
      A-402    A-403    A-404    A-405    A-406 
 
   A-407    A-408    A-409    A-410    A-411   
 
      B-402    B-403    B-404    B-405    B-406 
 
   B-407    B-421    B-422    B-423    B-424    B-425 
 
   B-426    B-427    B-428    B-429    B-430    B-431 
 
   B-432    B-433    B-434    B-435    B-436   
 
   C-441    C-442    C-443    C-444    C-445    C-446 
 
   C-447    C-448    C-449    C-450      
 
   D-461    D-462    D-463    D-464    D-465    D-466 
 
   D-467    D-468    D-469    D-470    D-471    D-472 
 
   D-473    D-474    D-475    D-476    D-477    D-478 
 
   D-479    D-480    D-481    D-482    D-483    D-484 
 
   D-485    D-486          
 
      E-404    E-405    E-406    E-407   
 
   E-438    E-439         
 
   E-441    E-442    E-443    E-444    E-445   
 
   E-447    E-448            
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   E-461    E-462    E-463    E-464    E-465    E-466 
 
   E-467    E-468    E-469    E-470    E-471    E-472 
 
   E-473    E-474    E-475    E-476    E-477    E-478 
 
   E-479    E-480    E-481    E-484    E-485    E-486 
 
   Q-401    Q-402    Q-403       
 
   P-401    P-402    P-403    P-404    P-405    P-406 
 
   P-407    P-408    P-409    P-410    P-411    P-412 
            
   P-413    P-414    P-415    P-416     
            
   P-417    P-418    P-419    P-420    P-421    P-422 
 

 
Quadro Municípios Sede/Representantes : Marcar todas as regiões de interesse onde deseja prestar as 
atividades selecionadas no quadro anterior, observando que os municípios vinculados/representados serão, 
obrigatoriamente , atendidos, conforme Anexo III. 
 
 
 
MACRORREGIÃO –  GIHAB BLUMENAU/SC  – Municípios Representantes: 

 
   BLUMENAU  

    RIO DO SUL  

 
 
 

MACRORREGIÃO –  REHAB CRICIÚMA/SC  – Municípios Representantes: 
 

  ARARANGUÁ  

  CRICIÚMA  

  LAGES  

  TUBARÃO  

 
 
 

MACRORREGIÃO –  GIHAB FLORIANÓPOLIS/SC  – Municípios Representantes: 
 

  FLORIANOPOLIS  

  PALHOCA  

 
 
 

MACRORREGIÃO –  GIHAB JOINVILLE/SC  – Municípios Representantes: 
 

  JARAGUA DO SUL  

  JOINVILLE  

  MAFRA  
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MACRORREGIÃO –  GIHAB CHAPECÓ/SC  – Municípios Representantes: 
 

  ABELARDO LUZ  

  CACADOR  

  CAMPOS NOVOS  

  CAPINZAL  

  CATANDUVAS  

  CHAPECO  

  CONCORDIA  

  CUNHA PORA  

  DIONISIO CERQUEIRA  

  FAXINAL DOS GUEDES  

  FRAIBURGO  

  HERVAL D'OESTE  

  ITAPIRANGA  

  JOACABA  

  MARAVILHA  

  MONDAI  

  PALMITOS  

  PINHALZINHO  

  PORTO UNIAO  

  QUILOMBO  

  SAO JOSE DO CEDRO  

  SAO LOURENCO DO OESTE  

  SAO MIGUEL DO OESTE  

  SEARA  

  VIDEIRA  

  XANXERE  

  XAXIM  
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ANEXO V 

 
REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
SIGLAS:  
 
• VOS – Valor de Obras e Serviços: Valor total do objeto referente à obra do Contrato com a 

CAIXA ou do CTEF (Contrato de Execução e Fornecimento) do empreendimento que está 
sendo executado (etapa/módulo); 

 
• VI – Valor do Investimento, considerando os custos necessários para realização do 

empreendimento, obra ou serviço; 
 
• V1 – No caso de avaliação de um conjunto de imóveis, valor de referência para a avaliação de 

um único imóvel, conforme tabela de remuneração; 
 
• ATC-CAIXA  – Área Técnica Competente da CAIXA – Unidade gestora operacional. 
 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS: 
 
• O valor da hora técnica (HT) está fixado em R$ 122,00 para atividades de agronomia. 
 
• O valor da hora técnica (HT) está fixado em R$ 186,00 para as demais atividades. 
 
• Cada Autorização de Serviço – AS não poderá prever valor de remuneração superior a 

R$100.000,00 
 
• A remuneração do deslocamento será calculada conforme ANEXO VI. 
 
• A CAIXA definirá as formas, meios e endereços de geração, cadastramento, envio, entrega, 

assim como nº de vias, cópias e etapas destes processos, sem implicações obrigatórias de 
remuneração adicional em relação ao previsto ou previsível na tabela de remuneração. 

 
• Os trabalhos serão realizados em conformidade com as regras e padrões instituídos pela 

CAIXA.   
 

• As áreas de referência para imóveis urbanos utilizadas nesta tabela são: área de superfície 
para lotes e glebas e área construída para as edificações. 
 

• Casos excepcionais serão previamente analisados, com sua remuneração definida pela ATC-
CAIXA, com base na estimativa de horas técnica necessárias para a execução do serviço, 
limitada a R$100.000,00 

 
• A CAIXA poderá, sem remuneração adicional para seus autores, alterar, divulgar, reutilizar, 

autorizar a alteração, divulgação ou a reutilização dos trabalhos ou parte deles, com ênfase 
para trabalhos de avaliação, de pesquisa, dados de mercado pesquisados e modelos de 
regressão.  
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1 - Avaliação de Imóveis e outros bens e atividades  relacionadas: 
 
1.1 - CONCEITOS referentes a este grupo de atividad es, para fins do presente edital: 
 
• Avaliação de bens:  Análise técnica pericial, realizada em conformidade com as partes da 

NBR 14.653 para identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como 
determinar indicadores da viabilidade de sua utilização econômica, para uma determinada 
finalidade, situação e data. 

 
• Avaliação de imóveis:  Avaliação de bens imóveis, conforme acima definido, realizada por 

profissionais de engenharia, arquitetura ou agronomia, em conformidade com as leis que 
regulamentam as respectivas atuações profissionais.    

 
• Categorias de imóveis:  Casa e correlatos (ex: vilage), apartamento e correlatos (ex: apart-

hotel, flat, kit, loft), loja, sala comercial e correlatos (ex: pavimentos comerciais), lote, gleba, 
vaga de garagem, prédio, galpão, etc.  

 
• Extrato ou resumo do trabalho:  Conjunto de informações do trabalho, a ser fornecido em 

algumas situações de forma segregada da própria peça técnica do trabalho. A atividade de 
fornecimento do extrato/resumo, quando for o caso, é parte integrante do trabalho como um 
todo e está contemplada nos valores de remuneração. Os prazos para o fornecimento do 
extrato/resumo e da peça técnica em si, poderão ser diferentes.    

 
• Gleba urbana ou urbanizável:  Terreno passível de urbanização e loteamento. 
 
• Laudo de avaliação completo:  Contém os requisitos exigíveis pela CAIXA.  

 
• Laudo de avaliação simplificado:  Contém parte dos requisitos do laudo completo, 

conforme especificado pela CAIXA.  
 

• Laudo de vistoria completo:  Compatível com o laudo de avaliação completo. 
 

• Laudo de vistoria simplificado:  Compatível com o laudo de avaliação simplificado. 
 

• Lote:  Fração de terreno não passível de loteamento, em alguns casos passível de 
desmembramento. 

 
• Lote habitacional Unifamiliar : Lote com destinação e vocação principal para unidade 

imobiliária habitacional, ainda que nele esteja sendo admitida a construção de mais de uma 
unidade imobiliária em condomínio.  

 
• Terreno : Porção de terras que poderá caracterizar-se, por exemplo, como gleba ou lote, 

baseado nos respectivos conceitos. 
 

• Tipologia:  Particularização da categoria. Exemplo: Casa de 1 quarto em terreno de 250 m2, 
apto 2 quartos com garagem, apto de 3 quartos de cobertura, dentre outras variações 
possíveis. 

 
• Tipologia-padrão:  Grupo de imóveis ou unidades imobiliárias de mesma tipologia às quais, 

não obstante pequenas diferenças, por exemplo de áreas, se possa atribuir o mesmo valor 
de avaliação. 

 
• Unidade em prédio:  Unidade inserida em prédio. 
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• Unidade isolada:  Unidade que não está inserida em prédio. 
• Unidade geminada:  Unidade onde uma mesma parede serve de divisória entre ela e a 

unidade vizinha lateral. 
 

• Unidade justaposta:  Unidade sem espaço de separação entre ela e sua vizinha lateral, 
porém cada uma com sua parede lateral. 

 
• Vilage:  Conjunto de casas geminadas ou justapostas em condomínio. 
 
1.2 - OBSERVAÇÕES referentes a este grupo de ativid ades, para fins do presente edital: 
 
1.2.1 - As avaliações ou partes das avaliações de imóveis urbanos que não requeiram 
conhecimentos do método da capitalização da renda, de princípios da matemática financeira, de 
economia ou de análise de investimentos, como regra, serão executadas pelo método 
Comparativo Direto de Dados de Mercado, com a utilização de regressão linear múltipla. Outras 
metodologias somente poderão ser utilizadas com autorização ou mediante orientação da ATC-
CAIXA, que poderá também particularizar os valores de remuneração nestes casos. 

1.2.2 - Trabalhos de avaliação sem definição de valor serão materializados e remunerados como 
laudos de vistoria, com a devida justificativa, pelo Responsável Técnico, no campo observações. 

1.2.2.1 - As situações em que o Responsável Técnico tenha dado causa à não realização da 
avaliação e/ou cuja justificativa não seja acatada ou não tenha sido prevista pela ATC-CAIXA, 
não ensejarão remuneração pelo trabalho e sujeitarão a empresa às sanções previstas 
contratualmente. 

1.2.3 - A ATC-CAIXA, por iniciativa própria poderá, para a elaboração de trabalhos técnicos, 
fornecer às empresas credenciadas, subsídios técnicos de um modo geral. Nos casos de 
avaliações pelo método comparativo de dados de mercado, poderá fornecer, por exemplo, dados 
de mercado, modelos de regressão, fatores de homogeneização, algoritmos de cálculo ou 
simuladores, etc., a serem utilizados na avaliação pelas empresas credenciadas ou até mesmo, 
fornecer resultados de avaliações anteriores.  

1.2.4 - No caso do fornecimento pela ATC-CAIXA, à empresa credenciada, de subsídios técnicos 
ou resultados de avaliações anteriores, para realização dos trabalhos, a remuneração poderá, 
ainda que tenha valores estabelecidos na tabela, a critério da ATC-CAIXA, ser definida com base 
na estimativa de horas técnicas, devendo ser, entretanto, respeitados, em condições normais, os 
limites mínimos, quando explicitados na tabela.  

1.2.5 - Como regra, a empresa credenciada demandada, deverá proceder análise de validação 
do resultado obtido com a utilização dos subsídios CAIXA ou do resultado fornecido pela CAIXA, 
conforme o caso, para que os mesmos possam ser adotados. 

1.2.5.1 - Se houver o entendimento da empresa credenciada de que os resultados obtidos ou 
fornecidos através dos subsídios CAIXA não são passíveis de validação, a mesma deverá 
reportar-se de maneira formal e fundamentada à ATC-CAIXA para análise, com cópia para a 
unidade demandante. 

1.2.6 - À exceção das avaliações A-401, nas avaliações que envolvam o método comparativo de 
dados de mercado, poderão ser exigidas vistoria e fotos de todos os elementos amostrais, 
independentemente do grau de fundamentação atingido. 

1.2.7 - A empresa credenciada encarregar-se-á de manter memorial de seus trabalhos, suficiente 
para que a mesma possa fornecer, sempre que solicitado pela ATC-CAIXA, quaisquer requisitos 
exigidos pela NBR 14.653 em suas partes.  
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1.2.8 - Como regra, a vistoria externa e interna do bem objeto da avaliação é requisito obrigatório 
para a realização da sua avaliação, porém, em situações específicas que venham a ser definidas 
pela ATC-CAIXA, a vistoria poderá ser dispensada total ou parcialmente. Nestes casos, a critério 
da ATC-CAIXA, poderá ser remunerada a empresa credenciada por quantia inferior à 
remuneração prevista na tabela para a avaliação, com base na estimativa de horas técnicas pela 
ATC-CAIXA.  

1.2.9 - No caso da avaliação de conjunto de imóveis no mesmo empreendimento: 

1.2.9.1 - Se o nº de imóveis a serem vistoriados internamente, por definição da ATC-CAIXA, for 
inferior ao nº de imóveis a serem avaliados, para fins de cálculo da remuneração, “n”  passa a 
ser o nº de imóveis a serem vistoriados internamente, dentre aqueles que serão avaliados, 
alguns, portanto, neste caso, serão avaliados sem vistoria interna.  

1.2.9.2 - Na hipótese de haver mais um valor de remuneração individual, para fins de cálculo da 
remuneração total, dever ser considerado como “V1”  a soma dos valores de remuneração 
individuais. 

1.2.9.3 - Existindo em sistema recurso para que seja possível, a partir do laudo de avaliação 
único por categoria, gerarem-se os laudos de avaliação individualizados por imóvel, o valor da 
remuneração poderá corresponder, a critério da ATC-CAIXA, ao do laudo único por categoria 
com valores individualizados por imóvel.  

1.2.10 - Alguns aspectos influenciantes na definição do valor de remuneração da atividade A-403 
e A-411: 

1.2.10.1 - Qualidade, abrangência, nível de detalhamento, aplicabilidade do material 
disponibilizado sobre o empreendimento.  

1.2.10.2 - Subsídios providenciados pelo avaliador e níveis de justificação ou fundamentação 
destes subsídios.  

1.2.10.3 - Subsídios técnicos ao trabalho de um modo geral, fornecidos por iniciativa da CAIXA.  

1.2.10.4 - Citação com ou sem fornecimento de documentos, com ou sem fundamentação pelo 
avaliador, da legislação e dispositivos aplicáveis, com ênfase para os tributários.  

1.2.10.5 - Recursos utilizados pelo avaliador para análise de série histórica, ex: Média móvel, 
regressão, outros processos estocásticos.  

1.2.10.6 - Grau de fundamentação atingido.  

1.2.10.7 - Nível de detalhamento no laudo pelo avaliador.  

1.2.10.8 - Fundamentação na definição de cenários, bem como o tipo de modelo adotado pelo 
avaliador para tal, ex: determinístico, probabilístico. 

1.2.10.9 - Remuneração prevista para as avaliações acessórias ou subsidiárias necessárias, 
conforme tabelas específicas. Por exemplo, as avaliações de imóveis urbanos pelo método 
comparativo, tabela A-402. 

1.2.10.10 - Fator de comercialização, quando for o caso: Justificado, fundamentado ou calculado. 
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1.3 – Remuneração 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração (R$) 

- Unidade habitacional em prédio 
(apartamento, apart-hotel, flat, kit, loft etc.). 

 

- Unidade isolada habitacional (casa, casa 
em condomínio, vilage etc.). 

 

- Sala ou pavimento comercial até 200 m2. 
 

- Vaga de garagem. 
 

- Lote habitacional unifamiliar. 

Código do sistema: A-
413  

Valor 1 
 

R$ 430,00 

Código do sistema: A-414  
Valor 2 

 

R$ 348,00 
 

com subsídios fornecidos pela CAIXA . 
Grupo 1: 

Avaliação de unidade isolada habitacional 
como um todo conjuntamente com a 

avaliação do respectivo lote, desde que o 
mesmo seja habitacional unifamiliar. 

Código do sistema: A-
415  

Valor 1 
 

R$ 615,00 

Código do sistema: A-416  
Valor 2 

 

R$ 369,00 
 

com subsídios fornecidos pela CAIXA . 

- Sala ou pavimento comercial superior a 200 
m2 até 1.000 m2. 

 

- Loja até 1.000 m2 
 

- Prédio até 1.000 m2. 
 

- Galpão até 1.000 m2. 
 

-Terreno (exceto habitacional unifamiliar) até 
10.000 m2. 

Código do sistema: A-
417  

Valor 1 
 

R$ 1.230,00 

Código do sistema: A-418  
Valor 2 

 

R$ 737,00 
 

com subsídios fornecidos pela CAIXA . 

A-401 

- Avaliação de imóvel 
urbano. 

 

- Apresentação em laudo 
de avaliação simplificado. 

 

- Como parte da avaliação 
a ATC-CAIXA  poderá exigir 
o fornecimento de 01 dado 
de mercado, com vistoria 
pelo menos externa, nos 
padrões definidos pela 

ATC-CAIXA . 

Grupo 2: 

Avaliação de imóvel do “grupo 2” como um 
todo conjuntamente com a avaliação do 
respectivo lote, desde que o mesmo seja 

enquadrável no “grupo 2” 

Código do sistema: A-
419  

Valor 1 
 

R$ 1.845,00 

Código do sistema: A-420  
Valor 2 

 

R$ 1.108,00 
 

com subsídios fornecidos pela CAIXA . 



Rubrica: __________ Fls.: _________ 
Processo 7072.01.1989.0/2019 

CR 1989/2019 – GILOG/PO 
 

90 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração (R$) 

01 Laudo para cada categoria. 
 

Valores individualizados por imóvel. 

Código do sistema: A-421  
Sendo: 

- VR o valor da remuneração total; 
- V1 o valor de remuneração para um único imóvel (valor de 

remuneração individual) 
- “n”, como regra, é o nº de imóveis a serem avaliados. 

 

Para “n” até 100 : 
VR = V1 + R$ 37,00 X n 

 

Para “n” superior 100 até 200:  
VR = V1 + R$ 3.700,00 + (n -100) X R$ 25,00 

 

Para “n” superior a 200 : 
VR = V1 + R$ 6.179,00 + (n – 200) X R$ 13,00 

 

Vide observações 1.2.9.1 e 1.2.9.2 referentes a tabela. A-401 

- Avaliação de conjunto de 
imóveis urbanos no mesmo 

empreendimento. 
 

- Apresentação em laudo 
de avaliação simplificado. 

 

- Como parte da avaliação, 
a ATC-CAIXA  poderá exigir 
o fornecimento de 01 dado 

de mercado, para cada 
categoria com vistoria pelo 

menos externa, nos 
padrões definidos pela 

ATC-CAIXA . 
Imóveis 
Novos 

01 Laudo para cada imóvel. 

Código do sistema: A-422  
Sendo: 

- VR o valor da remuneração total; 
- V1 o valor de remuneração para um único imóvel (valor de 

remuneração individual) 
- “n”, como regra, é o nº de imóveis a serem avaliados. 

Para “n” até 100:  
VR = V1 + R$ 44,00 X n 

 

Para “n” superior 100 até 200:  
VR = V1 + R$ 4.400,00 + (n -100) X R$ 30,00 

 

Para “n” superior a 200 : 
VR = V1 + R$ 7.371,00 + (n – 200) X R$ 19,00 

Vide observações 1.2.9.1 e 1.2.9.2 referentes à tabela. 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração (R$) 

01 Laudo para cada categoria. 
 

Valores individualizados por imóvel. 

Código do sistema: A-423  
Sendo: 

- VR o valor da remuneração total; 
- V1 o valor de remuneração para um único imóvel (valor de 

remuneração individual) 
- “n”, como regra, é o nº de imóveis a serem avaliados. 

 

Para “n”até 100:  
VR = V1 + R$ 62,00 X n 

 

Para “n”superior 100 até 200:  
VR = V1 + R$ 6.200,00 + (n -100) X R$ 49,00 

 

Para “n”superior a 200:  
VR = V1 + R$ 11.057,00 + (n – 200) X R$ 37,00 

 

Vide observações 1.2.9.1 e 1.2.9.2 referentes a tabela. 
A-401 Imóveis 

Usados. 

01 Laudo para cada imóvel. 

Código do sistema: A-424  
Sendo: 

- VR o valor da remuneração total; 
- V1 o valor de remuneração para um único imóvel (valor de 

remuneração individual) 
- “n”, como regra, é o nº de imóveis a serem avaliados. 

 

Para “n”até 100:  
VR = V1 + R$ 67,00 X n 

 

Para “n” superior 100 até 200:  
VR = V1 + R$ 6.700,00 + (n -100) X R$ 55,00 

 

Para “n” superior a 200:  
VR = V1 + R$ 12.249,00 + (n – 200) X R$ 44,00 

Vide observações 1.2.9.1 e 1.2.9.2 referentes a tabela 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração (R$) 

- Avaliação das tipologias padrão no mesmo empreendimento com base em situação 
paradigma: 

 

Empreendimento na planta; 
Empreendimento novo; 

Empreendimento usado. 
 

- 01 laudo para cada categoria e valores 
individualizados por tipologia padrão. 

 

- Apresentação em laudo de avaliação simplificado. 
 

- Como parte da avaliação, a ATC-CAIXA  poderá exigir o fornecimento de 01 dado de 
mercado, para cada categoria com vistoria pelo menos externa, nos padrões definidos 

pela ATC-CAIXA . 

Código do sistema: A-425  
Sendo: 

- VR o valor da remuneração total; 
- V1 o valor de remuneração para um único imóvel da categoria 

(valor de remuneração individual) 
- “n é o nº de tipologias padrão a serem avaliadas. 

 

VR = V1 + R$ 62,00 X n 
 

Na hipótese de haver mais um valor de remuneração individual, 
para fins de cálculo da remuneração total, dever ser considerado 

como V1 a soma dos valores de remuneração individuais. 

Código do sistema: A-426  
Grupo 1: R$ 122,00 - Terrenos 

 

- Imóveis edificados com vistoria 
apenas externa Código do sistema: A-427  

Grupo 2: R$ 246,00 

Código do sistema: A-412  
Grupo 1: R$ 248,00 

Imóveis edificados com vistoria interna 
e externa 

Código do sistema: A-428  
Grupo 2:  R$ 521,00 

- Vistoria e caracterização de imóvel urbano. 
 

- Vistoria e caracterização de conjunto de 
imóveis urbanos no mesmo empreendimento. 

 

- Apresentação em laudo de vistoria 
simplificado com laudos individualizados por 

categoria ou por imóvel 

Conjunto de imóveis no mesmo 
empreendimento 

70% dos valores de remuneração que seriam obtidos pelas 
fórmulas para avaliações, utilizando-se, entretanto, os V1 de 

vistorias individuais acima. 

- Pesquisa de mercado de imóvel urbano. 

A-401 

- Estudo simplificado de velocidade de vendas para empreendimento imobiliário urbano. 

Valor de remuneração calculado com base na estimativa de horas 
técnicas feita pela ATC-CAIXA. 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração (R$) 

- Unidade habitacional em prédio (apartamento, 
aparthotel, flat, kit, loft etc.). 

 

- Unidade isolada habitacional (casa, casa em 
condomínio, village etc.). 

 

- Sala ou pavimento comercial até 200 m2. 
 

- Vaga de garagem. 
 

- Lote habitacional unifamiliar. 

Código do sistema: 
A-433  
Valor 1 

 

R$ 615,00 

Código do sistema: A-434  
Valor 2 

 

R$ 369,00 
 

com subsídios fornecidos pela CAIXA . 
Grupo 1: 

Avaliação de unidade isolada habitacional como 
um todo conjuntamente com a avaliação do 

respectivo lote, desde que o mesmo seja 
habitacional unifamiliar. 

Código do sistema: 
A-435  
Valor 1 

 

R$ 923,00 

Código do sistema: A-436  
Valor 2 

 

R$ 615,00 
 

com subsídios fornecidos pela CAIXA. 

- Sala ou pavimento comercial superior a  
200 m2 até 1.000 m2. 

 

- Loja até 1.000 m2 
 

- Prédio até 1.000 m2. 
 

- Galpão até 1.000 m2. 
 

-Terreno (exceto habitacional unifamiliar) até 
10.000 m2. 

Código do sistema: 
A-437  
Valor 1 

 

R$ 1.845,00 

Código do sistema: A-438  
Valor 2 

 

R$ 985,00 
 

com subsídios fornecidos pela CAIXA  

A-402 

- Avaliação de imóvel 
urbano. 

 

- Apresentação em 
laudo de avaliação 

completo. 
 

- Como parte da 
avaliação a  

ATC-CAIXA  poderá 
exigir o fornecimento 

de 01 dado de 
mercado, com vistoria 
pelo menos externa, 

nos padrões definidos 
pela ATC-CAIXA . 

Grupo 2: 

Avaliação de imóvel como um todo do “grupo 2” 
conjuntamente com a avaliação do respectivo 
terreno, desde que enquadrável no “grupo 2” 

Código do sistema: 
A-439  
Valor 1 

 

R$ 3.075,00 

Código do sistema: A-440  
Valor 2 

 

R$ 1.230,00 
 

com subsídios fornecidos pela CAIXA  
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Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração (R$) 

Grupo 3: 

- Sala ou pavto comercial superior a 1.000 m2. 
 

- Loja superior a 1.000 m2. 
 

- Prédio superior a 1.000 m2. 
 

- Galpão superior a 1.000 m2. 
 

-Terreno (exceto habitacional unifamiliar) superior 
a 10.000 m2. 

Código do sistema: A-441  
Calculado com base na estimativa de horas técnicas feita pela ATC-

CAIXA . 
 

Superior a R$ 1.845,00 até R$ 14.760,00 

A-402 

- Avaliação de conjunto 
de imóveis urbanos no 

mesLmo 
empreendimento. 

 

- Apresentação em 
laudo de avaliação 

completo. 
 

- Como parte da 
avaliação a ATC-

CAIXA  poderá exigir o 
fornecimento de 01 

dado de mercado, para 
cada categoria com 
vistoria pelo menos 

Imóveis 
novos. 

01 Laudo para cada categoria. 
 

Valores individualizados por imóvel. 

Código do sistema: A-442   
Sendo: 

- VR o valor da remuneração total; 
- V1 o valor de remuneração para um único imóvel (valor de 

remuneração individual) 
- “n”, como regra, é o nº de imóveis a serem avaliados. 

 

Para “n” até 100:  
VR = V1 + R$ 44,00 X n 

 

Para “n” superior 100 até 200:  
VR = V1 + R$ 4.400,00 + (n -100) X R$ 30,00 

 

Para “n” superior a 200:  
VR = V1 + R$ 7.371,00 + (n – 200) X R$ 19,00 

 

Vide observações 1.2.9.1 e 1.2.9.2 referentes a tabela. 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração (R$) 

01 Laudo para cada imóvel. 

Código do sistema: A-442  
Sendo: 

- VR o valor da remuneração total; 
- V1 o valor de remuneração para um único imóvel (valor de 

remuneração individual) 
- “n”, como regra, é o nº de imóveis a serem avaliados. 

 

Para “n” até 100:  
VR = V1 + R$ 49,00 X n 

 

Para “n” superior 100 até 200:  
VR = V1 + R$ 4.900,00 + (n -100) X R$ 37,00 

 

Para “n” superior a 200:  
VR = V1 + R$ 8.564,00 + (n – 200) X R$ 25,00 

 

Vide observações 1.2.9.1 e 1.2.9.2 referentes a tabela. 

A-402 

- Avaliação de conjunto 
de imóveis urbanos no 

mesmo 
empreendimento. 

 

- Apresentação em 
laudo de avaliação 

completo. 
 

- Como parte da 
avaliação a ATC-

CAIXA  poderá exigir o 
fornecimento de 01 

dado de mercado, para 
cada categoria com 
vistoria pelo menos 

externa, nos padrões 
definidos pela ATC-

Imóveis 
usados. 

01 Laudo para cada categoria. 
 

Valores individualizados por imóvel. 

Código do sistema: A-443  
Sendo: 

- VR o valor da remuneração total; 
- V1 o valor de remuneração para um único imóvel (valor de 

remuneração individual) 
- “n”, como regra, é o nº de imóveis a serem avaliados. 

 

Para “n” até 100:  
VR = V1 + R$ 67,00 X n 

 

Para “n” superior 100 até 200 : 
VR = V1 + R$ 6.700,00 + (n -100) X R$ 55,00 

 

Para “n” superior a 200 : 
VR = V1 + R$ 12.249,00 + (n – 200) X R$ 44,00 

 

Vide observações 1.2.9.1 e 1.2.9.2 referentes a tabela. 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração (R$) 

01 Laudo para cada imóvel. 

Código do sistema: A-444  
Sendo: 

- VR o valor da remuneração total; 
- V1 o valor de remuneração para um único imóvel (valor de 

remuneração individual) 
- “n”, como regra, é o nº de imóveis a serem avaliados. 

 

Para “n” até 100 : 
VR = V1 + R$ 74,00 X n 

 

Para “n” superior 100 até 200 : 
VR = V1 + R$ 7.400,00 + (n -100) X R$ 62,00 

 

Para “n” superior a 200 : 
VR = V1 + R$ 13.550,00 + (n – 200) X R$ 49,00 

 

Vide observações 1.2.9.1 e 1.2.9.2 referentes a tabela. 

A-402 

- Avaliação das tipologias padrão “grupo 1” no mesmo empreendimento com base em 
situação paradigma: 

 

Empreendimento na planta; 
Empreendimento novo; 

Empreendimento usado. 
 

- 01 laudo para cada categoria e valores 
individualizados por tipologia padrão. 

 

- Apresentação em laudo de avaliação completo. 
 

- Como parte da avaliação a ATC-CAIXA  poderá exigir o fornecimento de 01 dado de 
mercado para cada categoria com vistoria pelo menos externa, nos padrões definidos pela 

ATC-CAIXA . 

Código do sistema: A-445  
Sendo: 

- VR o valor da remuneração total; 
- V1 o valor de remuneração para um único imóvel da categoria 

(valor de remuneração individual) 
- “n é o nº de tipologias padrão a serem avaliadas. 

 

VR = V1 + R$ 67,00 X n 
 

Na hipótese de haver mais um valor de remuneração individual, 
para fins de cálculo da remuneração total, dever ser considerado 

como V1 a soma dos valores de remuneração individuais. 

Código do sistema: A-446  
Grupo 1: R$ 186,00 

A-402 -Vistoria e caracterização de imóvel urbano. 
 

- Vistoria e caracterização de conjunto de imóveis 
urbanos no mesmo empreendimento. 

 

Apresentação em laudo de vistoria completo com 
laudos individualizados por categoria ou por 

- Terrenos 
 

- Imóveis edificados com vistoria 
externa 

Código do sistema: A-447  
Grupo 2: R$ 369,00 



Rubrica: __________ Fls.: _________ 
Processo 7072.01.1989.0/2019 

CR 1989/2019 – GILOG/PO 
 

97 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração (R$) 

Código do sistema: A-448  
Grupo 3: 

Calculado com base na estimativa de horas técnicas feita pela ATC-
CAIXA . 

Código do sistema: A-449  
Grupo 1: R$ 246,00 

Código do sistema: A-450  
Grupo 2: R$ 737,00 Imóveis edificados com vistoria 

interna e externa 

Código do sistema: A-451  
Grupo 3: 

Calculado com base na estimativa de horas técnicas feita pela ATC-
CAIXA . 

Grupos 1 e 2: 

Código do sistema: A-452  
70% dos valores de remuneração que seriam obtidos pelas 
fórmulas para avaliações, utilizando-se, entretanto, os VI de 

vistorias individuais acima. 
- Conjunto de 

imóveis no mesmo 
empreendimento 

Grupo 3: 
Código do sistema: A-453  

Calculado com base na estimativa de horas técnicas feita pela ATC-
CAIXA . 

Código do sistema: A-454  
- Pesquisa de mercado de imóvel urbano. 

A-402 
Código do sistema: A-432  

- Estudo de velocidade de vendas para empreendimento imobiliário urbano. 

Calculado com base na estimativa de horas técnicas feita pela ATC-
CAIXA . 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração (R$) 

Avaliação Econômica de empreendimento 
comercial de base imobiliária urbana: 

- Shopping Center; 
- Hotel; 

- Hospital. 

- Mínimo:  
R$ 10.000,00 

 

- Máximo:  
R$ 20.000,00 

A-403 

Atividade de avaliação 
econômica e outras 

avaliações que requeiram 
conhecimentos do método 
da capitalização da renda, 

de princípios da 
matemática financeira, de 
economia, de análise de 

investimentos e 
eventualmente de 

avaliação pelo método 
comparativo . 

- Avaliação de imóvel urbano pelos métodos 
involutivo e evolutivo. 

 

- Avaliação para determinação de valor 
equivalente a conjunto de imóveis. 

 

- Valor de compra e venda a partir de valor 
locativo. 

 

- Valor à vista de contratos parcelados. 
 

- Incorporação de luvas em aluguéis. 

Máximo: 
R$10.000,00 

O valor de remuneração deverá ser fixado por enquadramento a partir 
do valor mínimo (quando for o caso), até o limite do valor máximo, 

através de estimativa de horas técnicas pela ATC-CAIXA , 
considerados os aspectos influenciantes do trabalho, alguns dentre os 

quais estão relacionados no caput da tabela itens 1.2.10 e 1.2.10. 

A-404 Atividade de avaliação ou relacionada à avaliação de imóvel e benfeitoria rural ou florestal. 

A-405 Atividade de avaliação ou relacionada à avaliação de empreendimento de base rural ou 
florestal. 

A-406 Atividade de avaliação ou relacionada à avaliação de máquina, instalação e equipamento 
mecânico. 

A-407 Atividade de avaliação ou relacionada à avaliação de máquina, instalação e equipamento 
elétrico. 

A-408 Atividade de avaliação ou relacionada à avaliação de empreendimento de base industrial. 

A-409 Atividade de avaliação ou relacionada à avaliação de recursos minerais. 

A-410 Atividade de avaliação ou relacionada à avaliação de empreendimento de base mineral. 

Valor de remuneração calculado com base na estimativa de horas 
técnicas feita pela ATC-CAIXA . 

A-411 

Atividade de avaliação econômica e 
outras avaliações que requeiram 

conhecimentos do método da 
capitalização da renda, de princípios da 
matemática financeira, de economia, de 

análise de investimentos, sem 
realização  de avaliações pelo método 

comparativo . 

Avaliação Econômica de 
empreendimento 

comercial de base 
imobiliária urbana: 
- Shopping Center; 

- Hotel; 
- Hospital. 

- Mínimo: R$ 
10.000,00 

 

- Máximo: R$ 
20.000,00 

O valor de remuneração deverá ser fixado por enquadramento a partir 
do valor mínimo (quando for o caso), até o limite do valor máximo, 

através de estimativa de horas técnicas pela ATC-CAIXA , 
considerados os aspectos influenciantes do trabalho, alguns dentre os 

quais estão relacionados no caput da tabela item 1.2.10 e 1.2.10. 
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2 – Análise de Projeto Habitacional, Comercial, Institucional ou Industrial 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração 

Código do sistema: B-437  
Construção em Terreno Próprio R$ 737,00 

 

Obs. Apresentando Equação de Regressão utilizada para 
cálculo do Valor Total do Imóvel 

Imóvel urbano (construção, ampliação ou reforma) com avaliação. 
 

Tipologia: 
- Unidade isolada habitacional. Código do sistema: B-438  

Aquisição de Terreno e Construção R$ 923,00 
 

Obs. Apresentando Equação de Regressão utilizada para 
cálculo do Valor Total do Imóvel e para Avaliação do Terreno 

Código do sistema: B-439  
- Parcela da análise R$ 492,00. 

 

- Parcela da avaliação: Conforme tabela da atividade A-401. 

B-401 

Imóvel urbano (construção, ampliação ou reforma) com avaliação. 
 

Tipologias: 
- Imóvel comercial, com área construída até 1.000 m² em terreno até 10.000 m²; 

- Galpão, com área construída até 1.000 m² em terreno até 10.000 m². Código do sistema: B-440  
- Vistoria para fins de análise R$ 246,00. 

Código do sistema: B-441  
Empreendimento imobiliário urbano (2 a 200 unidades) com  ou sem  avaliação com  ou sem  

estudo de velocidade de vendas. 

- Parcela da análise: 
VR = R$ 615,00 + R$ 13,00 X n 

Limitado a R$ 2.460,00 
 

- Parcela da avaliação: 
Remuneração conforme tabela da atividade A-402, 

“avaliação das tipologias padrão” 
 - Parcela do estudo de velocidade de vendas, conforme 

tabela da atividade A-402. B-402 
 

Código do sistema: B-442  
Imóvel urbano (construção, ampliação ou reforma com  ou sem  avaliação: 

 
Tipologias: 

- Imóvel comercial com área construída acima de 1000 m² e/ou com área de terreno acima de 
10.000 m²; 

- Galpão com área construída acima de 1000 m² e/ou com área de terreno acima de 10.000 m². 

- Parcela da análise: R$ 737,00 
 

- Parcela da avaliação: 
Remuneração conforme tabela da atividade A-402. 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração 

B-403 Empreendimento imobiliário urbano (acima de 200 unidades) com  ou sem  avaliação com  ou 
sem  estudo de velocidade de vendas. 

- Parcela da análise: 
 

VR = 615,00 + R$ 13,00 X n 
Limitado a R$ 4.305,00 

 

- Parcela da avaliação: 
Remuneração conforme tabela da atividade A-402, 

“avaliação das tipologias padrão”. 
 

- Parcela do estudo de velocidade de vendas, conforme 
tabela da atividade A-402. 

B-404 

Código do sistema: B-443  
Intervenção urbanística de pequeno porte. 

 

Tipologias: 
- Praça; 
- Pórtico; 

- Monumento; 
- Abrigo; 
- Parque 

- Etc. 

0.003 do VI, não podendo ser inferior a R$ 430,00  
ou superior R$ 3.075,00 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração 

Equipamento comunitário, com área construída até 1.000 m². 
 

Tipologias: 
- Quadra poliesportiva; 
- Ginásio poliesportivo; 
- Centro comunitário; 

- Creche; 
- Restaurante; 

- Posto de saúde; 
- Laboratório e afins; 

- Penitenciária; 
- Terminal rodoviário ou ferroviário; 

- Etc. 

Código do sistema: B-444  
Empreendimento imobiliário urbano (2 a 200 unidades) sem  avaliação sem  estudo de velocidade 

de vendas 

VR = R$ 615,00 + R$ 13,00 X n 
Limitado a R$ 2.460,00 

B-405 

Código do sistema: B-445  
Equipamento comunitário, com área construída acima de 1.000 m². 

 

Tipologias: 
- Quadra poliesportiva; 
- Ginásio poliesportivo; 

- Campo ou estádio de futebol; 
- Centro comunitário; 

- Creche; 
- Restaurante; 

- Posto de saúde; 
- Laboratório e afins; 

- Penitenciária; 
- Terminal rodoviário ou ferroviário; 

- Etc. 

0.003 do VI, não podendo ser inferior a R$ 615,00  
ou superior R$ 3.690,00 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração 

Intervenção urbanística de grande porte. 
 

Tipologias: 
- Praça; 
- Pórtico; 

- Monumento; 
- Abrigo; 
- Parque 

- Etc. 

Código do sistema: B-446  
Empreendimento imobiliário urbano (acima de 200 unidades) sem  avaliação sem  estudo de 

velocidade de vendas. 

VR = 615,00 + R$ 13,00 X n 
Limitado a R$ 4.305,00 

B-406 Hospital, máquina e equipamento hospitalar. 0,003 do VI, não podendo ser inferior a R$ 554,00 e superior 
a R$ 18.450,00 

B-407 Reabilitação de bem de interesse histórico e cultural. 0,003 do VI, não podendo ser inferior a R$ 554,00 e superior 
a R$ 18.450,00 
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3 – Elaboração, Análise ou Consultoria de Projeto Habitacional, Comercial, Institucional ou Industrial e Orçamento 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração 

B-421 Levantamento topográfico, planialtimétrico e cadastral. Calculado com base em hora técnica.  
Limitado a R$ 100.000,00. 

B-422 Geotecnia (Sondagem geotécnica e estudo de geotecnia). Calculado com base em hora técnica.  
Limitado a R$ 100.000,00. 

B-423 Ensaio tecnológico. Calculado com base em hora técnica.  
Limitado a R$ 100.000,00. 

B-424 Fundação, com memorial descritivo e quantitativo. Calculado com base em hora técnica.  
Limitado a R$ 100.000,00. 

B-425 Arquitetura, com memorial descritivo e quantitativo. Calculado com base em hora técnica.  
Limitado a R$ 100.000,00. 

B-426 Alvenaria estrutural, com memorial descritivo e quantitativo. Calculado com base em hora técnica.  
Limitado a R$ 100.000,00. 

B-427 Estrutura de concreto armado, com memorial descritivo e quantitativo. Calculado com base em hora técnica.  
Limitado a R$ 100.000,00. 

B-428 Estrutura de concreto protendido, com memorial descritivo e quantitativo. Calculado com base em hora técnica.  
Limitado a R$ 100.000,00. 

B-429 Estrutura metálica, com memorial descritivo e quantitativo. Calculado com base em hora técnica.  
Limitado a R$ 100.000,00. 

B-430 Instalações hidrossanitárias, de gás, de prevenção e combate a incêndio e pânico, 
elétrica e telefonia, com memorial descritivo e quantitativo. 

Calculado com base em hora técnica.  
Limitado a R$ 100..000,00. 

B-431 Instalações de subestação, geradores, alta tensão, estação rebaixadora etc., com 
memorial descritivo e quantitativo. 

Calculado com base em hora técnica.  
Limitado a R$ 100..000,00. 

B-432 Instalação de ar condicionado, com memorial descritivo e quantitativo. Calculado com base em hora técnica.  
Limitado a R$ 100.000,00. 

B-433 Impermeabilização, com memorial descritivo e quantitativo. Calculado com base em hora técnica.  
Limitado a R$ 100..000,00. 

B-434 Orçamento de obra e serviço - unidades habitacionais. R$ 369,00 + R$ 11,00 (n-1) - Limitado a R$ 1.834,00,  
onde n = número de unidades 

B-435 Coordenação de Projetos. Calculado com base em hora técnica.  
Limitado a R$ 100.000,00. 

B-436 Inovação Tecnológica em Edificação. Calculado com base em hora técnica.  
Limitado a R$ 100.000,00. 
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4 – Análise e Consultoria de Estudo, Projeto e Aquisição de Máquina e Equipamento de Saneamento 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração 

Implantação, Ampliação, Expansão, Otimização, Reabilitação de Sistemas de Água 
e/ou Esgoto. 

VI até R$ 2.000.000,00 

 
0,003 do valor do VI, não podendo  

ser superior a R$ 4.921,00 
 C-441 

Estudo de Sistemas de Água e/ou Esgoto. 
VI até R$ 2.000.000,00 

Calculado com base em hora técnica não podendo  
ser superior a R$ 1.845,00. 

Consultoria em Sistema de água e/ou esgoto. Calculado com base em hora técnica.  
Limitado a R$ 18.450,00 C- 442 

Plano de saneamento básico. Calculado com base em hora técnica.  
Limitado a R$ 18.450,00 

Desenvolvimento Institucional de Concessionária de Saneamento (micromedição, 
macromedição, equipamento, sistema de automação etc.). 

Calculado com base em hora técnica não podendo  
ser superior a R$ 1.845,00. 

C-443 
Desenvolvimento Institucional de Concessionárias de Saneamento (capacitação, 

treinamento). R$ 615,00 

C-444 
Saneamento Integrado (Implantação, ampliação, expansão de sistema de 

abastecimento de água e esgoto, melhoria hidráulica, micro-drenagem, resíduo 
sólido, numa mesma área de intervenção). 

Para VI até R$ 2.000.000,00 
0,003 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 4.921,00 
 

Para VI a partir de R$ 2.000.000,00 até R$ 15.000.000,00 
0,002 do valor do VI, não podendo  

ser superior a R$ 17.771,00 
 

Para VI acima de R$ 15.000.000,00 
0,001 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 100.000,00 

C-445 Sistemas de Tratamento e Coleta de Resíduos Sólidos. Para VI até R$ 2.000.000,00 
0,003 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 4.921,00 
Para VI a partir de R$ 2.000.000,00 até R$ 15.000.000,00 

0,002 do valor do VI, não podendo  
ser superior a R$ 18.450,00 

 

Para VI acima de R$15.000.000,00 
0,001 do valor do VI, não podendo  
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Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração 

ser superior a R$ 100.000,00 

Máquina e equipamento para Tratamento e Coleta de Resíduos Sólidos R$ 347,00 + 34,00 (n-1), sendo n = n.º de unidades. 

Plano de gestão integrada de resíduos sólidos Calculado com base em hora técnica, não podendo ser  
superior a R$ 1.845,00. 

C-446 Consultoria em resíduos sólidos Calculado com base em hora técnica, limitado a R$ 100.000,00 

C-447 Consultoria em Sistema de tratamento de águas pluviais Calculado com base em hora técnica, limitado a R$ 100.000,00 

C-448 Consultoria em Sistema de Tratamento de Água e Efluentes Líquidos na Indústria e 
reuso de águas servidas Calculado com base em hora técnica, limitado a R$ 100.000,00 

C-449 Orçamento de obra, serviço e equipamento de saneamento (levantamento de 
quantitativos e cotação de preços unitário e global) Calculado com base em hora técnica, limitado a R$ 3.690,00 

Implantação, Ampliação, Expansão, Otimização, Reabilitação de Sistemas de Água 
e/ou Esgoto. 

VI acima de R$ 2.000.000,00 

 

Para VI a partir de R$ 2.000.000,00 até  
R$ 15.000.000,00 

0,002 do valor do VI, não podendo  
ser superior a R$ 18.450,00. 

 

Para VI acima de R$ 15.000.000,00 
0,001 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 100.000,00. C-450 

Estudo de Sistemas de Água e/ou Esgoto. 
VI acima de R$ 2.000.000,00 

Calculado com base em hora técnica não podendo  
ser superior a R$ 1.845,00. 
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 5 - Análise e Consultoria de Estudo, Projeto, Aquisição de Máquina, Equipamento e Insumo de Infraestrutura Urbana ou Rural e Meio-Ambiente 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração 

D-461 Urbanização integrada de área, parcelamento do solo ou regularização fundiária 

Para VI até R$ 2.000.000,00 
0,003 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 4.921,00 
 

Para VI a partir de R$ 2.000.000,00 até  
R$ 15.000.000,00 

0,002 do valor do VI, não podendo ser  
superior a R$ 18.450,00 

 

Para VI acima de R$ 15.000.000,00 
0,001 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 100.000,00 

D-462 Planejamento Urbano ou plano diretor urbanístico Calculado com base em hora técnica não podendo ser. 
superior a R$ 1.845,00. 

D-463 Cadastro Técnico Multifinalitário – CTM Calculado com base em hora técnica não podendo ser superior a R$ 
1.845,00. 

D-464 
Terraplenagem, Pavimentação e Micro-Drenagem 

 
VI até R$ 2.000.000,00 

 
Para VI até R$ 2.000.000,00 

0,003 do valor do VI, não podendo ser  
superior a R$ 4.921,00 

 

 

D-465 Macro-drenagem 

Para VI até R$ 2.000.000,00 
0,003 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 4.921,00 
 

Para VI a partir de R$ 2.000.000,00 até R$ 15.000.000,00 
0,002 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 18.450,00 
 

Para VI acima de R$ 15.000.000,00 
0,001 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 100.000,00 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração 

Sistema de controle de tráfego, sinalização e segurança viária 

Para VI até R$2.000.000,00 
0,003 do valor do VI, não podendo ser superior a  

R$ 4.921,00 
 

Para VI a partir de R$2.000.000,00 até R$15.000.000,00 
0,002 do valor do VI, não podendo ser superior a  

R$ 18.450,00 
 

Para VI acima de R$15.000.000,00 
0,001 do valor do VI, não podendo ser superior a R$ 100.000,00 

Estudo de Tráfego e sistema viário Calculado com base em hora técnica não podendo ser  
superior a R$ 1.845,00. 

D-466 

Equipamentos de Segurança e Controle de Tráfego Urbano (semáforo, redutor de 
velocidade eletrônico, radar etc.) 

369,00 + 34 (n-1), sendo n = n.º de equipamentos, limitado a R$ 
1.599,00 

D-467 Rodovia 

Para VI até R$ 2.000.000,00 
0,003 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 4.921,00 
 

Para VI a partir de R$ 2.000.000,00 até  
R$ 15.000.000,00 

0,002 do valor do VI, não podendo ser  
superior a R$ 18.450,00 

 

Para VI acima de R$ 15.000.000,00 
0,001 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 100.000,00 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração 

D-468 Estrutura Viária – obra de arte 

Para VI até R$ 2.000.000,00 
0,003 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 4.921,00 
 

Para VI a partir de R$ 2.000.000,00 até  
R$ 15.000.000,00 

0,002 do valor do VI, não podendo ser  
superior a R$ 18.450,00 

 

Para VI acima de R$ 15.000.000,00 
0,001 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 100.000,00 

D-469 Porto, Marina, Embarcação 

Para VI até R$ 2.000.000,00 
0,003 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 4.921,00 
 

Para VI a partir de R$ 2.000.000,00 até  
R$ 15.000.000,00 

0,002 do valor do VI, não podendo ser  
superior a R$ 18.450,00 

 

Para VI acima de R$ 15.000.000,00 
0,001 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 100.000,00 

D-470 Aeroporto, Heliporto 

Para VI até R$ 2.000.000,00 
0,003 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 4.921,00 
 

Para VI a partir de R$ 2.000.000,00 até  
R$ 15.000.000,00 

0,002 do valor do VI, não podendo ser  
superior a R$ 18.450,00 

 

Para VI acima de R$ 15.000.000,00 
0,001 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 100.000,00 

D-471 Teleférico 

Para VI até R$ 2.000.000,00 
0,003 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 4.921,00 
 

Para VI a partir de R$ 2.000.000,00 até  
R$ 15.000.000,00 

0,002 do valor do VI, não podendo ser  
superior a R$ 18.450,00 
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Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração 

Para VI acima de R$ 15.000.000,00 
0,001 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 100.000,00 

D-472 Metrovia, Ferrovia, Veículo Leve sobre Pneus e Veículo Leve sobre Trilhos 

Para VI até R$ 2.000.000,00 
0,003 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 4.921,00 
 

Para VI a partir de R$ 2.000.000,00 até  
R$ 15.000.000,00 

0,002 do valor do VI, não podendo ser  
superior a R$ 18.450,00 

 

Para VI acima de R$ 15.000.000,00 
0,001 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 100.000,00 

D-473 Empreendimento na área petrolífera (plataforma, refinaria, terminal de 
armazenamento de petróleo, duto de petróleo etc.) 

Para VI até R$ 2.000.000,00 
0,003 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 4.921,00 
 

Para VI a partir de R$ 2.000.000,00 até  
R$ 15.000.000,00 

0,002 do valor do VI, não podendo ser  
superior a R$ 18.450,00 

 

Para VI acima de R$ 15.000.000,00 
0,001 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 100.000,00 

D-474 Geração de Energia Elétrica 

Para VI até R$ 2.000.000,00 
0,003 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 4.921,00 
 

Para VI a partir de R$ 2.000.000,00 até  
R$ 15.000.000,00 

0,002 do valor do VI, não podendo ser  
superior a R$ 18.450,00 

 

Para VI acima de R$ 15.000.000,00 
0,001 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 100.000,00 

D-475 
Transmissão de energia elétrica, rede de Distribuição de energia elétrica. 

Eletrificação Urbana e Rural. 
Eletrificação Urbana e Rural – máquinas e equipamentos 

Para VI até R$ 2.000.000,00 
0,003 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 4.921,00 
 

Para VI a partir de R$ 2.000.000,00 até  
R$ 15.000.000,00 

0,002 do valor do VI, não podendo ser  
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Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração 

superior a R$ 18.450,00 
 

Para VI acima de R$ 15.000.000,00 
0,001 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 100.000,00 

D-476 Sistemas (software), Equipamento (hardware), 
Antenas de transmissão de sinal, treinamento em informática 

R$ 369,00 + R$ 37,00 (n-1), sendo n = nº de tipos de equipamentos 
e/ou sistemas/aplicativos/eventos 

D-477 Infraestrutura de apoio ao desenvolvimento rural 0,003 do valor do VI, não podendo ser inferior a  
R$ 369,00 ou superior a R$ 2.768,00 

D-478 Benfeitoria, máquina e equipamento rural e insumo agrícola, treinamento em 
desenvolvimento rural 

R$ 369,00+ R$ 37,00 (n-1), limitado a R$ 1.599,00, sendo n = n.º de 
unidades, lotes de insumos e/ou eventos. 

Piscicultura (Edificação, Infraestrutura) 0,003 do valor do VI, não podendo ser inferior a  
R$ 369,00 ou superior a R$ 2.768,00 D-479 

Piscicultura (equipamento e insumo) R$ 369,00+ R$ 37,00 (n-1), limitado a R$ 1.599,00, sendo n = n.º de 
unidades ou lotes de insumos. 

D-480 Açude e Barragem em terra 

Para VI até R$ 2.000.000,00 
0,003 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 4.921,00 
 

Para VI a partir de R$ 2.000.000,00 até  
R$ 15.000.000,00 

0,002 do valor do VI, não podendo ser  
superior a R$ 18.450,00 

 

Para VI acima de R$ 15.000.000,00 
0,001 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 100.000,00 

D-481 Barragem em Concreto 

Para VI até R$ 2.000.000,00 
0,003 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 4.921,00 
 

Para VI a partir de R$ 2.000.000,00 até  
R$ 15.000.000,00 

0,002 do valor do VI, não podendo ser  
superior a R$ 18.450,00 

 

Para VI acima de R$ 15.000.000,00 
0,001 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 100.000,00 

D-482 Consultoria em Empreendimentos Agropecuários Calculado com base em Horas Técnicas. 
Limitado a R$ 18.450,00 

D-483  
Orçamento de Obra, Serviço e Equipamento de Infraestrutura Rodoviária, Urbana e 

Calculado com base em Horas Técnicas. 
Limitado a R$ 100.000,00 
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Rural (levantamento de quantitativo e cotação de preço unitário e global) 
 

D-484 

Meio ambiente (reflorestamento, recomposição de mata ciliar, recuperação de 
áreas degradadas, restauração ambiental, controle de erosão e proteção do solo, 
diagnósticos e estudos ambientais, despoluição de cursos d’água, tratamento de 
passivo ambiental decorrente de contaminação do solo e/ou água subterrânea, 

arborização/ silvicultura urbana etc.) 

Calculado com base em Horas Técnicas. 
Limitado a R$ 3.690,00 

D-485 

Meio Ambiente – Áreas Urbanas: 
 

Elaboração/Análise/Acompanhamento de plano de investigação e confirmatória 
diagnóstico de contaminação 

 

Especificação de processo de descontaminação e recuperação de áreas 
contaminadas 

 

Elaboração/Análise/Acompanhamento de projeto de descontaminação e 
recuperação de áreas contaminadas 

 

Avaliação de passivo ambiental 
 

Análise de avaliação de passivo ambiental 

Calculado com base em Horas Técnicas. 
Limitado a R$ 100.000,00 

D-486 

 
 

Terraplenagem, pavimentação e micro-drenagem. 
(VI acima de R$ 2.000.000,00) 

 

Para VI a partir de R$ 2.000.000,00 até  
R$ 15.000.000,00 

0,002 do valor do VI, não podendo ser  
superior a R$ 18.450,00 

 
 

Para VI acima de R$ 15.000.000,00 
0,001 do valor do VI, não podendo ser  

superior a R$ 100.000,00 
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6 – Edificação: Vistoria e Acompanhamento de Obra 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração 

Imóvel urbano (construção, ampliação ou reforma) 
- Unidade habitacional unifamiliar 

R$ 369,00 
E-401 

- Imóvel comercial, com área construída até 1.000 m² 
- Galpão, com área construída até 1.000 m² R$ 554,00 

Empreendimento imobiliário: habitacional (2 a 50 unidades) VR = R$ 554,00 + R$ 13,00 x (n – 1), sendo n= nº unidades  

Empreendimento imobiliário: habitacional (51 a 200 unidades) 

VR = R$ 554,00 + R$ 13,00 x (n – 1), sendo n= nº unidades  
 

Obs. Para empreendimentos em construção deverão ser aplicados os 
seguintes deflatores: 

- Obra com evolução até 30%: VR x 0,75 
- Obra com evolução entre 30% e 60%: VR x 0,85 
- Obra com evolução acima de 60%: Sem deflator 

Imóvel urbano 
 

Tipologias: 
- Imóvel comercial, com área construída acima de 1.000 m² 

- Galpão, com área construída acima de 1.000 m² 

R$ 554,00 

Equipamento comunitário, com área construída até 1.000 m² 
 

Tipologias: 
- Quadra poliesportiva; 
- Ginásio poliesportivo; 
- Centro comunitário; 

- Creche; 
- Restaurante; 

- Posto de saúde; 
- Laboratório e afins; 

- Penitenciária; 
- Terminal rodoviário ou ferroviário; 

- Etc. 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

Intervenção urbanística de pequeno porte. 
 

Tipologias: 
- Praça; 
- Pórtico; 

- Monumento; 
- Abrigo; 
- Parque 

- Etc. 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

E-404 

Vistoria para verificação de planilha de fluxo de caixa de empreendimento R$ 554,00 
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Empreendimento imobiliário 
(acima de 200 unidades) 

VR = R$ 554,00 + R$ 13,00 x (n – 1), sendo n= nº unidades 
 

Obs. Para empreendimentos em construção deverão ser aplicados os 
seguintes deflatores: 

- Obra com evolução até 30%: VR x 0,75 
- Obra com evolução entre 30% e 60%: VR x 0,85 
- Obra com evolução acima de 60%: Sem deflator 

 

Limitado a R$ 4.132,00 
Equipamento comunitário, com área construída acima de 1.000 m² 

Tipologias: 
- Quadra poliesportiva; 
- Ginásio poliesportivo; 

- Campo ou estádio de futebol; 
- Centro comunitário; 

- Creche; 
- Restaurante; 

- Posto de saúde; 
- Laboratório e afins; 

- Penitenciária; 
- Terminal rodoviário ou ferroviário; 

- Etc. 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

E-405 

Intervenção urbanística de grande porte. 
 

Tipologias: 
- Praça; 
- Pórtico; 

- Monumento; 
- Abrigo; 
- Parque 

- Etc. 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

Hospital 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 E-406 

Máquina e equipamento hospitalar R$ 369,00 + R$ 19,00 x (n – 1), onde n= nº de equipamentos.  
Limitado a R$ 923,00 

E-407 Reabilitação de bem de interesse histórico e cultural 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 
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7 – Danos Físicos: Consultoria, vistoria, diagnóstico, orçamento e acompanhamento 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração 

Para diagnóstico, especificação de serviços e 
orçamento discriminado por item, contendo 
quantitativo, com valores unitário e global 

LVI (Laudo de Vistoria Inicial) – R$ 923,00 + 92,00 x (n–1), sendo n=nº de 
unidades efetivamente vistoriadas - 

limitado a 50 unidades 
Laudo de Vistoria/Relatório de Diagnóstico com verificação de origem dos 

danos – R$ 554,00 + R$ 57,00 x (n-1) sendo n=nº de unidades efetivamente 
vistoriadas - limitado a 50 unidades 

RVC (Relatório de Vistoria Complementar) – R$ 554,00 

LIO (Laudo de Inspeção de Obra) (RAE) – R$ 554,00 + 55,00 (n-1), sendo 
n=nº de unidades efetivamente vistoriadas – limitado a 50 unidades 

Parecer Conclusivo sobre Laudo de Vistoria ou  
Projeto Técnico - R$ 737,00 
Parecer Conclusivo sobre  

a Defesa do Responsável Técnico - R$ 369,00 
Parecer Conclusivo sobre  

Especificações e Orçamentos - R$ 369,00 
Parecer sobre  

Recuperação de Danos Físicos - R$ 369,00 
Com apresentação de LVI –  

R$ 785,00 
Relatório de Vistoria em Obra de 

Recuperação de Sinistro Convênio 
SUSEP – obras valor até R$ 

50.000,00 
Sem apresentação de LVI -  

R$ 554,00 
Com apresentação de LVI -  

R$ 737,00 + 222,00 (n-1) – limitado 
a R$ 33.000,00 

Relatório de Vistoria em Obra de 
Recuperação de Sinistro Convênio 

SUSEP – obras valor até R$ 
50.000,00 em unidades iguais ou 

assemelhadas no mesmo 
empreendimento ou condomínio 

Sem apresentação de LVI – R$ 
554,00 + 167,00 (n-1) - limitado a  

R$ 33.000,00 

Para diagnóstico e especificação de serviços, 
vistoria e fiscalização 

Relatório de Vistoria em Obra de 
Recuperação de Sinistro Convênio 
SUSEP – obras com valor acima de 

R$ 50.000,00 

Calculado com base em hora 
técnica. Limitado a R$ 100.000,00 

Em empreendimento com laudos individualizados 
por unidade 

LVDF (Laudo Vistoria Danos Físicos) ou LVE (Laudo de Vistoria Especial) 
– R$ 554,00 + 46,00 (n-1), limitado em 100 unidades 
- R$ 2.625,00 + 25,00 (n-1), acima de 100 unidades 

sendo n = n.º de unidades 

E-438 
Dano físico, com 

vistoria, diagnóstico, 
quantitativo, 

orçamento, memorial 
descritivo e 

acompanhamento 

Em empreendimento com laudo único Calculado com base na estimativa de horas técnicas. 
Limitado em R$ 100.000,00 
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Em áreas comuns Calculado com base na estimativa de horas técnicas. 
Limitado em R$ 100.000,00 

E-439 Consultoria em dano físico- patologias Calculado com base na estimativa de horas técnicas. 
Limitado em R$ 100.000,00 
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8 – Saneamento: Acompanhamento de obra, estudo, projeto ou aquisições 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração 

Implantação, Ampliação, Expansão, Otimização, Reabilitação de Sistemas de Água 
e/ou Esgoto 

VOS até R$ 2.000.000,00 
 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
 

E-441 
 

Estudo e/ou Projeto de Sistemas de Água e/ou Esgoto 
VOS até R$ 2.000.000,00 

 

R$ 369,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
 

E-442 Plano de saneamento básico R$ 554,00 

Desenvolvimento Institucional de Concessionária de Saneamento (micromedição, 
macromedição, equipamento, sistema de automação etc.) R$ 554,00 

E-443 
Desenvolvimento Institucional de Concessionárias de Saneamento (capacitação, 

treinamento) 
R$ 186,00 + 18,00(n-1), sendo n = n.º de eventos. Limitado a R$ 

923,00 

E-444 
Saneamento Integrado (Implantação, ampliação, expansão de sistema de 

abastecimento de água e esgoto, melhoria hidráulica, micro-drenagem, resíduos 
sólidos, numa mesma área de intervenção) 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

Sistemas de Tratamento e Coleta de Resíduos Sólidos, inclusive máquina e 
equipamento 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 E-445 

Plano de gestão integrada de resíduos sólidos R$ 554,00 

E-447 Sistema de tratamento de águas pluviais 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

E-448 Sistema de Tratamento de Água e Efluentes Líquidos na Indústria e reuso de 
águas servidas 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 
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9 - Infraestrutura e Meio-Ambiente: Acompanhamento de obra, estudo, plano ou aquisições 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração 

E-461 Urbanização integrada de área, parcelamento do solo ou regularização fundiária 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

E-462 Planejamento Urbano e plano diretor urbanístico R$ 554,00 

E-463 Cadastro Técnico Multifinalitário – CTM R$ 554,00 

E-464 
 

Terraplenagem, Pavimentação e Micro-Drenagem Urbana 
 

VOS até R$ 2.000.000,00 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
 

E-465 Macro-drenagem 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

Sistema de controle de tráfego, sinalização e segurança viária 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 E-466 

Equipamento de Segurança e Controle de Tráfego Urbano (ex.: semáforo, redutor de 
velocidade eletrônico, radar etc.) 

R$ 369,00 + 18,00(n-1), sendo n = n.º de equipamentos. Limitado a 
R$ 923,00 

E-467 Rodovia 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

E-468 Estrutura Viária– obra de arte 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

E-469 Porto, Marina, Embarcação 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

E-470 Aeroporto, Heliporto 
R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 

R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  
R$ 15.000.000,00 
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Atividade Discriminação Remuneração 

R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

E-471 Teleférico 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

E-472 Metrovia, Ferrovia, Veículo Leve sobre Pneus e Veículo Leve sobre Trilhos 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

E-473 Empreendimento na área petrolífera (plataforma, refinaria, terminal de 
armazenamento de petróleo, duto de petróleo etc.) 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

E-474 Geração de Energia Elétrica 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

Transmissão de energia elétrica, rede de Distribuição de energia elétrica 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

Eletrificação Urbana ou Rural 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

E-475 

Eletrificação Urbana ou Rural (Máquinas e Equipamentos) R$ 369,00 + R$ 19,00(n-1), sendo n = n.º de máquinas ou 
equipamentos. Limitado a R$ 923,00 

E-476 Sistemas (software), Equipamento (hardware), Antenas de transmissão de sinal, 
treinamento em informática 

R$ 369,00 + 19,00(n-1), sendo n = n.º de equipamentos ou 
aplicativos. Limitado a R$ 923,00 

E-477 Infraestrutura de apoio ao desenvolvimento rural 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

Benfeitoria, máquinas e equipamento rural e insumo agrícola R$ 369,00 + 19,00(n-1), sendo n = n.º de equipamentos ou 
aplicativos. Limitado a R$ 923,00 E-478 

Treinamento em desenvolvimento rural R$ 186,00 + 19,00(n-1), sendo n = n.º de eventos. Limitado a R$ 
923,00 

E-479 Piscicultura (edificação e infraestrutura) 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 
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Atividade Discriminação Remuneração 

Piscicultura (equipamentos e insumos) 
R$ 369,00 + 18,00 (n-1), sendo n = n.º de máquinas, equipamentos 

e lotes de insumos. Limitado a  
R$ 923,00 

E-480 Açude e Barragem em terra 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

E-481 Barragem em concreto 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

E-484 
Meio ambiente (reflorestamento, recomposição de mata ciliar, controle de erosão, 
despoluição de cursos d’água, passivo ambiental decorrente de contaminação do 

solo e/ou água subterrânea etc.) 

R$ 554,00 para VOS até R$ 2.000.000,00 
R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  

R$ 15.000.000,00 
R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

Implantação, Ampliação, Expansão, Otimização, Reabilitação de Sistemas de Água 
e/ou Esgoto 

 
VOS maior que R$ 2.000.000,00 

 

R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  
R$ 15.000.000,00 

R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 
E-485 

Estudo e/ou Projeto de Sistemas de Água e/ou Esgoto 
 

VOS acima R$ 2.000.000,00 
 

R$ 554,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00  
até R$ 15.000.000,00 

R$ 737,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 

E-486 
Terraplenagem, Pavimentação e Micro-Drenagem Urbana 

 
VOS acima de R$ 2.000.000,00 

 

R$ 737,00 para VOS maior que R$ 2.000.000,00 até  
R$ 15.000.000,00 

R$ 923,00 para VOS maior que R$ 15.000.000,00 
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10 - Atividades Vinculadas - Relatório, Análise ou Parecer 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração 

G-401 Parecer ou relatório complementar 
R$ 246,00 

R$ 246,00 + R$ 14,00 (n-1) sendo n o nº de unidades efetivamente 
vistoriadas. Limitado a R$ 6.348,00 

G-402 Reedição do laudo de avaliação com alterações que não impliquem em nova vistoria 
e/ou alteração de resultado 

R$ 62,00 

G-403 Análise de alterações contratuais/ reprogramação/ remanescente de Obra Calculado com base em hora técnica. Limitado a 70% do valor da 
análise correspondente. 

G-404 Vistoria – extra para atividade E-401 R$ 246,00 

G-405 Vistoria – extra para atividades E-403, E- 404, E- 405 e E- 406 R$ 369,00 

G-406 Análise de resultado de processo licitatório Calculado com base em hora técnica. Limitado a 6 horas técnicas. 

G-407 Relatório de Avaliação Final Especial Calculado com base no valor pago para a atividade vinculada. 

G-408 Análise de orçamento proposto para recuperação de imóvel sinistrado R$ 246,00 

G-409 Vistoria para aferição de obra realizada para recuperação de imóvel sinistrado R$ 246,00 

G-410 Reunião Técnica (convocação formal pela CAIXA) Calculado com base em hora técnica. Limitado a  
R$ 737,00 

G-411 Parecer ou Relatório Complementar de Empreendimentos Habitacionais sob 
Avaliação de Desempenho 

Calculado com base em hora técnica. Limitado a 30% do valor da 
Avaliação de Desempenho correspondente. 

G-415 Nova vistoria quando a primeira foi infrutífera R$ 122,00 

G-416 Nova vistoria para verificação e correção de pendências R$ 184,00 

G-417 LIC Levantamento Indícios Contaminação - FEBRABAN  R$ 371,00 
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11 - Grupo Q – Acompanhamento e Análise Técnica de Empreendimentos Habitacionais 
 

Tipo de 
Atividade Discriminação Remuneração 

Q-401 Avaliação de Desempenho de Obras abrangendo análise dos projetos, planejamento 
e controle de obras; aquisição de materiais e gestão de serviços 

R$ 1.845,00 + 25,00 (n-1), sendo n = n.º de unidades em produção 
efetivamente vistoriadas, limitado a R$ 33.000,00. A ordem de 

serviço poderá ser dada por empreendimento em implementação 
pelo mesmo proponente, mesmo que composto de módulos/etapas, 

desde que contíguas. 

Q-402 Análise de Alterações Contratuais solicitadas após Análise do Desempenho de Obras R$ 488,00 + R$ 12,00 (n-1), sendo n = n.º de unidades. Limitado a 
R$ 3.353,00 

Q-403 

Acompanhamento da Evolução de Empreendimentos 
 

Compreende a realização de, no mínimo, uma vistoria por semana, durante o período 
de 30 dias, produção de 04 relatórios, um por semana, e um final, com emissão de 

RAE, consolidando as 04 inspeções, a identificação dos tempos, em dias, planejados 
e efetivos correspondentes às realizações; dias de duração, de atraso ou 

adiantamento da obra, problemas, pendências, soluções, qualidade e desempenho 
da construtora 

R$ 3.690,00 + R$ 1,27 (n-1), sendo n = nº de unidades em 
produção, para até 500 UH 

 

R$ 4.921,00 + R$ 1,27 (n-1), sendo n = nº de unidades em 
produção, para entre 500 UH e 2.000 UH 

 

R$ 6.150,00 + R$ 1,27 (n-1), sendo n = nº de unidades em 
produção, para acima de 2.000 UH. Limitado  

a R$ 12.301,00 
 

Para o caso de apenas uma vistoria com respectivo relatório: 
R$ 985,00 + R$ 0,38 (n-1), sendo n = nº de unidades em produção, 

para até 500 UH 
 

R$ 1.230,00 + R$ 0,38 (n-1), sendo n = nº de unidades em 
produção, para entre 500 UH e 2.000 UH 

 

R$ 1.660,00 + R$ 0,38 (n-1), sendo n = nº de unidades em 
produção, para acima de 2.000 UH. 
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12 - GRUPO P - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM 2D OU 3D/BIM DE INTERESSE DA CAIXA. 
 
Tipo de 

Atividade  Discriminação Remuneração 

P-401 
Estudo Preliminar e Arquitetura, com memorial 
descritivo, quantitativo e orçamento - 2D. 
 

 
Limitado a R$ 33.000,00. 

P-402 
Fundação, com memorial descritivo, quantitativo e 
orçamento - 2D.  

Limitado a R$ 33.000,00. 

P-403 
Alvenaria estrutural, com memorial descritivo, 
quantitativo e orçamento - 2D.  

Limitado a R$ 33.000,00. 

P-404 
Estrutura de concreto armado, com memorial 
descritivo, quantitativo e orçamento - 2D.  

Limitado a R$ 33.000,00. 

P-405 
Estrutura de concreto protendido, com memorial 
descritivo, quantitativo e orçamento - 2D.  

Limitado a R$ 33.000,00. 

P-406 
Estrutura metálica, com memorial descritivo, 
quantitativo e orçamento - 2D.  

Limitado a R$ 33.000,00. 

P-407 
Impermeabilização, com memorial descritivo, 
quantitativo e orçamento - 2D.  

Limitado a R$ 33.000,00. 

P-408 
Instalações hidrossanitárias e/ou águas pluviais, anti-
incêndio, com memorial descritivo, quantitativo e 
orçamento - 2D. 

 
Limitado a R$ 33.000,00. 

P-409 
Instalações de gás GLP/GN e gases medicinais, com 
memorial descritivo, quantitativo e orçamento - 2D.  

Limitado a R$ 33.000,00. 

P-410 
Instalações elétrica, SPDA, luminotécnicas 
telecomunicações e cabeamento estruturado, com 
memorial descritivo, quantitativo e orçamento - 2D. 

 
Limitado a R$ 33.000,00. 

P-411 
Instalação de ar condicionado, com memorial 
descritivo, quantitativo e orçamento - 2D.  

Limitado a R$ 33.000,00. 

P-412 
Estudo Preliminar e Arquitetura, com memorial 
descritivo, quantitativo e orçamento - 3D/BIM.  

Limitado a R$ 50.000,00. 

P-413 
Fundação, com memorial descritivo, quantitativo e 
orçamento - 3D/BIM.  

Limitado a R$ 50.000,00. 

P-414 
Alvenaria estrutural, com memorial descritivo, 
quantitativo e orçamento - 3D/BIM.  

Limitado a R$ 50.000,00. 

P-415 
Estrutura de concreto armado, com memorial 
descritivo, quantitativo e orçamento - 3D/BIM.  

Limitado a R$ 50.000,00. 
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Tipo de 
Atividade  Discriminação Remuneração 

P-416 
Estrutura de concreto protendido, com memorial 
descritivo, quantitativo e orçamento - 3D/BIM.  

Limitado a R$ 50.000,00. 

P-417 
Estrutura metálica, com memorial descritivo, 
quantitativo e orçamento - 3D/BIM.  

Limitado a R$ 50.000,00. 

P-418 
Impermeabilização, com memorial descritivo, 
quantitativo e orçamento - 3D/BIM.  

Limitado a R$ 50.000,00. 

P-419 
Instalações hidrossanitárias e/ou águas pluviais, anti-
incêndio, com memorial descritivo, quantitativo e 
orçamento - 3D/BIM. 

 
Limitado a R$ 50.000,00. 

P-420 
Instalações de gás GLP/GN e gases medicinais, com 
memorial descritivo, quantitativo e orçamento – 
3D/BIM. 

 
Limitado a R$ 50.000,00. 

P-421 

Instalações elétrica, SPDA, luminotécnicas 
telecomunicações e cabeamento estruturado, com 
memorial descritivo, quantitativo e orçamento - 
3D/BIM. 

 
Limitado a R$ 50.000,00. 

P-422 
Instalação de ar condicionado, com memorial 
descritivo, quantitativo e orçamento - 3D/BIM.  

Limitado a R$ 50.000,00. 
 
 
As remunerações de projetos serão obtidas através da aplicação da Fórmula 01: 
 

Fórmula 01  ...................................   

 
Onde: VR = Valor da Remuneração para o projeto em Reais (R$); 
 IR = Índice de Remuneração de projetos, estabelecido na Tabela 04 abaixo. 
 HT = valor unitário da hora-técnica em Reais (R$), proposto pela empresa 
 Ae = área equivalente de remuneração para a edificação, definida conforme a fórmula 
02: 
 
Fórmula 02  ................................... ( ) ( ) ( ) ×+×+×= geptpde AcAbAaA  

 
Sendo: a = 1,0 
 b = 0,5 
 c = 0,25 
Onde: 

 pdA  = somatório das áreas projetadas de pavimento diferenciado (m²) 

 ptA  = somatório das áreas projetadas de pavimento tipo (m²) 

 geA  = somatório das áreas projetadas de garagem/estacionamento (m²), 
somente para o Projeto de Arquitetura, Projeto Estrutural e Fundações, 
Projetos Elétricos, Projeto Hidrossanitário e Projeto Anti-incêndio. 

 
Observação : No cálculo dos honorários para a especialidade Estrutural, será adotada a área 
efetiva de incidência do Projeto. 
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Tabela 04 – Índices de Remuneração (IR) 
 

Projeto / Serviço Técnico IR 
2D 

IR 
3D/BIM 

Estudo Preliminar (EPR) 0,10 0,15 
Projeto de Arquitetura – Executivo (ARQ) 0,80 1,20 
Projeto de Fundações (FUD) 0,20 0,30 
Projeto Estrutural em Alvenaria Estrutural (EAE) 0,45 0,68 
Projeto Estrutural em Concreto Armado (ECA) 0,45 0,68 
Projeto Estrutural em Concreto Protendido (ECP) 0,45 0,68 
Projeto Estrutural em Estrutura Metálica (EEM) 0,47 0,71 
Projeto de Impermeabilização (IMP) 0,14 0,21 
Projeto Hidrossanitário e/ou de Águas Pluviais (HIA) 0,12 0,18 
Projeto Rede de Gás GLP/GN (RGS) 0,08 0,12 
Projeto Rede de Gases Medicinais (RGM) 0,12 0,18 
Projeto Anti-incêndio com Extintores (EXT) 0,09 0,14 
Projeto Anti-incêndio com Hidrantes e Extintores (HEX) 0,17 0,26 
Projeto Anti-incêndio incluso Sprinklers (SPR) 0,33 0,50 
Projeto de Elétrica (ERC) 0,17 0,26 
Projeto de SPDA (SPD) 0,09 0,14 
Projeto Luminotécnico (LMT) 0,17 0,26 
Projeto de Telecomunicações (TLC) 0,06 0,09 
Projeto de Cabeamento Estruturado – Rede Lógica (CAE) 0,17 0,26 
Projeto com Mini-split – unitário de até 5 TR (MNS) 0,28 0,42 
Projeto com Self-contained – condensação a ar integrado ou Roof-tops (SCA) 0,36 0,54 
Projeto com Self-contained com condensador remoto, Split/Splitão – acima de 
5 TR; Projeto com tecnologia VRF ou VRV para expansão direta (SCR) 0,40 0,60 

Projeto de Central de Água Gelada com uso de Chillers (CAG) 0,64 0,96 
 
 
13 - Situações Não Previstas: 
 
• Nas situações em que a empresa não tenha condições de concluir a atividade de análise, em 

função do não cumprimento de exigências técnicas e/ou desistência do interessado, a mesma 
fará jus ao recebimento parcial (25, 50 ou 75%) do serviço contratado, a critério da ATC-
CAIXA. 

 
• Casos omissos serão resolvidos pela ATC-CAIXA. 

 
• A CAIXA poderá, a qualquer momento, convocar a empresa, sem obrigatória previsão de 

remuneração, para esclarecimentos e orientações necessárias à realização dos trabalhos. 
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ANEXO VI 
 

REMUNERAÇÃO DE DESLOCAMENTO 
 
1 Os honorários pelos serviços prestados serão acrescidos da remuneração pelo 

deslocamento conforme segue: 

 
1.1 R$ 37,00 (trinta e sete reais). 

 

1.2 Objeto da vistoria localizado em município vinculado àquele onde a empresa 
encontra-se habilitada: 
 

a) Distância até 30 km do município representante, obedecer à situação citada no 
subitem 1.1; 

 

b) Distância maior que 30 km, o deslocamento será calculado pelas fórmulas 
abaixo: 

 

Via pavimentada: 

 

Remuneração = R$ 1,23 x distância em km (ida e volta) entre 
municípios/distritos 
 
Via não pavimentada: 
 
Remuneração = R$ 1,86 x distância em km (ida e volta) entre 
municípios/distritos 

 

1.3 Objeto da vistoria localiza-se em município onde a empresa não se encontra 
habilitada:  

 

a) Distância até 30 km do município mais próximo onde a empresa encontra-se 
habilitada, obedecer à situação citada no subitem 1.1.  

 

b) Distância maior que 30 km do município mais próximo onde a empresa 
encontra-se habilitada, o deslocamento será calculado pelas fórmulas abaixo: 

 

Via pavimentada: 

 

Remuneração = R$ 1,23 x distância em km (ida e volta) entre 
municípios/distritos 
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Via não pavimentada: 
 
Remuneração = R$ 1,86 x distância em km (ida e volta) entre 
municípios/distritos 

 
1.4 Remuneração complementar: 
 

1.4.1 O valor referente a pedágio será incluído na remuneração do deslocamento, pelo 
seu valor integral, quando ocorrer, devidamente comprovada à Unidade da CAIXA 
que receber os serviços elaborados pela empresa e que terá que fazer a 
conclusão da demanda no Sistema. 

 

1.4.2 Quando a distância a ser percorrida (ida e volta) for superior a 400 km, o valor 
normal calculado para o deslocamento, segundo subitens 1.2 ou 1.3, deverá ser 
acrescido das horas dispendidas no percurso de viagem, calculadas com base 
numa velocidade média de 80 km/h e remuneradas à base de 25% da hora 
técnica conforme segue: 

 

Rt = Rn + (Dp ÷ 80 x 0,25 x Ht),  onde: 
 
Rt = Remuneração total; 
Rn = Remuneração para deslocamento normal; 
Dp = Distância percorrida em km, ida e volta; 
Ht = Hora técnica 

 

1.5 O parâmetro de distâncias a ser adotado será o rodoviário oficializado pela 
Secretaria Estadual ou Municipal de Transportes e/ou DNIT, disponibilizadas em 
mapas e tabelas de quilometragem. 

 

1.6 Na Ficha de Opção - Atividades x Municípios/Regiões de Interesse para 
Credenciamento (ANEXO IV) os municípios representantes são sede de 
unidade(s) da CAIXA. 

 

1.7 A CAIXA reserva-se o direito de, mediante negociação com a empresa, reduzir o 
valor da remuneração por deslocamento. 

 
1.7.1 A realização dos serviços incluindo roteiros predefinidos deverá ser considerada 

na negociação para cálculo da remuneração. 
 

1.8 Havendo necessidade de deslocamento fluvial ou aéreo, a remuneração será 
limitada a R$ 4.176,00 (quatro mil reais), calculada da seguinte forma: 

 

 Rt = (Dc ÷ 0,85) +  (Td x 0,30 x Ht),  onde: 

 Rt = Remuneração total; 
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Dc = Despesas comprovadas (passagem, hospedagem e alimentação); 
Td = Tempo total de deslocamento, considerando a efetiva viagem e eventuais 
tempos de espera; 
Ht = Valor hora técnica 
 
Obs.: Na expressão acima está considerada a soma das alíquotas tributárias e 
acréscimo de 25% da hora técnica, por hora de deslocamento. 
 

1.9 Casos excepcionais, inclusive aqueles em que os deslocamentos não são 
realizados por meios de transporte convencionais, serão remunerados com prévia 
negociação e aprovação pela CAIXA. 
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ANEXO VIII 
CAPA DE CURRÍCULO POR PROFISSIONAL 

 
 
Razão social CNPJ 
            

 
Dados do Profissional: 
 
Nome CPF 
            

 
Formação Nº carteira do 

 CREA/CAU 
UF do  
CREA/CAU 

                  
 
   
Telefone:       Celular:       E-mail:       

 
Vínculo com a empresa UF visto do CREA/CAU 
  1 – Sócio   2 - Contratado       

 
Responsável Técnico Representante legal 
  Sim   Não   Sim   Não 

 
 
1 - Grupo A – Avaliação de Imóveis, Outros Bens e A tividades Relacionadas:  
 
   A-401    A-402    A-403    A-404    A-405    A-406 
 
   A-407    A-408    A-409    A-410    A-411   
 
 
2 – Grupo B – Análise de Projeto Habitacional, Come rcial, Institucional ou Industrial; 
Elaboração, Análise, Consultoria ou Orçamento de Pr ojeto Habitacional, Comercial, 
Institucional ou Industrial:  
 
   B-401    B-402    B-403    B-404    B-405    B-406 
 
   B-407    B-421    B-422    B-423    B-424    B-425 
 
   B-426    B-427    B-428    B-429    B-430    B-431 
 
   B-432    B-433    B-434    B-435    B-436   
 
 
3 – Grupo C – Análise e Consultoria de Estudo, Proj eto e Aquisição de Máquina e 
Equipamento de Saneamento: 
 
   C-441    C-442    C-443    C-444    C-445    C-446 
 
   C-447    C-448    C-449    C-450     
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4 – Grupo D – Análise e Consultoria de Estudo, Proj eto, Aquisição de Máquina, 
Equipamento e Insumo de Infra-Estrutura Urbana ou R ural e Meio-Ambiente:  
 
   D-461    D-462    D-463    D-464    D-465    D-466 
 
   D-467    D-468    D-469    D-470    D-471    D-472 
 
   D-473    D-474    D-475    D-476    D-477    D-478 
 
   D-479    D-480    D-481    D-482    D-483    D-484 
 
   D-485    D-486         
 
 
5 – Grupo E –  Vistoria e Acompanhamento de Obra – Edificação; Vis toria, diagnóstico, 
orçamento, consultoria e acompanhamento - Danos Fís icos; Vistoria, acompanhamento de 
obra, estudo, projeto ou aquisições – Saneamento; V istoria, acompanhamento de obra, 
estudo, plano ou aquisições - Infra-estrutura e Mei o-Ambiente:  
 
   E-401    E-404    E-405    E-406    E-407   
 
   E-438    E-439         
 
   E-441    E-442    E-443    E-444    E-445    E-446 
 
   E-447    E-448         
 
   E-461    E-462    E-463    E-464    E-465    E-466 
 
   E-467    E-468    E-469    E-470    E-471    E-472 
 
   E-473    E-474    E-475    E-476    E-477    E-478 
 
   E-479    E-480    E-481    E-484    E-485    E-486 
 
 
6 - Grupo G - Atividades vinculadas 
 
Estas atividades serão executadas pelos profissionais credenciados nas atividades principais 
correlatas (Grupos A, B, C, D, E e Q). 
 
7 – Grupo Q - Acompanhamento e Análise Técnica de E mpreendimentos Habitacionais. 
 
   Q-401    Q-402    Q-403       
 
 
 
 
 
 
 
8 – Grupo P – Elaboração de Projetos em 2D ou 3D/BI M de Interesse da CAIXA 
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   P-401    P-402    P-403    P-404    P-405    P-406 
 
   P-407    P-408    P-409    P-410    P-411   
 
   P-412    P-413    P-414    P-415    P-416    P-417 
 
   P-418    P-419    P-420    P-421    P-422   
 
 
 
 
 
 
       ,    de       de      
Local/Data 
 
 
 
 
   
   
Nome e assinatura do representante técnico    

 
 
 
   
   
Nome e assinatura do representante legal    
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MODELO DE CURRÍCULO 
 
NOME DO PROFISSIONAL: 
Endereço: CEP – Cidade/UF 
Fone(s): (residencial/celular/recado) E-mail: 
 
Dados Pessoais 
 
Informar os dados pessoais, tais como: nacionalidade, idade, estado civil, etc. 

 
Formação acadêmica 
 
Informar o(s) curso(s) de graduação e pós-graduação, nível, data de conclusão, 
Entidade ministrante, Cidade/UF 

 
Outros Cursos 
 
Informar os cursos complementares à área de formação/atuação: nome, data de 
conclusão, Entidade ministrante, Cidade/UF 

 
Histórico profissional 
 
Informar a(s) empresa(s)/entidade(s) onde trabalhou, cargo ocupado, principal 
atribuição, período, Cidade/UF 

 
Experiência profissional 
 
Informar a(s) experiência (s) profissional mais relevante (s), relacionada(s) com a(s) 
atividades pretendida, anexando os respectivos comprovantes 

 
Sumário das qualificações 
 
Descrever sucintamente as qualificações acadêmicas, informando cursos de graduação 
e pós-graduação, com a área de concentração 
 
Informar a experiência profissional adquirida em empresas de prestação de serviços na 
área objeto do edital 
 
Descrever os conhecimentos, habilidades e atitudes pessoais  
 
Informar o domínio em informática (AutoCAD, Word, Excel, Internet, etc.) 
 
Informar o domínio de língua estrangeira 

 
       ,    de       de      
Local/Data 
 
Assinatura 
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ANEXO IX 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO N.º ______, PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE _____________, QUE ENTRE SI 
FIRMAM, DE UM LADO, A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, E, DE OUTRO, A EMPRESA 
__________________. 

 
 
 
Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF,  instituição 
financeira sob a forma de empresa pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 759, 
de 12/08/1969, regida pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei nº 13.303, de 30 
de junho de 2016, Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e pelo Estatuto Social 
da Caixa Econômica Federal, por intermédio de sua Gerência de Filial Logística em 
[indicar o local da  GILOG]  -  GILOG/__ [indicar a sigla da GILOG] , 
CNPJ(MF) nº __________ [indicar o CNPJ da Filial] , situada na [indicar o 
endereço completo da GILOG, inclusive CEP] , neste ato representada pelo(a) 
__________ [indicar e qualificar o representante da CAIXA, inf ormando 
também os dados da procuração que concede poderes d e 
representação] , daqui por diante designada CAIXA, de um lado e, de outro, a 
empresa __________ [indicar o nome da empresa em caixa-alta e negrito] , 
inscrita no CNPJ(MF) sob o nº _______________ com sede na __________ [indicar o 
endereço completo, inclusive CEP] , neste ato representada por __________ 

[indicar e qualificar o representante da contratada ] , doravante 
designada CONTRATADA , em face da autorização do(a) __________ [indicar o nome 
e cargo do autor da autorização ____________ da CAIXA, constante do 
Processo Administrativo nº ___________ de Credenciamento, com base no caput do art. 
69 do Regulamento de Licitações e Contratos da CAIXA,  têm justo e contratada a 
prestação dos serviços objeto deste instrumento, vinculada ao respectivo Edital e seus 
anexos, sujeitando-se as partes contratantes às normas constantes da Lei nº 13.303, de 
30/06/2016 e suas alterações posteriores do Regulamento de Licitações e Contratos da 
CAIXA e aos preceitos de Direito Privado, bem como às cláusulas e condições que se 
seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos de Engenharia, 
Arquitetura, Agronomia e Geologia nas atividades de: Avaliação de Imóveis e Outros Bens 
e Atividades Correlatas; Análise de Projeto Habitacional, Comercial, Institucional ou 
Industrial; Elaboração, Análise ou Consultoria de Projeto Habitacional, Comercial, 
Institucional ou Industrial e Orçamento; Análise e Consultoria de Estudo, Projeto e 
Aquisição de Máquina e Equipamento de Saneamento; Análise e Consultoria de Estudo, 
Projeto, Aquisição de Máquina, Equipamento e Insumo de Infraestrutura Urbana ou Rural 
e Meio-Ambiente; Edificação: vistoria e acompanhamento de obra; Danos Físicos: 
consultoria, vistoria, diagnóstico, orçamento e acompanhamento; Saneamento: 
acompanhamento de obra, estudo, projeto ou aquisições; Infraestrutura e Meio-Ambiente: 
acompanhamento de obra, estudo, plano ou aquisições; e Acompanhamento e Análise 
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Técnica de Empreendimentos Habitacionais, no âmbito do Estado de      [inserir 
abrangência do Credenciamento] , sempre que houver interesse previamente 
manifestado pela CAIXA, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas 
no Edital e seus anexos, que o integram e complementam. 
 
Parágrafo Primeiro - A especificação pormenorizada do objeto contratado, os requisitos 
técnicos e as condições de prestação dos serviços, bem como as obrigações e 
responsabilidades específicas estão indicadas no Projeto Básico – Anexo I e demais 
anexos do Edital, que integra(m) e complementa(m) este contrato.  
 
Parágrafo Segundo – Nas situações em que a Contratada adquirir qualificação para se 
habilitar a um novo serviço e/ou atender uma nova localidade a sua escolha, respeitando 
os princípios da Administração Pública e considerando que as inclusões/alterações 
satisfaçam os requisitos estabelecidos neste instrumento, deverá ser assinada ficha de 
opção com manifestação expressa das regiões de interesse em documento que será 
acostado a este contrato, dispensando, desta forma, aditamento contratual.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
São obrigações da CONTRATADA, além das previstas neste contrato e anexos: 
 
I - executar perfeita e integralmente, os trabalhos conforme formulários, orientações, 
rotinas e prazos estabelecidos pela CAIXA, os quais serão disponibilizados para a 
credenciada após a assinatura do pertinente instrumento de contrato, por meio de 
pessoas idôneas/tecnicamente capacitadas, obrigando-se a indenizar a CAIXA, mesmo 
em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos 
causados. A responsabilidade estender-se-á aos danos causados a terceiros durante a 
prestação dos serviços; 
 
II - recrutar e contratar a mão-de-obra especializada, em seu nome e sob sua 
responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CAIXA, cabendo-lhe efetuar todos os 
pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, 
previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua 
condição de empregadora, assumindo, ainda, total responsabilidade pela coordenação e 
supervisão dos encargos administrativos de seus empregados, tais como: controle, 
fiscalização e orientação técnica, controle de frequência, ausências permitidas, licenças 
autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências, promoções, etc.; 
 
III - dar sempre como conferidos e perfeitos os serviços prestados, cumprindo, 
rigorosamente, os prazos estabelecidos pela CAIXA e responsabilizando-se por quaisquer 
prejuízos que suas falhas ou imperfeições venham causar à CAIXA ou a terceiros, de 
modo direto ou indireto, além de realizar novamente o serviço incorreto, se for o caso, 
sem quaisquer ônus para a CAIXA; 
 
IV - diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CAIXA, 
clientes, visitantes e demais contratados; 
 
V - prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente a todas 
as reclamações e convocações da CAIXA; 
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VI - diligenciar para que seus empregados não prestem serviços que não os previstos no 
objeto deste contrato; 
 
VII - assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e quaisquer outros oriundos, 
derivados ou conexos com o contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, 
consignada, pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre 
seus empregados/prepostos e a CAIXA; 
 
VIII - agir com total diligência em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por seus 
empregados que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na prestação de 
serviços objeto deste contrato, comparecendo em todas as audiências designadas, 
apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a 
relação contratual com a CAIXA. A omissão da CONTRATADA, nas demandas dessa 
natureza, será considerada falta grave, sujeitando-se à aplicação das sanções previstas 
neste contrato, assegurada a prévia defesa; 
 
IX - indenizar todas as despesas e custos financeiros que porventura venham a ser 
suportados pela CAIXA, por força de sentença judicial que reconheça a responsabilidade 
subsidiária ou solidária da CAIXA por créditos devidos aos empregados da 
CONTRATADA, ainda que extinta a relação contratual entre as partes; 
 
X - respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na 
legislação pertinente, inclusive quanto à necessidade de constituição de CIPA, se for o 
caso, nos termos da “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego”; 
 
XI - manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, 
informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da CAIXA, de que venha 
a tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido confiados, sejam relacionados 
ou não com o objeto deste contrato;  
 
XII - obedecer às normas e rotinas da CAIXA, bem como a legislação aplicável, em 
especial, as que disserem respeito à segurança e saúde no trabalho, assumindo todas as 
providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de 
trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas 
dependências da CAIXA; 
 
XIII - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CAIXA, no tocante à prestação dos 
serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato; 
 
XIV - fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe 
integralmente os ônus decorrentes; 
 
XV - orientar os seus empregados, treinando-os e reciclando-os periodicamente, tanto no 
aspecto técnico, como no relacionamento humano, visando a mantê-los plenamente aptos 
ao perfeito desenvolvimento de suas funções, observadas as exigências e necessidades 
da CAIXA; 
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XVI - estruturar-se de modo compatível e prover toda a infraestrutura necessária à 
prestação dos serviços previstos neste contrato, com a qualidade e rigor exigidos, 
garantindo a sua supervisão desde a implantação; 
 
XVII - fornecer aos seus empregados todos as condições, os equipamentos e os recursos 
materiais necessários para o desenvolvimento de suas funções, exigidos por legislação 
ou norma do trabalho específica;  
 
XVIII - prover todos os meios necessários à garantia da prestação dos serviços 
contratados, inclusive nos casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
 
XIX - manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no procedimento de contratação; 
 
XX - providenciar, caso ainda não tenha, o cadastramento e a habilitação em cada nível 
do SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, mantendo-os 
atualizados durante toda a vigência do contrato; 
 
XXI - manter perante a CAIXA, durante a vigência do contrato, seu endereço comercial 
completo (logradouro, cidade, UF, CEP) e eletrônico, telefone, fax e nome dos seus 
representantes sempre atualizados, para fins de comunicação e encaminhamento de 
informações e documentos, inclusive os relativos a tributos, em face da condição da 
CAIXA de substituta tributária; 
 
XXII - não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 
18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de 
idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos;  
 
XXIII - assegurar a não utilização de trabalho em condições degradantes ou em condições 
análogas à escravidão e de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça, 
cor, sexo, orientação sexual, partido político, classe social, nacionalidade. 
 
XXIV - diligenciar para que seus empregados, quando a serviço da CAIXA, apresentem-
se em condições adequadas de descanso, de alimentação, de estado de alerta, entre 
outras físicas e mentais que garantam a segurança de todos no ambiente da CAIXA, 
sejam clientes, empregados ou terceirizados; 
 
XXV - dar ciência à CAIXA, de imediato e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar na execução dos serviços; 
 
XXVI - entregar o material fotográfico em formato digital, dentro das especificações 
estipuladas pela CAIXA. 
 
XXVII - arcar com os gastos referentes à realização das atividades previstas no contrato, 
correspondentes a deslocamentos, taxas, ART, RRT, emolumentos, cópias, fotos e 
quaisquer outras despesas vinculadas ao objeto contratado, ressalvadas as despesas 
previstas expressamente no edital ou no contrato como de responsabilidade da CAIXA;  
 
XXVIII - não aceitar demandas nas quais estejam faltando documentação mínima 
necessária para a realização dos serviços ou em que estejam impedidas de atuar; 
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XXIX - declarar-se impedida de realizar os serviços, quando envolver:  
a) entidades ou empresas com as quais os titulares e/ou responsáveis técnicos da 
CONTRATADA tenham vínculo empregatício e/ou contrato por prazo determinado; 
b) gerentes, sócios ou dirigentes de entidades ou empresas com as quais os titulares e/ou 
responsáveis técnicos da CONTRATADA tenham vínculo; 
c) parentes até segundo grau, bem como empresas em que estes sejam gerentes, sócios 
ou dirigentes; 
d) titulares e responsáveis técnicos da CONTRATADA como autores dos projetos ou 
Responsáveis Técnicos pela execução dos serviços. 
 
XXX - entregar à CAIXA os trabalhos técnicos efetuados, assinados, obrigatoriamente, 
pelo representante legal da empresa ou seu procurador legalmente constituído e 
registrado na CAIXA e pelo responsável técnico pela elaboração do serviço devidamente 
habilitado/autorizado pela CAIXA, quando da análise curricular, não sendo permitida 
procuração no último caso;  
 
XXXI - responder, na qualidade de fiel depositária, por toda a documentação que lhe for 
entregue pela CAIXA, até devolução, sob protocolo; 
 
XXXII- devolver cada processo acompanhado de relatório, laudo, fotos dos serviços 
prestados, conforme definido pela CAIXA; 
 
XXXIII - comunicar por escrito à CAIXA a existência de impedimento de ordem ética ou 
legal em serviço que lhe tenha sido encaminhado, devolvendo-o, imediatamente; 
 
XXXIV - corrigir, gratuitamente, e no prazo fixado pela CAIXA, os serviços que 
apresentem incorreção e imperfeição, sem prejuízo das sanções administrativas 
aplicáveis; 
 
XXXV - responder perante a CAIXA por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a 
sofrer em decorrência da prestação dos serviços contratados, por atos de seus 
empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando 
à CAIXA o exercício do direito de regresso, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade 
ou responsabilidade; 
 
XXXVI - facilitar e permitir à CAIXA, a qualquer momento, a realização de auditoria e 
acompanhamento dos serviços em sua sede/filial, sem que isso incorra em isenção de 
responsabilidade à CONTRATADA; 
 
XXXVII - não utilizar o nome da CAIXA em quaisquer atividades de divulgação de sua 
profissão, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e outros impressos;  
 
XXXVIII - não se pronunciar em nome da CAIXA a órgãos da imprensa ou clientes, 
agentes promotores, mutuários sobre quaisquer assuntos relativos à sua atividade, bem 
como sobre os serviços a seu cargo; 
 
XXXIX - Não utilizar pessoal não habilitado legalmente e que não esteja habilitado pela 
CAIXA para realizar a atividade demandada; 
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XL- Não utilizar qualquer dependência ou equipamento da CAIXA para a prestação dos 
serviços objeto do presente contrato; 
 
XLI - Não elaborar serviço que não esteja enquadrado em uma das atividades 
estabelecidas pelo Edital de credenciamento ou que não tenha sido autorizado pela 
unidade demandante; 
 
XLII - Não alterar os formulários fornecidos pela CAIXA; 
 
XLIII - não utilizar nem reproduzir, fora dos serviços contratados, os normativos, 
documentos e materiais encaminhados ou divulgados pela CAIXA; 
 
XLIV - comunicar à CAIXA, no prazo de 10 (dez) dias da ocorrência, qualquer alteração 
na composição societária da empresa ou em seu quadro técnico; 
 
XLV - comunicar com antecedência mínima de (02) dois dias a impossibilidade de 
assunção dos serviços na ordem de distribuição estabelecida no sistema bem como, 
quaisquer alterações cadastrais da empresa (endereço, telefone, fax, e-mail), a serem 
analisadas pela CAIXA;   
 
XLVI - na hipótese de rescisão contratual a CONTRATADA fará a comprovação da 
quitação de todos os impostos e contribuições sob sua responsabilidade e de sua 
regularidade fiscal, federal, estadual e municipal. 
 
XLVII – emitir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de 
Responsabilidade Técnica) dos serviços elaborados, ficando a critério do CREA ou CAU 
de cada Unidade da Federação, definir o período de recolhimento, bem como, a 
quantidade de serviços a serem relacionados em cada ART ou RRT; 
 
XLVIII - a CONTRATADA responderá, ainda, pela observância das Leis, Posturas e 
Regulamentos;  
 
XLIX - observar estritamente a vedação ao nepotismo, nos termos da declaração anexa, 
que integra este contrato; 
 
L - manter, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 
em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como 
as regras de acessibilidade previstas na legislação. 
 
LI- tomar conhecimento dos termos da Lei nº 12.846/2013 e de suas regulamentações, 
reconhecendo sua responsabilidade objetiva pelos atos praticados em seu interesse ou 
benefício, por qualquer pessoa que o represente, bem como adotar as medidas 
pertinentes no seu âmbito de atuação e influência, para combater a prática de atos lesivos 
à Administração Pública;  
 
LII- adotar as medidas pertinentes no seu âmbito de atuação e influência, para combater a 
prática de atos lesivos à Administração Pública, conforme identificados na Lei nº 
12.846/2013; 
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LIII- manter uma conduta pautada por elevados padrões de ética e integridade, capaz de 
assegurar relações sustentáveis, compatíveis com a legislação e o interesse público, 
observando com rigor as premissas norteadoras de comportamento estabelecidas no 
Código de Conduta do Fornecedor CAIXA, entregue à Contratada no ato da assinatura 
deste instrumento contratual. 
 
LIV - providenciar assinatura de Termo de Responsabilidade de Segurança da 
Informação, anexo a este contrato, de seus prestadores que tiverem acesso a sistemas e 
informações internas da CAIXA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRA TADA 
São responsabilidades da CONTRATADA, além das demais previstas neste contrato e 
anexos: 
 
I - Responder por todo e qualquer dano que causar à CAIXA ou a terceiros, ainda que 
culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CAIXA, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa; 
 
II - Responder por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência 
da prestação dos serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, 
mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à CAIXA o 
exercício do direito de regresso, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou 
responsabilidade; 
 
III - Arcar com quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à CAIXA, por 
autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a 
ser observado na execução do contrato pela CONTRATADA, as quais serão 
reembolsadas à CAIXA. 
 
IV - Responder, por força da lei, civil e penal, pela indevida divulgação e descuidada ou 
incorreta utilização dos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, 
exibidos, manuseados, os quais devem guardar sigilo, sem prejuízo da responsabilidade 
por perdas e danos a que der causa. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA 
 
A CAIXA obriga-se a: 
I indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços, permitindo, 

quando for o caso, o acesso dos empregados da CONTRATADA nas dependências 
da CAIXA; 

II proceder à distribuição igualitária dos serviços entre todos os credenciados, no 
município escolhido pela empresa, conforme critérios de distribuição de serviços 
definidos no Projeto Básico; 

III notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos 
serviços; 

IV efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato. 
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V indicar o representante da CAIXA responsável pela fiscalização e acompanhamento 
da execução do contrato. 

 
VI exercer a fiscalização e acompanhamento do contrato por meio do representante 

especialmente designado. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS, SEU REAJUSTE E DA FOR MA DE 
PAGAMENTO 
A CAIXA efetuará o pagamento dos serviços prestados e aceitos à CONTRATADA, cuja 
remuneração será calculada pelos valores constantes das tabelas do Anexo V e Anexo VI 
do Edital, que são partes integrantes deste contrato. 
 
Parágrafo Primeiro  - É admitido o reajuste de preços deste contrato, para mais ou para 
menos, limitado à variação obtida pelo Índice Nacional da Construção Civil do INCC – 
Índice Nacional de Custos de Serviços de Consultoria, Código A0157980 – divulgado pela 
Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou por outro índice que o venha substituir, em caso de 
extinção do INCC. 
  
Parágrafo Segundo  – A critério da CAIXA, os preços constantes da tabela do Anexo V e 
Anexo VI poderão ser reajustados, consoante índice estipulado no parágrafo acima desta 
cláusula, respeitando o intervalo mínimo de 1 (um) ano, a contar de __/__/2020. [GILOG 
verificar data de início da execução a ser definida  pela GEHPA] 
 
Parágrafo Terceiro -  O pagamento será feito por meio de crédito em conta 
corrente/poupança da CONTRATADA, obrigatoriamente em Agência da CAIXA, no ___ 
(_______) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços executados no 
período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês anterior. 
 
Parágrafo Quarto - A correspondente nota fiscal/fatura deve ser emitida após o término 
de cada mês e apresentada à CAIXA até o 5º dia útil do mês subsequente ao da 
prestação dos serviços, prorrogando-se o prazo de pagamento na mesma proporção de 
eventual atraso ocorrido na entrega da nota fiscal/fatura. 
 
Parágrafo Quinto - A CONTRATADA deve apresentar à CAIXA, juntamente com a nota 
fiscal/fatura, os seguintes documentos referentes ao mês anterior àquele relativo aos 
serviços faturados: 
 
I. relação contendo o número das autorizações de serviço, valor do serviço, valor do 
deslocamento e valor total; 
 
II. ART/RRT; 
 
III. cópias dos serviços prestados com os respectivos anexos obrigatórios, em meio 
digital, datadas, assinadas pelo responsável técnico e pelo representante legal, concluído 
no sistema Caixa ou vistadas pela Unidade demandante sob carimbo. 
 
Parágrafo Sexto -  Sobre o valor total da remuneração (atividades e deslocamentos) 
incidem as obrigações fiscais, conforme a legislação vigente. 
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Parágrafo Sétimo -  Para efeito de pagamento será considerada a data da conclusão da 
autorização de serviço e a entrega do trabalho. 
 
Parágrafo Oitavo -  A nota fiscal/fatura deve conter todos os elementos exigidos na 
legislação aplicável, cabendo à CONTRATADA a sua correta emissão, em conformidade 
com a legislação tributária pertinente, devendo, ainda, constar no seu corpo: 
 
a) a identificação completa da CAIXA, na qualidade de contratante, bem como o número 

do processo administrativo que originou a contratação e número do contrato; 
 

b) descrição de todos os serviços/itens que compõem a respectiva nota fiscal/fatura de 
forma clara, indicando, inclusive, os valores unitários e totais, o período a que se 
refere, bem como a(s) unidade(s) da CAIXA contemplada(s) com os serviços e o 
Município, com respectiva Unidade Federativa – UF, onde é prestado o serviço. 

 
Parágrafo Nono  - A nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA será devolvida à 
CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua 
rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentação. A devolução 
da nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA, em hipótese alguma, autorizará a 
CONTRATADA a suspender a execução dos serviços ou a deixar de efetuar os 
pagamentos devidos aos seus empregados. 
 
Parágrafo Décimo – A CAIXA fará as retenções dos tributos e contribuições 
sociais/previdenciárias, quando exigidas legalmente, em conformidade com a legislação 
vigente. As retenções não serão efetuadas caso a CONTRATADA se enquadre em 
hipótese excludente prevista em legislação, devendo, para tanto, apresentar a 
documentação pertinente ou declaração que comprove essa condição. Também não 
ocorrerá a retenção caso a CONTRATADA esteja amparada por medida judicial, que 
determine a suspensão do pagamento dos referidos tributos e/ou das contribuições 
previdenciárias, devendo apresentar à CAIXA, a cada pagamento, a documentação que 
comprove essa situação. 
 
Parágrafo Décimo Primeiro - Quando houver a prestação de serviço em município, cuja 
Lei Municipal atribua à CAIXA a responsabilidade pela retenção do ISSQN na fonte e, por 
conseguinte, o respectivo repasse, a CONTRATADA é obrigada a faturar os serviços, 
separadamente, por Município, emitindo quantas notas fiscais/faturas forem necessárias, 
independentemente de a CONTRATADA estar ou não nele estabelecida e da sua 
situação cadastral na localidade onde os serviços estão sendo prestados. 
 
Parágrafo Décimo Segundo - Os encargos sofridos pela CAIXA por atraso no repasse 
de obrigações tributárias de qualquer natureza, bem como das contribuições à 
Previdência, quando for o caso, decorrentes do atraso na entrega da nota fiscal/fatura 
pela CONTRATADA, serão cobrados diretamente da CONTRATADA. 
 
Parágrafo Décimo Terceiro - Por ocasião do pagamento, serão efetuadas as seguintes 
consultas: 
 
- ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, para verificação da 
regularidade fiscal da Contratada, no âmbito Federal, bem como da regularidade relativa à 
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Fazenda Nacional e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), exigidas no 
procedimento de contratação. 
 
Parágrafo Décimo Quarto  - Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA 
será comunicada por escrito para que regularize sua situação no prazo de 05(cinco) dias 
úteis, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa, no mesmo prazo, sob pena das 
sanções cabíveis e, não havendo regularização, rescisão contratual.  
 
Parágrafo Décimo Quinto - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços. 
 
Parágrafo Décimo Sexto – O não pagamento da nota fiscal/fatura, por culpa exclusiva da 
CAIXA, no prazo estabelecido neste contrato, enseja a atualização do respectivo valor 
pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, 
utilizando-se a seguinte fórmula:  
            

  VIN 
VAT =  -------  X  IDF, onde:  
             IDI 
 
VAT = valor atualizado  
VIN = valor inicial  
IDI = IGP-M/FGV na data inicial 
IDF = IGP-M/FGV na data final 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
 
O presente contrato terá a duração de sessenta meses, a contar de ___/___/______ e 
não admite prorrogação, conforme limite definido na Lei 13.303/2016. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
No curso da execução deste contrato caberá à CAIXA, diretamente ou por quem vier a 
indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições deste instrumento. 
 
Parágrafo Primeiro  - A CAIXA, sempre que entender pertinente, realizará consulta ao 
Registro do CEIS/CNEP/CEPIM (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
e Cadastro Nacional das Empresas Punidas/ Cadastro de Entidades Privadas sem fins 
Lucrativos), para verificar se existe ocorrência de sanções que restrinjam o direito de a 
empresa participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública ou 
a existência de penalidades aplicadas pela Administração Pública com base na Lei 
12.846/2013; 
 
Parágrafo Segundo  - A CAIXA poderá promover as diligências que entender necessárias 
para verificar a aderência da CONTRATADA à legislação anticorrupção. 
 
Parágrafo Terceiro - De modo a prevenir-se contra riscos de imagem e até mesmo 
financeiros, a CAIXA, após esgotar a via de esclarecimentos com os credenciados sem a 
obtenção de êxito, encaminhará documento informando-lhes da suspensão  preventiva 
das atividades, até que sejam averiguados os fatos e montados o dossiês, que 
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subsidiarão a instauração de processo administrativo, obedecendo aos princípios do 
contraditório e da ampla defesa. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO RESSARCIMENTO 
 
Parágrafo Primeiro -  A CONTRATADA autoriza a CAIXA a descontar o valor 
correspondente aos danos ou prejuízos apurados diretamente dos documentos fiscais 
pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos em relação a este contrato 
independentemente de qualquer procedimento judicial, depois de assegurada a prévia 
defesa em processo administrativo para apuração dos fatos. 
 
Parágrafo Segundo - O valor a ser ressarcido à CAIXA, nos casos de danos ou prejuízos 
em que a CONTRATADA for responsabilizada, será atualizado pelo índice de variação do 
IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no 
período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a 
data do efetivo ressarcimento à CAIXA, utilizando-se a seguinte fórmula: 
 
           VIN 
VAT =  -------  X  IDF, onde:  
           IDI 
 
VAT = valor atualizado  
VIN = valor inicial 
IDI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial) 
IDF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final) 
 
Parágrafo Terceiro  – A ausência ou omissão da fiscalização da CAIXA não eximirá a 
CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 
 
I. todos os tributos que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato, bem como 
as obrigações acessórias deles decorrentes; 
 

II. as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam 
necessárias à execução dos serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS INADIMPLEMENTOS CONTRATUAIS E  DAS SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS 
 
O inadimplemento de obrigações contratuais sujeita a CONTRATADA à notificação 
operacional e sanções administrativas descritas a seguir. 
 

I) São consideradas Faltas Operacionais (FO) aquelas ocorrências de 
descumprimento direto na execução do contrato, de natureza leve; 
 
II)  São consideradas Faltas de Postura de Atuação (FP) aquelas ocorrências que 
ferem a ética profissional, que não encontram amparo na legislação que 
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regulamenta o exercício da profissão, que não observam as recomendações 
previstas no COT e, que comprometem o bom andamento das atividades assim 
como a imagem institucional da CAIXA. 
 
III) São considerados Erros Técnicos Formais (EF) na prestação de serviços de 
engenharia, arquitetura e agronomia para a CAIXA aqueles referentes à atuação 
das empresas, através de seus técnicos habilitados pela CAIXA, que contrariem a 
boa técnica, as normas brasileiras, as orientações do COT quanto aos programas, 
a legislação que regulamenta o exercício da profissão e, ainda, os praticados por 
omissão total ou parcial de informações. 

 
Parágrafo Primeiro - É cabível notificação operacional na ocorrência de descumprimento 
contratual, tais como: 
 

Código  Descrição do tipo de descumprimento  
FO1 Recusar AS 
FO2 Não retirar documentação dentro do prazo estipulado 
FO3 Atrasar entrega do trabalho 
FO4 Não executar o trabalho (AS inconclusa) 
FP1 Não cumprir as orientações provenientes da CAIXA  
FP2 Elaborar serviço sem emissão de autorização de serviço 
FP3 Alterar formulários fornecidos pela CAIXA para realizar o serviço 
FP4 Comunicar a necessidade de afastamento com prazo inferior a 2 

dias úteis 
FP5 Apresentar-se para realização do serviço em traje incompatível com 

a atividade a ser desempenhada 
FP6 Utilizar-se de termos ou gestos inadequados ao dirigir-se a 

empregado ou cliente da CAIXA 
EF1 Não observar as orientações estabelecidas no COT 
EF2 Não observar a legislação pertinente 
EF3 Descrever incorretamente as características /dados do imóvel/ 

empreendimento/ bem avaliando 
EF4 Descrever incorretamente as características do logradouro, terreno 

e/ou região 
EF5 Caracterizar indevidamente unidade pertencente a empreendimento 

como isolada 
EF6 Apresentar peças técnicas incompletas, sem os anexos solicitados 
EF7 Utilizar metodologia inadequada para avaliação 
EF8 Utilizar elementos amostrais inadequados 
EF9 Utilizar variáveis inadequadas 
EF10 Discrepância entre os valores (Avaliação/ Análise) com variação de 

forma majorada ou minorada (>15% até 25%) 
EF11 Prestar informações incorretas sobre a documentação apresentada 
EF12 Realizar manifestação quanto à viabilidade técnica sem os 

elementos suficientes 
EF13 Não observar incompatibilidade entre as diversas peças técnicas do 

processo em análise 
EF14 Aceitar projeto com concepção ou funcionalidade inadequados 
EF15 Não informar erro na situação/locação/localização da obra 
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EF16 Não informar divergência entre a obra executada e os projetos 
(peças gráficas, orçamento e especificações) 

EF17 Descrever incorretamente o estágio das obras já executadas 
EF18 Informar incorretamente o andamento da obra, quanto ao atraso, 

adiantamento ou paralisação 
EF19 Não informar corretamente a qualidade da obra 
EF20 Não informar corretamente o desempenho da construtora ou agente 

promotor 
EF21 Não informar a inexistência de placa de obra ou placa em 

desacordo com as normas 
EF22 Efetuar acompanhamento de obra sem a documentação mínima 

necessária, conforme orientações CAIXA 
EF23 Deixar de informar as inconsistências da documentação relativa à 

medição (PLS, BM, RE) 
EF24 Deixar de informar as inconsistências da documentação da obra 
EF25 Deixar de informar no RAE providências necessárias ao 

cumprimento do objeto contratual 
EF26 Deixar de informar ou informar incorretamente a execução de obras 

não incidentes no contrato 
EF27 Não informar erros de concepção de projeto percebido durante a 

execução da obra 
EF28 Acatar medições ou mensurar em desacordo c/ o estágio da obra 

>1% até 4% do VOS ou > 10% até 40% do VM, o que for maior 
EF29 Enquadrar incorretamente o sinistro ocorrido 
EF30 Descrever incorretamente os danos físicos decorrentes do sinistro 

reclamado 
EF31 Identificar incorretamente a principal causa do sinistro 
EF32 Descrever incorretamente as condições de habitabilidade do imóvel 
EF33 Não se manifestar conclusivamente sobre a causa do sinistro 
EF34 Apresentar parecer incorreto sobre as especificações e orçamentos 

dos serviços necessários ao reparo dos danos 
EF35 Apresentar parecer conclusivo incorreto sobre a execução de 

reparos nos imóveis sinistrados 
 

I) A critério da CAIXA, as notificações operacionais relacionadas a Faltas 
Operacionais (FO) ou/e aos Erros Técnicos Formais (EF) que demonstrem 
inabilidade técnica no desempenho de uma atividade específica, ou 
incapacidade logística de atendimento de uma determinada região, pode ensejar 
em ação operacional de exclusão da atividade ou de região de atendimento, de 
forma temporária ou definitiva.  

 
Parágrafo Segundo  - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato e/ou pelo 
atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará 
sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 
 
I.   multa; 
II. suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a CAIXA, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos; 
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Parágrafo Terceiro - A multa no percentual de 10%, calculada sobre o valor das 
autorizações de serviços, ou na inexistência de autorização de serviço sobre o valor 
correspondente a 3 (três) horas técnicas, poderá ser aplicada nas situações e condições 
indicadas a seguir: 
 

Código  Descrição do tipo de falta  
  
FP7 Atuar  em  processo  que  envolva  sócio  ou  responsável  técnico  

da  Contratada  como  autor  do  projeto  ou Responsável Técnico da 
obra objeto da Ordem de Serviço demandada 

FP8 Atuar em processo que envolva entidade/empresa com a qual sócio 
ou RT da empresa Contratada tenha vínculo empregatício ou 
sociedade 

FP9 Atuar em processo que envolva parente até segundo grau, bem 
como empresa em que este seja gerente, sócio ou dirigente 

FP10 Atuar em processo em que haja interesse da empresa Contratada 
em participar da licitação para execução da obra 

FP11 Pronunciar-se em nome da CAIXA ou quanto a serviços a seu cargo 
contratados pela CAIXA 

FP12 Não realizar a vistoria para realização do serviço 
FP13 Enviar pessoa não habilitada na atividade para fazer vistoria 
FP14 Realizar serviço estando suspensa ou afastada da atividade ou com 

contrato rescindido ou em atividade para a qual não está habilitada 
FP15 Utilizar ou fornecer material divulgado pela CAIXA em trabalhos não 

contratados pela CAIXA 
FP16 Apresentar 2ª via da peça técnica diferente da 1ª via ou com dados 

divergentes do que consta no sistema 
FP17 Utilizar dependência da CAIXA para execução dos serviços 

contratados 
EF36 Discrepância entre os valores (Avaliação/ Análise) com variação de 

forma majorada ou minorada (>25%) 
EF37 Acatar medições ou mensurar em desacordo c/ o estágio da obra > 

4% do VOS ou > 40% do VM, o que for maior 
EF38 Aceitar indevidamente a garantia 
EF39 Negar indevidamente a garantia 
EF40 Vistoriar imóvel errado 
EF41 Aceitar projeto com processo construtivo não convencional não 

homologado pela CAIXA 
EF42 Errar na manifestação sobre a viabilidade técnica 

 
I) Na hipótese de reincidência dos erros e faltas (FO, FP e EF) passíveis de 
Notificação Operacional relacionados acima, dentro do prazo de um ano a partir 
da primeira notificação da empresa, a CONTRATADA ficará sujeita à multa de 
10% (dez por cento) do valor da autorização de serviço que deu causa à multa.  
 
II) Na hipótese de rescisão contratual por inadimplemento da CONTRATADA, 
esta ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor da autorização de 
serviço que deu causa à rescisão, independentemente das perdas e danos 
decorrentes do inadimplemento. 
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III) A multa será descontada do valor da fatura mensal, cobrada diretamente da 
CONTRATADA ou judicialmente. 

 
IV) A multa não incidirá sobre valor de deslocamento.  

 
Parágrafo Quarto –  A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) anos poderá ser aplicada à empresa em caso de: 
 
I) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
 
II) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do Credenciamento ou do 
Contrato; 
 
III) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a CAIXA em virtude de atos 
ilícitos praticados; 

 
IV) apresentar documentação falsa exigida para o Credenciamento; 
 
V) ensejar o retardamento da execução do objeto do Credenciamento; 
 
VI) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
VII) comportar-se de modo inidôneo, incluindo a prática de atos lesivos à Administração 
Pública previstos na Lei 12.846/2013. 
 
Parágrafo Quinto – As sanções previstas nos incisos I e II do parágrafo segundo 
poderão ser aplicadas concomitantemente. 
 
Parágrafo Sexto – As penalidades indicadas nesta cláusula, aplicadas pela autoridade 
competente da CAIXA, após regular processo administrativo e garantida a defesa prévia, 
serão lançadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 

 
Parágrafo Sétimo –  A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
CAIXA será devidamente publicada no DOU, mantendo, desta forma, atualizado o 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS. 
 
Parágrafo Oitavo –  A penalidade de suspensão aplicada à CONTRATADA alcança a 
figura dos sócios, administradores e dirigentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ILÍCITOS PENAIS 
As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 serão objeto de processo judicial na 
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCIS ÃO DO 
CONTRATO 
A rescisão do contrato se dá: 
 
I. De forma unilateral, assegurada a prévia defesa; 
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II. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 
conveniência para a CAIXA e para o contratado.  
 
III. Por determinação judicial.  
 
Parágrafo Primeiro  - Constituem motivo para a rescisão unilateral do contrato: 
 
I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  
 
II. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  
 
III. O descumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 
que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer 
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 
 
IV. A prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 12.846/2013; 
 
V. Inobservância da vedação ao nepotismo; 
 
VI. Prática de atos que prejudiquem ou comprometam à imagem ou reputação da CAIXA, 
direta ou indiretamente. 
 
VII. Reincidências em descumprimento contratual e prazo legal, inadimplemento parcial 
ou total do contrato, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à CAIXA. 
 
VIII. Descumprimento ou cumprimento parcial de obrigação contratual, desde que desses 
fatos resultem prejuízos à CAIXA. 
 
Parágrafo Segundo  – A rescisão decorrente dos motivos elencados nos incisos III, IV, V 
e VI será efetivada após o regular processo administrativo. 
 
Parágrafo Terceiro  - Os efeitos da rescisão do contrato serão operados a partir da 
comunicação escrita sobre o seu julgamento, ou, na impossibilidade de notificação do 
interessado, por meio de publicação oficial. 
 
Parágrafo Quarto  - Havendo a rescisão do contrato, cessarão todas as atividades da 
CONTRATADA, relativamente ao serviço contratado. 
 
Parágrafo Quinto -  No ato da rescisão contratual, a CONTRATADA prestará contas dos 
processos que lhe tenham sido confiados, efetuando a devolução dos respectivos 
dossiês, se for o caso. 
 
Parágrafo Sexto - Constatados prejuízos decorrentes da atuação irregular da 
CONTRATADA no momento da rescisão, poderá a CAIXA efetuar a retenção de valores 
devidos à CONTRATADA, nos limites suficientes às compensações dos mesmos, além da 
multa prevista no Parágrafo Terceiro da Cláusula Décima. 
 

Parágrafo Sétimo  - Nos casos em que a atuação da empresa der causa à rescisão 
contratual, a CAIXA decidirá sobre as providências a serem adotadas, inclusive 
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suspender a distribuição de serviços à empresa até a decisão final, assegurada ampla 
defesa à CONTRATADA. 

Parágrafo Oitavo  - Caso a CAIXA não utilize a prerrogativa de rescindir este contrato, a 
seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento da nota 
fiscal da fatura, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual 
infringida.  

Parágrafo Nono  - Havendo a constatação, pela CAIXA, no serviço realizado pela 
CONTRATADA, de ocorrência de informações totalmente divergentes, tais como 
descrição do empreendimento em desacordo com a realidade, constatação de que o local 
ou empreendimento não foi visitado ou a visita/serviços foram realizados por outra pessoa 
que não o profissional habilitado, a CAIXA, poderá rescindir unilateralmente o contrato, 
mesmo não havendo enquadramento nos erros técnicos, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis. 

Parágrafo Décimo  - O presente contrato poderá ainda ser rescindido a qualquer tempo 
pela CAIXA, quando for do seu interesse e a seu exclusivo critério, e nos demais casos 
previstos em lei, inclusive razões de interesse público.  

Parágrafo Décimo Primeiro  - Havendo interesse da CONTRATADA na rescisão do 
contrato, a mesma fica obrigada a apresentar as justificativas à CAIXA com antecedência 
mínima de 30 dias para análise e aprovação quanto a possibilidade de rescisão amigável.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRI OS 
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de dotação 
orçamentária prevista no _________________ [informar o nº do compromisso 
no SIPLO ou SAP]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO  EMPREGATÍCIO 
 
O presente contrato não implica vínculo empregatício de quaisquer dos integrantes do 
quadro da CONTRATADA com a CAIXA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

É vedado à CONTRATADA a subcontratação de empresa para a prestação dos serviços 
objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
Este contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos: 
 
I Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; 
 
II Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 

ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este 
Regulamento; 

 
III Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
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IV Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem 
como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade 
dos termos contratuais originários; 

 
V Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a 
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou 
serviço; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA CONFIDENCIALIDADE 
 
A CONTRATADA não poderá revelar a qualquer pessoa, governo e/ou a outra entidade 
externa à CAIXA quaisquer informações gerais e/ou particulares reservadas à Empresa 
relativas à prestação de serviço objeto desse contrato, ficando vedada a sua divulgação 
em outras circunstâncias diferentes das tratadas no presente. 
 
Esta cláusula de confidencialidade permanece vigente mesmo após o término do Contrato 
firmado com a CONTRATADA. 
 
Fica estabelecido que os produtos desenvolvidos no âmbito do contrato são de 
propriedade da CAIXA, ficando a ela reservados os direitos autorais, na forma prevista na 
legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
 
I. é facultado a alocação de empregados portadores de deficiência nos locais de 
prestação dos serviços, cabendo à CONTRATADA avaliar a compatibilidade entre a 
deficiência apresentada e a atividade a ser desempenhada. 
 
II. a CAIXA, para atender às necessidades do serviço, poderá, a seu exclusivo critério, 
alterar, definitiva ou provisoriamente, o horário de início da prestação dos serviços, 
mediante prévia comunicação à CONTRATADA; 
 
III. em razão de eventuais alterações estruturais da CAIXA, poderá haver modificações 
nos locais de prestação dos serviços, caso em que a CAIXA notificará a CONTRATADA 
para promover as mudanças necessárias; 
 
IV. é vedado à CONTRATADA caucionar ou ceder os créditos do presente contrato para 
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da CAIXA; 
 
VI. a CONTRATADA está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou 
prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, 
exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar 
conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem 
confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e penal, responsável por sua indevida 
divulgação e descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por 
perdas e danos a que der causa. 
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VII. no caso de MPE optante pelo Simples Nacional, a Declaração de Empresas Optantes 
do Simples Nacional, apresentada no ato da assinatura do contrato e que o integra, 
permite à contratada a obtenção do benefício da dispensa de retenção dos tributos 
federais, na forma da IN RFB 1.244/2012. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 
Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, será competente a Seção Judiciária da 
Justiça Federal do Estado de ___________, na cidade de _____________. 
 
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente, em 02(duas) 
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
 
Local/data 
 
   
   CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  DENOMINAÇÃO DA CONTRATADA 
Nome: ______________ 
CPF(MF): ______________ 

 Nome: ______________ 
CPF(MF): ______________ 

 
Testemunhas 
 
   Nome: ______________  Nome: ______________ 
CPF(MF): ______________  CPF(MF): ______________ 
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ANEXO DO CONTRATO Nº ........... 
DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO E IMPEDIMENTOS  

 
 
A Contratada DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

  
1. Não está com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou impedida 

de licitar e contratar pela União, ou que não tenha sido declarada inidônea para 
licitar ou contratar com a União, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 

2. Não é constituída por administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital social que seja dirigente ou empregado da CAIXA;   

3. Não é constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou 
declarada inidônea;   

4. Não tem administrador que seja sócio de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea;   

5. Não é constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa 
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo 
à sanção;   

6. Não tenha administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;   

7. Não há nos seus quadros de diretoria pessoa que participou, em razão de vínculo 
de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;  

8. Não é empregado ou dirigente CAIXA na condição de licitante; 
9. Não possui relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 

a) Dirigente da CAIXA;   
b) Empregado da CAIXA cujas atribuições envolvam a atuação na área 

responsável pela licitação, contratação ou pela gestão operacional do contrato e 
pela autoridade da CAIXA hierarquicamente superior as áreas mencionadas;  

c) Autoridade do ente público a que a CAIXA esteja vinculada. 
10. Não é proprietário, mesmo na condição de sócio, de empresa que tenha terminado 

seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a CAIXA há menos de 6 (seis) 
meses. 

 
 
 
       ,    de       de      
Local/Data 
 
 
 
[Nome e assinatura do proponente ou 
representante legal]  
[identificação completa] 
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ANEXO DO CONTRATO Nº ........... 
 

DECLARAÇÃO DE EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL   
ANEXO IV DA IN RBF 1.244/2012 

 
Ilmo. Sr. 
Gerente da Caixa Econômica Federal 
 
(nome da pessoa jurídica), com sede na (sede e endereço completo), inscrita no CNPJ 
sob o nº      , DECLARA à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fins de não incidência 
na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS, e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se 
refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita 
no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
Para esse efeito, a declarante informa que: 
 
I - Preenche os seguintes requisitos: 
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os 

documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas 
despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham 
a modificar sua situação patrimonial; e 

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a 
legislação pertinente; 

 
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de 
informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a 
falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 
9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às 
penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica 
(art. 299 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime 
contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 
 
 
 
______________________________, de       de       
Local/Data 
 
 
____________________________________ 
Assinatura do Responsável 
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ANEXO DO CONTRATO Nº ........... 
 

CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR CAIXA 
 
Combate à Corrupção 
 
1 OBJETIVO 
1.1 Este Código estabelece premissas norteadoras de comportamento que devem ser 
observadas pelo fornecedor, com o objetivo de orientá-lo para uma conduta pautada por 
elevados padrões de ética e integridade, capaz de assegurar relações sustentáveis, 
compatíveis com a legislação, o interesse público e as aspirações da sociedade. 
 
1.2 Deverá o fornecedor influenciar positiva e proativamente os demais envolvidos na 
cadeia produtiva, estendendo essa mesma conduta para as partes com quem se 
relaciona comercial e contratualmente, em especial, fornecedores e prestadores de 
serviços. 
 
1.3 As condutas levam em consideração não somente o legal e o ilegal, o justo e o 
injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente o 
honesto e o desonesto, tendo como fim o bem comum. 
 
1.4 Este Código de Conduta poderá ser alterado pela CAIXA dentro dos parâmetros 
legais e, consequentemente, as alterações terão de ser acompanhadas e seguidas pelo 
Fornecedor. 
 
2 PADRÕES GERAIS DE CONDUTA 
2.1 Este Código de Conduta vincula o Fornecedor da CAIXA a assumir os seguintes 
compromissos: 
 
2.1.1 Adotar medidas necessárias e efetivas para combater a corrupção e a fraude em 
todas as instâncias, prevenindo a ocorrência de qualquer tipo de comportamento ilegal. 
 
2.1.2 Adotar as melhores práticas e comportamento ético no exercício das atribuições 
profissionais ou fora dele, atuando com dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência 
dos princípios morais, condutas que também devem ser repassadas para toda a sua 
cadeia de fornecedores. 
 
2.1.3 Tomar conhecimento dos termos da Lei nº 12.846/2013 e de suas regulamentações, 
reconhecendo sua responsabilidade objetiva pelos atos praticados em seu interesse ou 
benefício, por qualquer pessoa que o represente. 
 
2.1.4 Adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à 
denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no 
âmbito da pessoa jurídica, nos termos do art. 42 e incisos, do Decreto 8.420/2015, que 
regulamentou a Lei 12.846/2013. 
 
2.2 As violações a este Código de Conduta serão submetidas à avaliação da área 
responsável na CAIXA, que deliberará sobre o encaminhamento da ocorrência para 
abertura de Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 
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3 PADRÕES ESPECÍFICOS DE CONDUTA 
3.1 A Pessoa Jurídica, na pessoa dos seus representantes, e todo o seu corpo funcional 
se comprometem a combater quaisquer práticas lesivas à Administração Pública, tais 
como: 
 
3.1.1 Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada. 
 
3.1.2 Financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática de atos 
de corrupção e fraudes. 
 
3.1.3 Utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus 
reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. 
 
3.1.4 Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo de procedimento licitatório público. 
 
3.1.5 Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 
público. 
 
3.1.6 Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo. 
 
3.1.7 Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente. 
 
3.1.8 Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 
pública ou celebrar contrato administrativo. 
 
3.1.9 Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em 
lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais. 
 
3.1.10 Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 
com a administração pública; 
 
3.1.11 Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 
públicos, ou intervir em sua atuação. 
 
3.2 Se comprometem, ainda, em observância à Lei nº 12.846/13 e regulamentações a 
adotar as seguintes ações: 
 
3.2.1 Diligenciar para que todos os seus colaboradores e representantes conheçam e 
cumpram este Código. 
 
3.2.2 Informar imediatamente à CAIXA, caso venha a tomar conhecimento de qualquer 
indício de violação a este Código ou às leis pertinentes. 
 
3.2.3 Caso tenha conhecimento, identificar e discriminar pessoas que estejam agindo em 
seu nome, ou por sua conta e ordem, que prometeu, deu ou ofereceu, direta ou 
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indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a qualquer agente público, ou esteve 
envolvido na prática de atos ilícitos referentes a crimes contra a administração pública. 
 
3.2.4 Adotar mecanismos e procedimentos para a prevenção dos crimes de lavagem de 
dinheiro em sintonia com a pertinente legislação, em especial, a Lei 9.613/98, bem como, 
dar conhecimento tempestivo à CAIXA de delitos da espécie consumados ou tentados 
que a ela se relacionem. 
 
3.2.5 Combater qualquer iniciativa que vá de encontro à livre concorrência, inclusive as 
indutoras à formação de cartel. 
 
3.2.6 Proteger a reputação da CAIXA, resguardando-a de ações e atitudes inadequadas 
que comprometam a sua imagem, praticadas direta ou indiretamente por pessoas que 
estejam agindo em nome da Pessoa Jurídica ou por sua conta. 
 
3.3 A Pessoa Jurídica buscará adotar Código de Étic a próprio, a fim de priorizar e 
sistematizar os seguintes Valores em sua governança  corporativa: 
 
3.3.1 Respeito - As pessoas são tratadas com ética, justiça, respeito, cortesia, igualdade e 
dignidade, sendo exigido de dirigentes, empregados e parceiros absoluto respeito pelo ser 
humano, pelo bem público, pela sociedade e pelo meio ambiente. 
 
3.3.2 Honestidade – Os negócios são geridos com honestidade, estando o interesse 
público em 1º lugar, em detrimento de interesses pessoais, de grupos ou de terceiros. 
 
3.3.3 Compromisso - Os dirigentes, empregados e parceiros estão comprometidos com o 
mais elevado padrão ético no exercício de suas atribuições profissionais, com o 
cumprimento das leis, das normas e dos regulamentos internos e externos que regem a 
empresa. 
 
3.3.4 Transparência - Aos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e à mídia é 
dispensado tratamento equânime na disponibilidade de informações claras e tempestivas, 
por meio de fontes autorizadas e no estrito cumprimento da legislação aplicável. 
 
3.3.5 Responsabilidade – as ações são pautadas nos preceitos e valores éticos deste 
Código, de forma a eliminar ações e atitudes corruptivas, bem como proteger o patrimônio 
público, com a adequada utilização das informações, dos bens e demais recursos 
colocados à disposição para a gestão eficaz dos negócios, garantindo proteção a quem 
denunciar as violações a este Código. 
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TERMO DE RECEBIMENTO, CIÊNCIA E ADESÃO 
AO CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR CAIXA 

 
[NOME DA EMPRESA]................ , inscrita(o) no [CNPJ] ..........................., por meio do 
seu representante devidamente constituído, [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO 
REPRESENTANTE], DECLARA, sob as penas da lei, para fins de formalização de 
contratação com a CAIXA, que: 
 
1. Recebeu uma cópia integral do Código de Conduta do Fornecedor CAIXA; 
 
2. Tomou conhecimento de todos os seus termos e se compromete a cumpri-los 
integralmente; 
 
3. Compartilhará as condutas contidas neste Código com seus empregados, sua 
respectiva cadeia produtiva e seus subcontratados, quando for o caso; 
 
4. Não tem conhecimento de qualquer violação ou indício de violação a este Código ou à 
legislação anticorrupção; 
 
5. Se compromete a informar à CAIXA caso venha a tomar conhecimento de qualquer 
violação ou indício de violação a este Código ou à legislação 
anticorrupção; 
 
6. Tem conhecimento de que a manutenção da relação contratual com a CAIXA implica 
na concordância em seguir este Código e suas eventuais alterações, 
aditamentos ou revisões futuras; 
 
7. Se compromete em acessar o endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, para 
manter-se atualizado em razão de possíveis alterações neste Código de 
Conduta. 
 
 
 
       ,    de       de      
Local/Data 
 
 
 
[Nome e assinatura do proponente ou 
representante legal]  
[identificação completa] 
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ANEXO DO CONTRATO Nº ........... 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃ O 
 
 
Nome do Usuário CPF 

Empresa Função 

Lotação Telefone 

 
 
Declaro ter permissão de acesso às informações da CAIXA, ou sob sua responsabilidade, 
necessárias ao desempenho das atividades executadas  para a empresa contratada pela 
CAIXA, à qual sou vinculado, e comprometo-me a cumprir o disposto nos itens a seguir: 
 
Conhecer e cumprir, rigorosamente, todas as políticas e procedimento da CAIXA relativos 
à segurança da informação. 
 
1. Estar ciente de que os acessos aos quais se referem o presente Termo foram 
concedidos para uso exclusivo nas atividades a que se destinam. 
 
2. Observar a classificação das informações às quais tiver acesso, de acordo com os 
critérios estabelecidos pela CAIXA em função das atividades por mim executadas. 
 
3. Caso necessário, ao divulgar as informações da CAIXA, observar os critérios 
estabelecidos. 
 
4. Não utilizar meus acessos para visualizar dados ou informações desnecessárias ao 
exercício de minhas atividades. 
 
5. Não utilizar meus acessos para copiar ou remover recursos computacionais, 
informações de propriedade da CAIXA ou por ela administrada, sem autorização 
específica para esse fim. 
 
6. Não utilizar meus acessos para interferir em serviços, provocando, por exemplo, 
congestionamento, alteração, lentidão ou interrupção do tráfego da rede CAIXA. 
 
7. Não utilizar os recursos disponibilizados pela CAIXA em atividades ilegais, tais como 
difamação, discriminação, obscenidade, pornografia, ameaça, roubo, tentativa de acesso 
desautorizado a dados ou tentativa de burlar medidas de segurança em sistemas, 
interceptação de mensagens eletrônicas e violação de direitos autorais. 
 
8. Não citar ou discutir assuntos internos da CAIXA em ambientes públicos, físicos ou 
virtuais. 
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9. Respeitar os direitos de propriedade, instalando e/ou utilizando somente recursos 
tecnológicos autorizados e com as respectivas licenças de uso válidas. 
 
10. Comunicar à chefia imediata qualquer suspeita ou evidência de transgressão às 
normas em vigor, principalmente para os casos em que ficar comprovado o 
comprometimento de informação corporativa da CAIXA ou sob sua responsabilidade, 
evitando que a imagem da Empresa seja colocada em risco junto ao seu público interno e 
externo. 
 
Estou ciente de que: 
 

• as responsabilidades quanto à segurança da informação se estendem além do 
horário de trabalho e continuam mesmo depois de encerrado o contrato de 
trabalho, para as informações obtidas em virtude de minhas atribuições na CAIXA. 

• O descumprimento de qualquer item deste Termo pode acarretar a aplicação das 
sanções citadas nos contratos de prestação de serviço, aplicável à empresa 
contratada, e, ainda, nos demais processos legais e responsabilidades civil, penal 
cabíveis, também aplicáveis ao prestador de serviço/proposto. 

 
 
______________________________, ______de ______________de___________ 
Local/Data 
 
 
 
 
      
Assinatura do usuário  Nome, CPF e Assinatura do 

Representante/Preposto da Empresa 
Contratada 
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ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
À 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
GILOG/PO 
 
 
Referência: Edital nº 1989/2019 – Credenciamento  
 
[NOME DA EMPRESA]........................, inscrita no [CNPJ] ..........................., por meio do 
seu representante devidamente constituído, [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO 
REPRESENTANTE DO FORNECEDOR], DECLARA, em atendimento ao item 4.7 do 
Edital e sob as penas da lei, que: 
 
a)  Recebeu os documentos que compõem o Edital Credenciamento nº1988/2019 e 
que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das 
obrigações objeto deste credenciamento; 
 
b)  Não está com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou impedida 
de licitar e contratar pela União, ou que não se encontra declarada inidônea para licitar ou 
contratar com a União, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 
 
c)  Se obriga a informar a existência de fato superveniente impeditivo de sua 
habilitação; 
 
d)  Preenche todos os requisitos e condições constantes do Edital nº 1988/2019, com 
instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados para a execução do contrato, 
não se enquadrando em quaisquer das situações de impedimento nele previstas;  
 
e)  Não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos; e 
 
f) Os documentos apresentados no Portal de Licitações CAIXA são cópias fiéis dos 
correspondentes documentos originais e está ciente que na hipótese de declaração falsa, 
fica sujeita às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. 
 
 
       ,    de       de      
Local/Data 
 
 
 
[Nome e assinatura do proponente ou 
representante legal]  
[identificação completa] 
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ANEXO XI 
PEPT - PENDÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇA TÉCNICA 

 
 

1 – Identificação 
 
Programa 
 

Número do Contrato 
 

 
Nome do empreendimento 
 
 
Agente promotor/proponente 
 
 
N° AS  
 

Código da Atividade 
 

 
2 – Identificação da Pendência 
 
À  
Unidade Demandante do Serviço: Nome da Unidade - UF:  
 
Para que seja possível dar continuidade na elaboraç ão do trabalho solicitado é 
necessário: 
 

1 - Fornecer indicações para localização do imóvel
 

2 - Possibilitar acesso ao imóvel
 

3 - Complementar as informações (Conforme discriminado abaixo no Campo de Observações)
 

4 - Fornecer os seguintes documentos (Conforme discriminado abaixo no Campo de Observações)
 

5 - Esclarecer dúvida quanto a existência de informação normativa divergente
 

6 - Esclarecer normativo a ser considerado para a realização do trabalho.
 

7 - Esclarecer modelo de peça técnica a ser adotado para a realização do trabalho
 

8 - Outros (Conforme discriminado abaixo no Campo de Observações)
 

 
Campo de Observações: 
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3 – Conclusão 
 
A(s) pendência(s) indicada(s) acima:  

Impossibilita(m) a conclusão do serviço
 

 
 
Local/data 
 
 
   

 
Assinatura do responsável técnico Assinatura do responsável legal (empresa 
credenciada) 
CREA/CAU:       CPF:       
 
CPF:       
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ANEXO XII 

 TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
 
 

 
A empresa ______________________________________________, CNPJ 
_________________ declara estar ciente de que não poderá revelar a qualquer pessoa, 
governo e/ou a outra entidade externa à CAIXA quaisquer informações gerais e/ou 
particulares reservadas à Empresa relativas à prestação de serviço objeto desse contrato, 
ficando vedada a sua divulgação em outras circunstâncias diferentes das tratadas no 
presente. 
 
Este Termo de confidencialidade permanece vigente mesmo após o término do Contrato 
firmado com a CAIXA. 
 
 
       ,    de       de      
Local/Data 
 
 
 
[Nome e assinatura do proponente ou 
representante legal]  
[identificação completa] 
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ANEXO XIII 

 
TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CO NLUIO ENTRE 

LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL 
 

[NOME DA EMPRESA]............., inscrita no CNPJ/MF nº ..........................., por meio do 
seu representante devidamente constituído, [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO 
REPRESENTANTE], doravante denominado proponente, para atendimento ao Edital de 
Credenciamento n.º      . 
 
- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a 
declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida 
política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;  
 
- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;  
 
- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a 
corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;  
 
- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um 
esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais 
iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;  
 
Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 
8.666/93, se compromete a: 
 
1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas 
que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em 
seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, 
especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a CAIXA;  
 
2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em 
seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim 
entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a 
qualquer funcionário CAIXA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;  
 
3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu 
nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize 
qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários CAIXA;  
 
4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício 
estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de 
sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;  
 
5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a 
participar ou não da referida licitação; 
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6. Apoiar e colaborar com a CAIXA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade 
ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito 
respeito à legislação vigente;  
 
E, ainda, declara que: 
  
7. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as 
regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata 
pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas; 
 
8. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-lo. 
 
 
       ,    de       de      
Local/Data 
 
 
 
 
[Nome e assinatura do proponente ou 
representante legal, 
Com identificação completa] 
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ANEXO XIV 
CHECK LIST DA EMPRESA 

 
 
Este check-list tem como função auxiliar a proponente na preparação da documentação 
necessária para habilitação no Credenciamento, não implica qualquer responsabilidade à 
CAIXA ou exime os participantes da necessidade de observância e de atendimento à íntegra 
do Edital.  
 

Item Cadastro no SICAF 

4.1.1 

O credenciamento da proponente no SICAF e o cadastramento em cada nível 
são válidos para a comprovação dos requisitos da Habilitação Jurídica, 
Regularidade Fiscal e Econômico- Financeira. A verificação será feita por 
consulta on-line ao sistema, pela CAIXA, em ato interno. 

 
 

Item  
Documentos a serem apresentados, caso a proponente não tenha SICAF  

4.2.1 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e 
alterações contratuais, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores. 

4.2.2 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício. 

4.2.3 
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

4.2.4 Cópia do documento de identidade dos responsáveis técnicos e legais. 

4.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
4.3.2 Prova de regularidade relativa à Fazenda Nacional. 

4.3.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). 

4.4.1 Certidão Negativa de falência ou Recuperação Judicial/Extrajudicial, expedida 
pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 
 

Item Documentos de Qualificação Técnica 

4.5.1.1 

Registro ou prova de inscrição da pessoa jurídica proponente no CREA – 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, ou no CAU – 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, dentro do seu prazo de validade, onde 
constem os seus responsáveis técnicos 

4.5.1.2 

Prova de vínculo com a empresa proponente, dos profissionais que compõem o 
seu quadro técnico, cujos nomes não constem da certidão emitida pelo CREA ou 
CAU referente à pessoa jurídica, por meio de Carteira de Trabalho ou Folha de 
Registro de Empregado (FRE), ou Contrato de Prestação de Serviços, 
devidamente registrado 
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4.5.2.1 Certidão de registro junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia, ou ao CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do profissional 

4.5.2.2 
Documentos de comprovação da formação e experiência do profissional para 
cada atividade técnica de interesse conforme as exigências da coluna “pré-
requisitos” discriminadas na tabela do Anexo II. 

4.5.3 Currículo de cada profissional da empresa proponente, devidamente capeado, 
conforme modelo sugerido no Anexo VIII. 

 
Item Documentos emitidos e assinados pela empresa p roponente 

4.8, alínea “a” Anexo IV - Ficha de Opção – Atividades x Municípios/Regiões de Interesse 
para credenciamento – emitir tantas quanto forem necessárias 

4.8, alínea “b” Anexo VII - Informações Relativas à Empresa 
4.8, alínea “c” Anexo X – Declaração 
4.8, alínea “d” Anexo XII - Termo de Confidencialidade 

4.8,alínea “e” Anexo XIII - Termo de Compromisso de Combate à Corrupção e ao Conluio 
entre Licitantes e de Responsabilidade Sócio-Ambiental 

 
 
 

PREENCHIMENTO DOS DOCUMENTOS 
 
Os anexos III, IV, VIII, X, XI, XII e XIII estão di sponíveis para edição e inclusão no 
Portal em arquivo tipo WORD. 
 
O anexo VII está disponível para edição e inclusão no Portal em arquivo tipo 
EXCEL. 
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10 DE JANEIRO  
 

 

 

NOME DA EMPRESA 

Criado por: Seu Nome 
 

OPINIÕES E SUGESTÕES 
PARA AÇÃO CONTRA 
RESOLUÇÃO 4754 BACEN 

2021 
ANEXO - 10 
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964.

(Vide Decreto nº 55.815, de 1965)
(Vide arts 1331 a 1358 da Lei nº 10.406, de 10.1.2002)
(Vide Lei nº 12.973, de 2014)

Mensagem de veto

Dispõe sôbre o condomínio em edificações e as incorporações
imobiliárias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DO CONDOMÍNIO

Art. 1º As edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas
entre si, destinadas a fins residenciais ou não-residenciais, poderão ser alienados, no todo ou em parte, objetivamente considerados,
e constituirá, cada unidade, propriedade autônoma sujeita às limitações desta Lei.

§ 1º Cada unidade será assinalada por designação especial, numérica ou alfabética, para efeitos de identificação e
discriminação.

§ 2º A cada unidade caberá, como parte inseparável, uma fração ideal do terreno e coisas comuns, expressa sob forma
decimal ou ordinária

Art. 2º Cada unidade com saída para a via pública, diretamente ou por processo de passagem comum, será sempre tratada
como objeto de propriedade exclusiva, qualquer que seja o número de suas peças e sua destinação, inclusive (VETADO) edifício-
garagem, com ressalva das restrições que se lhe imponham.

§ 1º O direito à guarda de veículos nas garagens ou locais a isso destinados nas edificações ou conjuntos de edificações será
tratado como objeto de propriedade exclusiva, com ressalva das restrições que ao mesmo sejam impostas por instrumentos
contratuais adequados, e será vinculada à unidade habitacional a que corresponder, no caso de não lhe ser atribuída fração ideal
específica de terreno. (Incluído pela Lei nº 4.864, de 29.11.1965)

§ 2º O direito de que trata o § 1º dêste artigo poderá ser transferido a outro condômino, independentemente da alienação da
unidade a que corresponder, vedada sua transferência a pessoas estranhas ao condomínio. (Incluído pela Lei nº 4.864, de
29.11.1965)

§ 3º Nos edifícios-garagem, às vagas serão atribuídas frações ideais de terreno específicas.(Incluído pela Lei nº 4.864, de
29.11.1965)

Art. 3º O terreno em que se levantam a edificação ou o conjunto de edificações e suas instalações, bem como as fundações,
paredes externas, o teto, as áreas internas de ventilação, e tudo o mais que sirva a qualquer dependência de uso comum dos
proprietários ou titulares de direito à aquisição de unidades ou ocupantes, constituirão condomínio de todos, e serão insuscetíveis de
divisão, ou de alienação destacada da respectiva unidade. Serão, também, insuscetíveis de utilização exclusiva por qualquer
condômino (VETADO).

Art. 4º A alienação de cada unidade, a transferência de direitos pertinentes à sua aquisição e a constituição de direitos reais
sôbre ela independerão do consentimento dos condôminos, (VETADO).  

Parágrafo único - A alienação ou transferência de direitos de que trata este artigo dependerá de prova de quitação das
obrigações do alienante para com o respectivo condomínio. (Redação dada pela Lei nº 7.182, de 27.3.1984)   (Vide Lei nº 7.433, de
1985)

Art. 5º O condomínio por meação de parede, soalhos, e tetos das unidades isoladas, regular-se-á pelo disposto no Código Civil,
no que lhe fôr aplicável.

Art. 6º Sem prejuízo do disposto nesta Lei, regular-se-á pelas disposições de direito comum o condomínio por quota ideal de
mais de uma pessoa sôbre a mesma unidade autônoma.

Art. 7º O condomínio por unidades autônomas instituir-se-á por ato entre vivos ou por testamento, com inscrição obrigatória no
Registro de Imóvel, dêle constando; a individualização de cada unidade, sua identificação e discriminação, bem como a fração ideal
sôbre o terreno e partes comuns, atribuída a cada unidade, dispensando-se a descrição interna da unidade.

Art. 8º Quando, em terreno onde não houver edificação, o proprietário, o promitente comprador, o cessionário dêste ou o
promitente cessionário sôbre êle desejar erigir mais de uma edificação, observar-se-á também o seguinte:

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.591-1964?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D55815.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm#art1331
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12973.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/vep834-L4591-64.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4864.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4864.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4864.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7182.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7433.htm#art2%C2%A72
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a) em relação às unidades autônomas que se constituírem em casas térreas ou assobradadas, será discriminada a parte do
terreno ocupada pela edificação e também aquela eventualmente reservada como de utilização exclusiva dessas casas, como jardim
e quintal, bem assim a fração ideal do todo do terreno e de partes comuns, que corresponderá às unidades;

b) em relação às unidades autônomas que constituírem edifícios de dois ou mais pavimentos, será discriminada a parte do
terreno ocupada pela edificação, aquela que eventualmente fôr reservada como de utilização exclusiva, correspondente às unidades
do edifício, e ainda a fração ideal do todo do terreno e de partes comuns, que corresponderá a cada uma das unidades;

c) serão discriminadas as partes do total do terreno que poderão ser utilizadas em comum pelos titulares de direito sôbre os
vários tipos de unidades autônomas;

d) serão discriminadas as áreas que se constituírem em passagem comum para as vias públicas ou para as unidades entre si.

Capítulo II

Da Convenção de Condomínio

Art. 9º Os proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes cessionários dos direitos pertinentes à aquisição
de unidades autônomas, em edificações a serem construídas, em construção ou já construídas, elaborarão, por escrito, a Convenção
de condomínio, e deverão, também, por contrato ou por deliberação em assembléia, aprovar o Regimento Interno da edificação ou
conjunto de edificações.

§ 1º Far-se-á o registro da Convenção no Registro de Imóveis, bem como a averbação das suas eventuais alterações.

§ 2º Considera-se aprovada, e obrigatória para os proprietários de unidades, promitentes compradores, cessionários e
promitentes cessionários, atuais e futuros, como para qualquer ocupante, a Convenção que reúna as assinaturas de titulares de
direitos que representem, no mínimo, 2/3 das frações ideais que compõem o condomínio.

§ 3º Além de outras normas aprovadas pelos interessados, a Convenção deverá conter:

a) a discriminação das partes de propriedade exclusiva, e as de condomínio, com especificações das diferentes áreas;

b) o destino das diferentes partes;

c) o modo de usar as coisas e serviços comuns;

d) encargos, forma e proporção das contribuições dos condôminos para as despesas de custeio e para as extraordinárias;

e) o modo de escolher o síndico e o Conselho Consultivo;

f) as atribuições do síndico, além das legais;

g) a definição da natureza gratuita ou remunerada de suas funções;

h) o modo e o prazo de convocação das assembléias gerais dos condôminos;

i) o quorum para os diversos tipos de votações;

j) a forma de contribuição para constituição de fundo de reserva;

l) a forma e o quorum para as alterações de convenção;

m) a forma e o quorum para a aprovação do Regimento Interno quando não incluídos na própria Convenção.

§ 4º No caso de conjunto de edificações, a que se refere o art. 8º, a convenção de condomínio fixará os direitos e as relações
de propriedade entre os condôminos das várias edificações, podendo estipular formas pelas quais se possam desmembrar e alienar
porções do terreno, inclusive as edificadas. (Incluído pela Lei nº 4.864, de 29.11.1965)

Art. 10. É defeso a qualquer condômino:

I - alterar a forma externa da fachada;

Il - decorar as partes e esquadriais externas com tonalidades ou côres diversas das empregadas no conjunto da edificação;

III - destinar a unidade a utilização diversa de finalidade do prédio, ou usá-la de forma nociva ou perigosa ao sossêgo, à
salubridade e à segurança dos demais condôminos;

IV- embaraçar o uso das partes comuns.

§ 1º O transgressor ficará sujeito ao pagamento de multa prevista na convenção ou no regulamento do condomínio, além de ser
compelido a desfazer a obra ou abster-se da prática do ato, cabendo, ao síndico, com autorização judicial, mandar desmanchá-Ia, à
custa do transgressor, se êste não a desfizer no prazo que lhe fôr estipulado.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4864.htm#art7
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§ 2º O proprietário ou titular de direito à aquisição de unidade poderá fazer obra que (VETADO) ou modifique sua fachada, se
obtiver a aquiescência da unanimidade dos condôminos

Art. 11. Para efeitos tributários, cada unidade autônoma será tratada como prédio isolado, contribuindo o respectivo condômino,
diretamente, com as importâncias relativas aos impostos e taxas federais, estaduais e municipais, na forma dos respectivos
lançamentos.

CAPíTULO III

Das Despesas do Condomínio

Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-
parte que lhe couber em rateio.

§ 1º Salvo disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada
unidade.

§ 2º Cabe ao síndico arrecadar as contribuições competindo-lhe promover, por via executiva, a cobrança judicial das quotas
atrasadas.

§ 3º O condômino que não pagar a sua contribuição no prazo fixado na Convenção fica sujeito ao juro moratório de 1% ao mês,
e multa de até 20% sôbre o débito, que será atualizado, se o estipular a Convenção, com a aplicação dos índices de correção
monetária levantados pelo Conselho Nacional de Economia, no caso da mora por período igual ou superior a seis meses.

§ 4º As obras que interessarem à estrutura integral da edificação ou conjunto de edificações, ou ao serviço comum, serão feitas
com o concurso pecuniário de todos os proprietários ou titulares de direito à aquisição de unidades, mediante orçamento prévio
aprovado em assembléia-geral, podendo incumbir-se de sua execução o síndico, ou outra pessoa, com aprovação da assembléia.

§ 5º A renúncia de qualquer condômino aos seus direitos, em caso algum valerá como escusa para exonerá-lo de seus
encargos.

Capítulo IV

Do Seguro,do Incêndio, da Demolição e da Reconstrução Obrigatória

Art. 13. Proceder-se-á ao seguro da edificação ou do conjunto de edificações, neste caso, discriminadamente, abrangendo
tôdas as unidades autônomas e partes comuns, contra incêndio ou outro sinistro que cause destruição no todo ou em parte,
computando-se o prêmio nas despesas ordinárias do condomínio.

Parágrafo único. O seguro de que trata êste artigo será obrigatòriamente feito dentro de 120 dias, contados da data da
concessão do "habite-se", sob pena de ficar o condomínio sujeito à multa mensal equivalente a 1/12 do impôsto predial, cobrável
executivamente pela Municipalidade.

Art. 14. Na ocorrência de sinistro total, ou que destrua mais de dois terços de uma edificação, seus condôminos reunir-se-ão em
assembléia especial, e deliberarão sôbre a sua reconstrução ou venda do terreno e materiais, por quorum mínimo de votos que
representem metade, mais uma das frações ideais do respectivo terreno.

§ 1º Rejeitada a proposta de reconstrução, a mesma assembléia, ou outra para êste fim convocada, decidirá, pelo mesmo
quorum, do destino a ser dado ao terreno, e aprovará a partilha do valor do seguro entre os condôminos, sem prejuízo do que receber
cada um pelo seguro facultativo de sua unidade.

§ 2º Aprovada, a reconstrução será feita, guardados, obrigatòriamente, o mesmo destino, a mesma forma externa e a mesma
disposição interna.

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, a minoria não poderá ser obrigada a contribuir para a reedificação, caso em que a
maioria poderá adquirir as partes dos dissidentes, mediante avaliação judicial, feita em vistoria.

Art. 15. Na hipótese de que trata o § 3º do artigo antecedente, à maioria poderão ser adjudicadas, por sentença, as frações
ideais da minoria.

§ 1º Como condição para o exercício da ação prevista neste artigo, com a inicial, a maioria oferecerá e depositará, à disposição
do Juízo, as importâncias arbitradas na vistoria para avaliação, prevalecendo as de eventual desempatador.

§ 2º Feito o depósito de que trata o parágrafo anterior, o Juiz, liminarmente, poderá autorizar a adjudicação à maioria, e a
minoria poderá levantar as importâncias depositadas; o Oficial de Registro de Imóveis, nestes casos, fará constar do registro que a
adjudicação foi resultante de medida liminar.

§ 3º Feito o depósito, será expedido o mandado de citação, com o prazo de dez dias para a contestação, VETADO.

§ 4º Se não contestado, o Juiz, imediatamente, julgará o pedido.

§ 5º Se contestado o pedido, seguirá o processo o rito ordinário.
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§ 6º Se a sentença fixar valor superior ao da avaliação feita na vistoria, o condomínio em execução restituirá à minoria a
respectiva diferença, acrescida de juros de mora à prazo de 1% ao mês, desde a data da concessão de eventual Iiminar, ou pagará o
total devido, com os juros da mora a conter da citação.

§ 7º Transitada em julgado a sentença, servirá ela de título definitivo para a maioria, que deverá registrá-la no Registro de
Imóveis.

§ 8º A maioria poderá pagar e cobrar da minoria, em execução de sentença, encargos fiscais necessários à adjudicação
definitiva a cujo pagamento se recusar a minoria.

Art. 16. Em caso de sinistro que destrua menos de dois têrços da edificação, o síndico promoverá o recebimento do seguro e a
reconstrução ou os reparos nas partes danificadas.

Art. 17. Os condôminos que representem, pelo menos 2/3 (dois terços) do total de unidades isoladas e frações ideais
correspondentes a 80% (oitenta por cento) do terreno e coisas comuns poderão decidir sobre a demolição e reconstrução do prédio,
ou sua alienação, por motivos urbanísticos ou arquitetônicos, ou, ainda, no caso de condenação do edifício pela autoridade pública,
em razão de sua insegurança ou insalubridade.  (Redação dada pela Lei nº 6.709, de 31.10.1979)

§ 1º A minoria não fica obrigada a contribuir para as obras, mas assegura-se à maioria o direito de adquirir as partes dos
dissidentes, mediante avaliação judicial, aplicando-se o processo previsto no art. 15. (Redação dada pela Lei nº 6.709, de 31.10.1979)

§ 2º Ocorrendo desgaste, pela ação do tempo, das unidades habitacionais de uma edificação, que deprecie seu valor unitário
em relação ao valor global do terreno onde se acha construída, os condôminos, pelo quorum mínimo de votos que representem 2/3
(dois terços) das unidades isoladas e frações ideais correspondentes a 80% (oitenta por cento) do terreno e coisas comuns, poderão
decidir por sua alienação total, procedendo-se em relação à minoria na forma estabelecida no art. 15, e seus parágrafos, desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 6.709, de 31.10.1979)

§ 3º Decidida por maioria a alienação do prédio, o valor atribuído à quota dos condôminos vencidos será correspondente ao
preço efetivo, e, no mínimo, à avaliação prevista no § 2º ou, a critério desses, a imóvel localizado em área próxima ou adjacente com
a mesma área útil de construção. (Redação dada pela Lei nº 6.709, de 31.10.1979)

Art. 18. A aquisição parcial de uma edificação, ou de um conjunto de edificações, ainda que por fôrça de desapropriação,
importará no ingresso do adquirente no condomínio, ficando sujeito às disposições desta lei, bem assim às da convenção do
condomínio e do regulamento interno. (Redação dada pela Decreto-Lei nº 981, de 21.10.1969)

Capítulo V

Utilização da Edificação ou do Conjunto de Edificações

Art. 19. Cada condômino tem o direito de usar e fruir, com exclusividade, de sua unidade autônoma, segundo suas
conveniências e interêsses, condicionados, umas e outros às normas de boa vizinhança, e poderá usar as partes e coisas comuns de
maneira a não causar dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das
mesmas partes por todos.

Parágrafo único. (VETADO).

Art. 20. Aplicam-se ao ocupante do imóvel, a qualquer título, tôdas as obrigações referentes ao uso, fruição e destino da
unidade.

Art. 21. A violação de qualquer dos deveres estipulados na Convenção sujeitará o infrator à multa fixada na própria Convenção
ou no Regimento Interno, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que, no caso, couber.

Parágrafo único. Compete ao síndico a iniciativa do processo e a cobrança da multa, por via executiva, em benefício do
condomínio, e, em caso de omitir-se êle, a qualquer condômino.

Capítulo VI

Da Administração do Condomínio

Art. 22. Será eleito, na forma prevista pela Convenção, um síndico do condomínio, cujo mandato não poderá exceder de 2 anos,
permitida a reeleição.

§ 1º Compete ao síndico:

a) representar ativa e passivamente, o condomínio, em juízo ou fora dêle, e praticar os atos de defesa dos interêsses comuns,
nos limites das atribuições conferidas por esta Lei ou pela Convenção;

b) exercer a administração interna da edificação ou do conjunto de edificações, no que respeita à sua vigência, moralidade e
segurança, bem como aos serviços que interessam a todos os moradores;

c) praticar os atos que lhe atribuírem as leis a Convenção e o Regimento Interno;

d) impor as multas estabelecidas na Lei, na Convenção ou no Regimento Interno;
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e) cumprir e fazer cumprir a Convenção e o Regimento Interno, bem como executar e fazer executar as deliberações da
assembléia;

f) prestar contas à assembléia dos condôminos.

g) manter guardada durante o prazo de cinco anos para eventuais necessidade de verificação contábil, toda a documentação
relativa ao condomínio. (Alínea incluída pela Lei nº 6.434, de 15.7.1977)

§ 2º As funções administrativas podem ser delegadas a pessoas de confiança do síndico, e sob a sua inteira responsabilidade,
mediante aprovação da assembléia geral dos condôminos.

§ 3º A Convenção poderá estipular que dos atos do síndico caiba recurso para a assembléia, convocada pelo interessado.

§ 4º Ao síndico, que poderá ser condômino ou pessoa física ou jurídica estranha ao condomínio, será fixada a remuneração
pela mesma assembléia que o eleger, salvo se a Convenção dispuser diferentemente.

§ 5º O síndico poderá ser destituído, pela forma e sob as condições previstas na Convenção, ou, no silêncio desta pelo voto de
dois têrços dos condôminos, presentes, em assembléia-geral especialmente convocada.

§ 6º A Convenção poderá prever a eleição de subsíndicos, definindo-lhes atribuições e fixando-lhes o mandato, que não poderá
exceder de 2 anos, permitida a reeleição.

Art. 23. Será eleito, na forma prevista na Convenção, um Conselho Consultivo, constituído de três condôminos, com mandatos
que não poderão exceder de 2 anos, permitida a reeleição.

Parágrafo único. Funcionará o Conselho como órgão consultivo do síndico, para assessorá-lo na solução dos problemas que
digam respeito ao condomínio, podendo a Convenção definir suas atribuições específicas.

Capítulo VII

Da Assembléia Geral

Art. 24. Haverá, anualmente, uma assembléia geral ordinária dos condôminos, convocada pelo síndico na forma prevista na
Convenção, à qual compete, além das demais matérias inscritas na ordem do dia, aprovar, por maioria dos presentes, as verbas para
as despesas de condomínio, compreendendo as de conservação da edificação ou conjunto de edificações, manutenção de seus
serviços e correlatas.

§ 1º As decisões da assembléia, tomadas, em cada caso, pelo quorum que a Convenção fixar, obrigam todos os condôminos.

§ 2º O síndico, nos oito dias subseqüentes à assembléia, comunicará aos condôminos o que tiver sido deliberado, inclusive no
tocante à previsão orçamentária, o rateio das despesas, e promoverá a arrecadação, tudo na forma que a Convenção previr.

§ 3º Nas assembléias gerais, os votos serão proporcionais às frações ideais do terreno e partes comuns, pertencentes a cada
condômino, salvo disposição diversa da Convenção.

§ 4º Nas decisões da Assembléia que não envolvam despesas extraordinárias do condomínio, o locatário poderá votar, caso o
condômino-locador a ela não compareça. (Redação dada pela Lei nº 9.267, de 25.3.1996)

Art. 25. Ressalvado o disposto no § 3º do art. 22, poderá haver assembléias gerais extraordinárias, convocadas pelo síndico ou
por condôminos que representem um quarto, no mínimo do condomínio, sempre que o exigirem os interêsses gerais.

Parágrafo único. Salvo estipulação diversa da Convenção, esta só poderá ser modificada em assembléia geral extraordinária,
pelo voto mínimo de condôminos que representem 2/3 do total das frações ideais.

Art. 26. (VETADO).

Art. 27. Se a assembléia não se reunir para exercer qualquer dos podêres que lhe competem, 15 dias após o pedido de
convocação, o Juiz decidirá a respeito, mediante requerimento dos interessados.

Título II

DAS INCORPORAÇÕES

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 28. As incorporações imobiliárias, em todo o território nacional, reger-se-ão pela presente Lei.

Parágrafo único. Para efeito desta Lei, considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e
realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas,
(VETADO).
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Art. 29. Considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que embora não efetuando a construção,
compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas,
(VETADO) em edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou que meramente aceite propostas para
efetivação de tais transações, coordenando e levando a têrmo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega,
a certo prazo, preço e determinadas condições, das obras concluídas.

Parágrafo único. Presume-se a vinculação entre a alienação das frações do terreno e o negócio de construção, se, ao ser
contratada a venda, ou promessa de venda ou de cessão das frações de terreno, já houver sido aprovado e estiver em vigor, ou
pender de aprovação de autoridade administrativa, o respectivo projeto de construção, respondendo o alienante como incorporador.

Art. 30. Estende-se a condição de incorporador aos proprietários e titulares de direitos aquisitivos que contratem a construção
de edifícios que se destinem a constituição em condomínio, sempre que iniciarem as alienações antes da conclusão das obras.

Art. 30-A   Revogado pela Lei nº 10.931, de 2004

Art. 30-B   Revogado pela Lei nº 10.931, de 2004

Art. 30-C   Revogado pela Lei nº 10.931, de 2004

Art. 30-D   Revogado pela Lei nº 10.931, de 2004

Art. 30-E   Revogado pela Lei nº 10.931, de 2004

Art. 30-F   Revogado pela Lei nº 10.931, de 2004

Art. 30-G   Revogado pela Lei nº 10.931, de 2004

Art. 31. A iniciativa e a responsabilidade das incorporações imobiliárias caberão ao incorporador, que sòmente poderá ser:

a) o proprietário do terreno, o promitente comprador, o cessionário dêste ou promitente cessionário com título que satisfaça os
requisitos da alínea a do art. 32;

b) o construtor (Decreto número 23.569, de 11-12-33, e 3.995, de 31 de dezembro de 1941, e Decreto-lei número 8.620, de 10
de janeiro de 1946) ou corretor de imóveis (Lei nº 4.116, de 27-8-62).

c) o ente da Federação imitido na posse a partir de decisão proferida em processo judicial de desapropriação em curso ou o
cessionário deste, conforme comprovado mediante registro no registro de imóveis competente. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)

§ 1º No caso da alínea b, o incorporador será investido, pelo proprietário de terreno, o promitente comprador e cessionário dêste
ou o promitente cessionário, de mandato outorgado por instrumento público, onde se faça menção expressa desta Lei e se transcreva
o disposto no § 4º, do art. 35, para concluir todos os negócios tendentes à alienação das frações ideais de terreno, mas se obrigará
pessoalmente pelos atos que praticar na qualidade de incorporador.

§ 2º Nenhuma incorporação poderá ser proposta à venda sem a indicação expressa do incorporador, devendo também seu
nome permanecer indicado ostensivamente no local da construção.

§ 3º Tôda e qualquer incorporação, independentemente da forma por que seja constituída, terá um ou mais incorporadores
solidàriamente responsáveis, ainda que em fase subordinada a período de carência, referido no art. 34.

CAPÍTULO I-A.
DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO

(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as
acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do
patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à
entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes.(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 1o O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador
ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação
respectiva.(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 2o O incorporador responde pelos prejuízos que causar ao patrimônio de afetação. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 3o Os bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação somente poderão ser objeto de garantia real em operação de
crédito cujo produto seja integralmente destinado à consecução da edificação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias
aos respectivos adquirentes. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 4o No caso de cessão, plena ou fiduciária, de direitos creditórios oriundos da comercialização das unidades imobiliárias
componentes da incorporação, o produto da cessão também passará a integrar o patrimônio de afetação, observado o disposto no §
6o. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
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§ 5o As quotas de construção correspondentes a acessões vinculadas a frações ideais serão pagas pelo incorporador até que a
responsabilidade pela sua construção tenha sido assumida por terceiros, nos termos da parte final do § 6o do art. 35.(Incluído pela Lei
nº 10.931, de 2004)

§ 6o Os recursos financeiros integrantes do patrimônio de afetação serão utilizados para pagamento ou reembolso das
despesas inerentes à incorporação.(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 7o O reembolso do preço de aquisição do terreno somente poderá ser feito quando da alienação das unidades autônomas, na
proporção das respectivas frações ideais, considerando-se tão-somente os valores efetivamente recebidos pela alienação.(Incluído
pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 8o Excluem-se do patrimônio de afetação:(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

I - os recursos financeiros que excederem a importância necessária à conclusão da obra (art. 44), considerando-se os valores a
receber até sua conclusão e, bem assim, os recursos necessários à quitação de financiamento para a construção, se houver; e
(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

II - o valor referente ao preço de alienação da fração ideal de terreno de cada unidade vendida, no caso de incorporação em
que a construção seja contratada sob o regime por empreitada (art. 55) ou por administração (art. 58).(Incluído pela Lei nº 10.931, de
2004)

§ 9o No caso de conjuntos de edificações de que trata o art. 8o, poderão ser constituídos patrimônios de afetação separados,
tantos quantos forem os: (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

I - subconjuntos de casas para as quais esteja prevista a mesma data de conclusão (art. 8o, alínea "a"); e (Incluído pela Lei nº
10.931, de 2004)

II - edifícios de dois ou mais pavimentos (art. 8o , alínea "b").(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 10. A constituição de patrimônios de afetação separados de que trata o § 9o deverá estar declarada no memorial de
incorporação.(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 11. Nas incorporações objeto de financiamento, a comercialização das unidades deverá contar com a anuência da instituição
financiadora ou deverá ser a ela cientificada, conforme vier a ser estabelecido no contrato de financiamento.(Incluído pela Lei nº
10.931, de 2004)

§ 12. A contratação de financiamento e constituição de garantias, inclusive mediante transmissão, para o credor, da propriedade
fiduciária sobre as unidades imobiliárias integrantes da incorporação, bem como a cessão, plena ou fiduciária, de direitos creditórios
decorrentes da comercialização dessas unidades, não implicam a transferência para o credor de nenhuma das obrigações ou
responsabilidades do cedente, do incorporador ou do construtor, permanecendo estes como únicos responsáveis pelas obrigações e
pelos deveres que lhes são imputáveis.(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

Art. 31-B. Considera-se constituído o patrimônio de afetação mediante averbação, a qualquer tempo, no Registro de Imóveis, de
termo firmado pelo incorporador e, quando for o caso, também pelos titulares de direitos reais de aquisição sobre o terreno.(Incluído
pela Lei nº 10.931, de 2004)

Parágrafo único. A averbação não será obstada pela existência de ônus reais que tenham sido constituídos sobre o imóvel
objeto da incorporação para garantia do pagamento do preço de sua aquisição ou do cumprimento de obrigação de construir o
empreendimento.(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

Art. 31-C. A Comissão de Representantes e a instituição financiadora da construção poderão nomear, às suas expensas,
pessoa física ou jurídica para fiscalizar e acompanhar o patrimônio de afetação.(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 1o A nomeação a que se refere o caput não transfere para o nomeante qualquer responsabilidade pela qualidade da obra,
pelo prazo de entrega do imóvel ou por qualquer outra obrigação decorrente da responsabilidade do incorporador ou do construtor,
seja legal ou a oriunda dos contratos de alienação das unidades imobiliárias, de construção e de outros contratos eventualmente
vinculados à incorporação.(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 2o A pessoa que, em decorrência do exercício da fiscalização de que trata o caput deste artigo, obtiver acesso às informações
comerciais, tributárias e de qualquer outra natureza referentes ao patrimônio afetado responderá pela falta de zelo, dedicação e sigilo
destas informações.(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 3o A pessoa nomeada pela instituição financiadora deverá fornecer cópia de seu relatório ou parecer à Comissão de
Representantes, a requerimento desta, não constituindo esse fornecimento quebra de sigilo de que trata o § 2o deste artigo.(Incluído
pela Lei nº 10.931, de 2004)

Art. 31-D. Incumbe ao incorporador: (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
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I - promover todos os atos necessários à boa administração e à preservação do patrimônio de afetação, inclusive mediante
adoção de medidas judiciais; (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

II - manter apartados os bens e direitos objeto de cada incorporação; (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

III - diligenciar a captação dos recursos necessários à incorporação e aplicá-los na forma prevista nesta Lei, cuidando de
preservar os recursos necessários à conclusão da obra;(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

IV - entregar à Comissão de Representantes, no mínimo a cada três meses, demonstrativo do estado da obra e de sua
correspondência com o prazo pactuado ou com os recursos financeiros que integrem o patrimônio de afetação recebidos no período,
firmados por profissionais habilitados, ressalvadas eventuais modificações sugeridas pelo incorporador e aprovadas pela Comissão de
Representantes;(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

V - manter e movimentar os recursos financeiros do patrimônio de afetação em conta de depósito aberta especificamente para
tal fim;(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

VI - entregar à Comissão de Representantes balancetes coincidentes com o trimestre civil, relativos a cada patrimônio de
afetação;(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

VII - assegurar à pessoa nomeada nos termos do art. 31-C o livre acesso à obra, bem como aos livros, contratos,
movimentação da conta de depósito exclusiva referida no inciso V deste artigo e quaisquer outros documentos relativos ao patrimônio
de afetação; e (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

VIII - manter escrituração contábil completa, ainda que esteja desobrigado pela legislação tributária.(Incluído pela Lei nº 10.931,
de 2004)

Art. 31-E. O patrimônio de afetação extinguir-se-á pela: (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

I - averbação da construção, registro dos títulos de domínio ou de direito de aquisição em nome dos respectivos adquirentes e,
quando for o caso, extinção das obrigações do incorporador perante a instituição financiadora do empreendimento; (Incluído pela Lei
nº 10.931, de 2004)

II - revogação em razão de denúncia da incorporação, depois de restituídas aos adquirentes as quantias por eles pagas (art.
36), ou de outras hipóteses previstas em lei; e  (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

III - liquidação deliberada pela assembléia geral nos termos do art. 31-F, § 1o. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

Art. 31-F. Os efeitos da decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador não atingem os patrimônios de afetação
constituídos, não integrando a massa concursal o terreno, as acessões e demais bens, direitos creditórios, obrigações e encargos
objeto da incorporação. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 1o Nos sessenta dias que se seguirem à decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador, o condomínio dos
adquirentes, por convocação da sua Comissão de Representantes ou, na sua falta, de um sexto dos titulares de frações ideais, ou,
ainda, por determinação do juiz prolator da decisão, realizará assembléia geral, na qual, por maioria simples, ratificará o mandato da
Comissão de Representantes ou elegerá novos membros, e, em primeira convocação, por dois terços dos votos dos adquirentes ou,
em segunda convocação, pela maioria absoluta desses votos, instituirá o condomínio da construção, por instrumento público ou
particular, e deliberará sobre os termos da continuação da obra ou da liquidação do patrimônio de afetação (art. 43, inciso III);
havendo financiamento para construção, a convocação poderá ser feita pela instituição financiadora. (Incluído pela Lei nº 10.931, de
2004)

§ 2o O disposto no § 1o aplica-se também à hipótese de paralisação das obras prevista no art. 43, inciso VI. (Incluído pela Lei nº
10.931, de 2004)

§ 3o Na hipótese de que tratam os §§ 1o e 2o, a Comissão de Representantes ficará investida de mandato irrevogável para
firmar com os adquirentes das unidades autônomas o contrato definitivo a que estiverem obrigados o incorporador, o titular do domínio
e o titular dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da incorporação em decorrência de contratos preliminares. (Incluído pela Lei nº
10.931, de 2004)

§ 4o O mandato a que se refere o § 3o será válido mesmo depois de concluída a obra.(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 5o O mandato outorgado à Comissão de Representantes confere poderes para transmitir domínio, direito, posse e ação,
manifestar a responsabilidade do alienante pela evicção e imitir os adquirentes na posse das unidades respectivas. (Incluído pela Lei
nº 10.931, de 2004)

§ 6o Os contratos definitivos serão celebrados mesmo com os adquirentes que tenham obrigações a cumprir perante o
incorporador ou a instituição financiadora, desde que comprovadamente adimplentes, situação em que a outorga do contrato fica
condicionada à constituição de garantia real sobre o imóvel, para assegurar o pagamento do débito remanescente. (Incluído pela Lei
nº 10.931, de 2004)
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§ 7o Ainda na hipótese dos §§ 1o e 2o, a Comissão de Representantes ficará investida de mandato irrevogável para, em nome
dos adquirentes, e em cumprimento da decisão da assembléia geral que deliberar pela liquidação do patrimônio de afetação, efetivar
a alienação do terreno e das acessões, transmitindo posse, direito, domínio e ação, manifestar a responsabilidade pela evicção, imitir
os futuros adquirentes na posse do terreno e das acessões. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 8o Na hipótese do § 7o, será firmado o respectivo contrato de venda, promessa de venda ou outra modalidade de contrato
compatível com os direitos objeto da transmissão. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 9o A Comissão de Representantes cumprirá o mandato nos termos e nos limites estabelecidos pela deliberação da
assembléia geral e prestará contas aos adquirentes, entregando-lhes o produto líquido da alienação, no prazo de cinco dias da data
em que tiver recebido o preço ou cada parcela do preço. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 10. Os valores pertencentes aos adquirentes não localizados deverão ser depositados em Juízo pela Comissão de
Representantes.(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 11. Caso decidam pela continuação da obra, os adquirentes ficarão automaticamente sub-rogados nos direitos, nas
obrigações e nos encargos relativos à incorporação, inclusive aqueles relativos ao contrato de financiamento da obra, se houver.
(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 12. Para os efeitos do § 11 deste artigo, cada adquirente responderá individualmente pelo saldo porventura existente entre as
receitas do empreendimento e o custo da conclusão da incorporação na proporção dos coeficientes de construção atribuíveis às
respectivas unidades, se outro critério de rateio não for deliberado em assembléia geral por dois terços dos votos dos adquirentes,
observado o seguinte: (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

I - os saldos dos preços das frações ideais e acessões integrantes da incorporação que não tenham sido pagos ao incorporador
até a data da decretação da falência ou da insolvência civil passarão a ser pagos à Comissão de Representantes, permanecendo o
somatório desses recursos submetido à afetação, nos termos do art. 31-A, até o limite necessário à conclusão da incorporação;
(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

II - para cumprimento do seu encargo de administradora da incorporação, a Comissão de Representantes fica investida de
mandato legal, em caráter irrevogável, para, em nome do incorporador ou do condomínio de construção, conforme o caso, receber as
parcelas do saldo do preço e dar quitação, bem como promover as medidas extrajudiciais ou judiciais necessárias a esse
recebimento, praticando todos os atos relativos ao leilão de que trata o art. 63 ou os atos relativos à consolidação da propriedade e ao
leilão de que tratam os arts. 26 e 27 da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, devendo realizar a garantia e aplicar na
incorporação todo o produto do recebimento do saldo do preço e do leilão; (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

III - consideram-se receitas do empreendimento os valores das parcelas a receber, vincendas e vencidas e ainda não pagas, de
cada adquirente, correspondentes ao preço de aquisição das respectivas unidades ou do preço de custeio de construção, bem como
os recursos disponíveis afetados; e (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

IV - compreendem-se no custo de conclusão da incorporação todo o custeio da construção do edifício e a averbação da
construção das edificações para efeito de individualização e discriminação das unidades, nos termos do art. 44. (Incluído pela Lei nº
10.931, de 2004)

§ 13. Havendo saldo positivo entre as receitas da incorporação e o custo da conclusão da incorporação, o valor correspondente
a esse saldo deverá ser entregue à massa falida pela Comissão de Representantes. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 14. Para assegurar as medidas necessárias ao prosseguimento das obras ou à liquidação do patrimônio de afetação, a
Comissão de Representantes, no prazo de sessenta dias, a contar da data de realização da assembléia geral de que trata o § 1o,
promoverá, em leilão público, com observância dos critérios estabelecidos pelo art. 63, a venda das frações ideais e respectivas
acessões que, até a data da decretação da falência ou insolvência não tiverem sido alienadas pelo incorporador. (Incluído pela Lei nº
10.931, de 2004)

§ 15. Na hipótese de que trata o § 14, o arrematante ficará sub-rogado, na proporção atribuível à fração e acessões adquiridas,
nos direitos e nas obrigações relativas ao empreendimento, inclusive nas obrigações de eventual financiamento, e, em se tratando da
hipótese do art. 39 desta Lei, nas obrigações perante o proprietário do terreno.  (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 16. Dos documentos para anúncio da venda de que trata o § 14 e, bem assim, o inciso III do art. 43, constarão o valor das
acessões não pagas pelo incorporador (art. 35, § 6o) e o preço da fração ideal do terreno e das acessões (arts. 40 e 41). (Incluído
pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 17. No processo de venda de que trata o § 14, serão asseguradas, sucessivamente, em igualdade de condições com
terceiros: (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

I - ao proprietário do terreno, nas hipóteses em que este seja pessoa distinta da pessoa do incorporador, a preferência para
aquisição das acessões vinculadas à fração objeto da venda, a ser exercida nas vinte e quatro horas seguintes à data designada para
a venda; e(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

II - ao condomínio, caso não exercida a preferência de que trata o inciso I, ou caso não haja licitantes, a preferência para
aquisição da fração ideal e acessões, desde que deliberada em assembléia geral, pelo voto da maioria simples dos adquirentes
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presentes, e exercida no prazo de quarenta e oito horas a contar da data designada para a venda. (Incluído pela Lei nº 10.931, de
2004)

§ 18. Realizada a venda prevista no § 14, incumbirá à Comissão de Representantes, sucessivamente, nos cinco dias que se
seguirem ao recebimento do preço:(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

I - pagar as obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, vinculadas ao respectivo patrimônio de afetação, observada a
ordem de preferência prevista na legislação, em especial o disposto no art. 186 do Código Tributário Nacional;(Incluído pela Lei nº
10.931, de 2004)

II - reembolsar aos adquirentes as quantias que tenham adiantado, com recursos próprios, para pagamento das obrigações
referidas no inciso I;(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

III - reembolsar à instituição financiadora a quantia que esta tiver entregue para a construção, salvo se outra forma for
convencionada entre as partes interessadas; (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

IV - entregar ao condomínio o valor que este tiver desembolsado para construção das acessões de responsabilidade do
incorporador (§ 6o do art. 35 e § 5o do art. 31-A), na proporção do valor obtido na venda; (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

V - entregar ao proprietário do terreno, nas hipóteses em que este seja pessoa distinta da pessoa do incorporador, o valor
apurado na venda, em proporção ao valor atribuído à fração ideal; e (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

VI - entregar à massa falida o saldo que porventura remanescer. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 19. O incorporador deve assegurar à pessoa nomeada nos termos do art. 31-C, o acesso a todas as informações necessárias
à verificação do montante das obrigações referidas no § 12, inciso I, do art. 31-F vinculadas ao respectivo patrimônio de afetação.
(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 20. Ficam excluídas da responsabilidade dos adquirentes as obrigações relativas, de maneira direta ou indireta, ao imposto de
renda e à contribuição social sobre o lucro, devidas pela pessoa jurídica do incorporador, inclusive por equiparação, bem como as
obrigações oriundas de outras atividades do incorporador não relacionadas diretamente com as incorporações objeto de afetação.
(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

CAPÍTULO II
Das Obrigações e Direitos do Incorporador

Art. 32. O incorporador sòmente poderá negociar sôbre unidades autônomas após ter arquivado, no cartório competente de
Registro de Imóveis, os seguintes documentos:

a) título de propriedade de terreno, ou de promessa, irrevogável e irretratável, de compra e venda ou de cessão de direitos ou
de permuta do qual conste cláusula de imissão na posse do imóvel, não haja estipulações impeditivas de sua alienação em frações
ideais e inclua consentimento para demolição e construção, devidamente registrado;

b) certidões negativas de impostos federais, estaduais e municipais, de protesto de títulos de ações cíveis e criminais e de ônus
reais relativante ao imóvel, aos alienantes do terreno e ao incorporador;

c) histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 anos, acompanhado de certidão dos respectivos
registros;

d) projeto de construção devidamente aprovado pelas autoridades competentes;

e) cálculo das áreas das edificações, discriminando, além da global, a das partes comuns, e indicando, para cada tipo de
unidade a respectiva metragern de área construída;

f) certidão negativa de débito para com a Previdência Social, quando o titular de direitos sôbre o terreno fôr responsável pela
arrecadeção das respectivas contribuições;

g) memorial descritivo das especificações da obra projetada, segundo modêlo a que se refere o inciso IV, do art. 53, desta Lei;

h) avaliação do custo global da obra, atualizada à data do arquivamento, calculada de acôrdo com a norma do inciso III, do art.
53 com base nos custos unitários referidos no art. 54, discriminando-se, também, o custo de construção de cada unidade,
devidamente autenticada pelo profissional responsável pela obra;

i) discriminação das frações ideais de terreno com as unidades autônomas que a elas corresponderão;

j) minuta da futura Convenção de condomínio que regerá a edificação ou o conjunto de edificações;

l) declaração em que se defina a parcela do preço de que trata o inciso II, do art. 39;

m) certidão do instrumento público de mandato, referido no § 1º do artigo 31;

n) declaração expressa em que se fixe, se houver, o prazo de carência (art. 34);
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o) atestado de idoneidade financeira, fornecido por estabelecimento de crédito que opere no País há mais de cinoo anos.

p) declaração, acompanhada de plantas elucidativas, sôbre o número de veículos que a garagem comporta e os locais
destinados à guarda dos mesmos. (Alínea incluída pela Lei nº 4.864, de 29.11.1965)

§ 1º A documentação referida neste artigo, após o exame do Oficial de Registro de Imóveis, será arquivada em cartório,
fazendo-se o competente registro.

§ 2o Os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas são
irretratáveis e, uma vez registrados, conferem direito real oponível a terceiros, atribuindo direito a adjudicação compulsória perante o
incorporador ou a quem o suceder, inclusive na hipótese de insolvência posterior ao término da obra. (Redação dada pela Lei nº
10.931, de 2004)

§ 3º O número do registro referido no § 1º, bem como a indicação do cartório competente, constará, obrigatòriamente, dos
anúncios, impressos, publicações, propostas, contratos, preliminares ou definitivos, referentes à incorporação, salvo dos anúncios
"classificados".

§ 4º O Registro de Imóveis dará certidão ou fornecerá, a quem o solicitar, cópia fotostática, heliográfica, termofax,
microfilmagem ou outra equivalente, dos documentos especificados neste artigo, ou autenticará cópia apresentada pela parte
interessada.

§ 5º A existência de ônus fiscais ou reais, salvo os impeditivos de alienação, não impedem o registro, que será feito com as
devidas ressalvas, mencionando-se, em todos os documentos, extraídos do registro, a existência e a extensão dos ônus.

§ 6º Os Oficiais de Registro de Imóveis terão 15 dias para apresentar, por escrito, tôdas as exigências que julgarem necessárias
ao arquivamento, e, satisfeitas as referidas exigências, terão o prazo de 15 dias para fornecer certidão, relacionando a documentação
apresentada, e devolver, autenticadas, as segundas vias da mencionada documentação, com exceção dos documentos públicos. Em
casos de divergência, o Oficial levantará a dúvida segundo as normas processuais aplicáveis.

§ 7º O Oficial de Registro de Imóveis responde, civil e criminalmente, se efetuar o arquivamento de documentação
contraveniente à lei ou der certidão ... (VETADO) ... sem o arquivamento de todos os documentos exigidos.

§ 8º O Oficial do Registro de Imóveis, que não observar os prazos previstos no § 6º ficará sujeito a penalidade imposta pela
autoridade judiciária competente em montante igual ao dos emolumentos devidos pelo registro de que trata êste artigo, aplicável por
quinzena ou fração de quinzena de superação de cada um daqueles prazos. (Incluído pela Lei nº 4.864, de 29.11.1965)

§ 9º Oficial do Registro de Imóveis não responde pela exatidão dos documentos que lhe forem apresentados para arquivamento
em obediência ao disposto nas alíneas e, g, h, l, e p dêste artigo, desde que assinados pelo profissional responsável pela obra.
(Incluído pela Lei nº 4.864, de 29.11.1965)

§ 10 As plantas do projeto aprovado (alínea d dêste artigo) poderão ser apresentadas em cópia autenticada pelo profissional
responsável pela obra, acompanhada de cópia da licença de construção. (Incluído pela Lei nº 4.864, de 29.11.1965)

§ 11 Até 30 de junho de 1966 se, dentro de 15 (quinze) dias de entrega ao Cartório do Registro de Imóveis da documentação
completa prevista neste artigo, feita por carta enviada pelo Ofício de Títulos e Documentos, não tiver o Cartório de Imóveis entregue a
certidão de arquivamento e registro, nem formulado, por escrito, as exigências previstas no § 6º, considerar-se-á de pleno direito
completado o registro provisório. (Incluído pela Lei nº 4.864, de 29.11.1965)

§ 12 O registro provisório previsto no parágrafo anterior autoriza o incorporador a negociar as unidades da incorporação,
indicando na sua publicação o número do Registro de Títulos e Documentos referente à remessa dos documentos ao Cartório de
Imóveis, sem prejuízo, todavia, da sua responsabilidade perante o adquirente da unidade e da obrigação de satisfazer as exigências
posteriormente formuladas pelo Cartório, bem como, de completar o registro definitivo. (Incluído pela Lei nº 4.864, de 29.11.1965)

§ 13.  Na incorporação sobre imóvel objeto de imissão na posse registrada conforme item 36 do inciso I do art. 167 da Lei no
6.015, de 31 de dezembro de 1973, fica dispensada a apresentação, relativamente ao ente público, dos documentos mencionados
nas alíneas a, b, c, f e o deste artigo, devendo o incorporador celebrar contrato de cessão de posse com os adquirentes das unidades
autônomas, aplicando-se a regra prevista nos §§ 4º, 5º e 6º do art. 26 da Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979. (Incluído pela Lei
nº 12.424, de 2011)

Art. 33. O registro da incorporação será válido pelo prazo de 120 dias, findo o qual, se ela ainda não se houver concretizado, o
incorporador só poderá negociar unidades depois de atualizar a documentação a que se refere o artigo anterior, revalidando o registro
por igual prazo. (Vide Lei 4.864/65 que eleva para 180 (cento e oitenta) dias o prazo de validade de registro da incorporação)

Art. 34. O incorporador poderá fixar, para efetivação da incorporação, prazo de carência, dentro do qual lhe é lícito desistir do
empreendimento.

§ 1º A fixação do prazo de carência será feita pela declaração a que se refere a alínea "n", do art. 32 onde se fixem as
condições que autorizarão o incorporador a desistir do empreendimento.

§ 2º Em caso algum poderá o prazo de carência ultrapassar o têrmo final do prazo da validade do registro ou, se fôr o caso, de
sua revalidação.
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§ 3º Os documentos preliminares de ajuste, se houver, mencionarão, obrigatòriamente, o prazo de carência, inclusive para
efeitos do art. 45.

§ 4º A desistência da incorporação será denunciada, por escrito, ao Registro de Imóveis ... (VETADO) ... e comunicada, por
escrito, a cada um dos adquirentes ou candidatos à aquisição, sob pena de responsabilidade civil e criminal do incorporador.

§ 5º Será averbada no registro da incorporação a desistência de que trata o parágrafo anterior arquivando-se em cartório o
respectivo documento.

§ 6º O prazo de carência é improrrogável.

Art. 35. O incorporador terá o prazo máximo de 45 dias, a contar do têrmo final do prazo de carência, se houver, para promover
a celebração do competente contrato relativo à fração ideal de terreno, e, bem assim, do contrato de construção e da Convenção do
condomínio, de acôrdo com discriminação constante da alínea "i", do art. 32.    (Vide Lei nº 4.864/65 que altera o prazo máximo
concedido ao incorporador para 60 (sessenta) dias)

§ 1º No caso de não haver prazo de carência, o prazo acima se contará da data de qualquer documento de ajuste preliminar.

§ 2º Quando houver prazo de carência, a obrigação sòmente deixará de existir se o incorporador tiver denunciado, dentro do
mesmo prazo e nas condições prèviamente estabelecidas, por escrito, ao Registro de Imóveis, a não concretização do
empreendimento.

§ 3º Se, dentro do prazo de carência, o incorporador não denunciar a incorporação, embora não se tenham reunido as
condições a que se refere o § 1º, o outorgante do mandato de que trata o § 1º, do art. 31, poderá fazê-lo nos cinco dias subseqüentes
ao prazo de carência, e nesse caso ficará solidàriamente responsável com o incorporador pela devolução das quantias que os
adquirentes ou candidatos à aquisição houverem entregue ao incorporador, resguardado o direito de regresso sôbre êles,
dispensando-se, então, do cumprimento da obrigação fixada no caput dêste artigo.

§ 4º Descumprida pelo incorporador e pelo mandante de que trata o § 1º do art. 31 a obrigação da outorga dos contratos
referidos no caput dêste artigo, nos prazos ora fixados, a carta-proposta ou o documento de ajuste preliminar poderão ser averbados
no Registro de Imóveis, averbação que conferirá direito real oponível a terceiros, com o conseqüente direito à obtenção compulsória
do contrato correspondente.

§ 5º Na hipótese do parágrafo anterior, o incorporador incorrerá também na multa de 50% sôbre a quantia que efetivamente
tiver recebido, cobrável por via executiva, em favor do adquirente ou candidato à aquisição.

§ 6º Ressalvado o disposto no artigo 43, do contrato de construção deverá constar expressamente a menção dos responsáveis
pelo pagamento da construção de cada uma das unidades. O incorporador responde, em igualdade de condições, com os demais
contratantes, pelo pagamento da construção das unidades que não tenham tido a responsabilidade pela sua construção assumida por
terceiros e até que o tenham.

Art. 35-A.  Os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas
integrantes de incorporação imobiliária serão iniciados por quadro-resumo, que deverá conter:  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

I - o preço total a ser pago pelo imóvel;  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

II - o valor da parcela do preço a ser tratada como entrada, a sua forma de pagamento, com destaque para o valor pago à vista,
e os seus percentuais sobre o valor total do contrato;  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

III - o valor referente à corretagem, suas condições de pagamento e a identificação precisa de seu beneficiário;  (Incluído pela
Lei nº 13.786, de 2018)

IV - a forma de pagamento do preço, com indicação clara dos valores e vencimentos das parcelas;  (Incluído pela Lei nº 13.786,
de 2018)

V - os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato e, quando houver pluralidade de índices, o período de aplicação de
cada um; (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

VI - as consequências do desfazimento do contrato, seja por meio de distrato, seja por meio de resolução contratual motivada
por inadimplemento de obrigação do adquirente ou do incorporador, com destaque negritado para as penalidades aplicáveis e para os
prazos para devolução de valores ao adquirente;  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

VII - as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, o seu período de incidência e o
sistema de amortização;  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

VIII - as informações acerca da possibilidade do exercício, por parte do adquirente do imóvel, do direito de arrependimento
previsto no art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), em todos os contratos firmados
em estandes de vendas e fora da sede do incorporador ou do estabelecimento comercial;  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

IX - o prazo para quitação das obrigações pelo adquirente após a obtenção do auto de conclusão da obra pelo incorporador; 
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

X - as informações acerca dos ônus que recaiam sobre o imóvel, em especial quando o vinculem como garantia real do
financiamento destinado à construção do investimento;  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)
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XI - o número do registro do memorial de incorporação, a matrícula do imóvel e a identificação do cartório de registro de
imóveis competente;  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

XII - o termo final para obtenção do auto de conclusão da obra (habite-se) e os efeitos contratuais da intempestividade prevista
no art. 43-A desta Lei.  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 1º  Identificada a ausência de quaisquer das informações previstas no caput deste artigo, será concedido prazo de 30 (trinta)
dias para aditamento do contrato e saneamento da omissão, findo o qual, essa omissão, se não sanada, caracterizará justa causa
para rescisão contratual por parte do adquirente.  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 2º  A efetivação das consequências do desfazimento do contrato, referidas no inciso VI do caput deste artigo, dependerá de
anuência prévia e específica do adquirente a seu respeito, mediante assinatura junto a essas cláusulas, que deverão ser redigidas
conforme o disposto no § 4º do art. 54 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).   (Incluído pela
Lei nº 13.786, de 2018)

Art. 36. No caso de denúncia de incorporação, nos têrmos do art. 34, se o incorporador, até 30 dias a contar da denúncia, não
restituir aos adquirentes as importâncias pagas, êstes poderão cobrá-la por via executiva, reajustado o seu valor a contar da data do
recebimento, em função do índice geral de preços mensalmente publicado pelo Conselho Nacional de Economia, que reflita as
variações no poder aquisitivo da moeda nacional, e acrescido de juros de 6% ao ano, sôbre o total corrigido.

Art. 37. Se o imóvel estiver gravado de ônus real ou fiscal ou se contra os alienantes houver ação que possa comprometê-lo, o
fato será obrigatòriamente mencionado em todos os documentos de ajuste, com a indicação de sua natureza e das condições de
liberação.

Art. 38. Também constará, obrigatòriamente, dos documentos de ajuste, se fôr o caso, o fato de encontrar-se ocupado o imóvel,
esclarecendo-se a que título se deve esta ocupação e quais as condições de desocupação.

Art. 39. Nas incorporações em que a aquisição do terreno se der com pagamento total ou parcial em unidades a serem
construídas, deverão ser discriminadas em todos os documentos de ajuste:

I - a parcela que, se houver, será paga em dinheiro;

Il - a quota-parte da área das unidades a serem entregues em pagamento do terreno que correspenderá a cada uma das
unidades, a qual deverá ser expressa em metros quadrados.

Parágrafo único. Deverá constar, também, de todos os documentos de ajuste, se o alienante do terreno ficou ou não sujeito a
qualquer prestação ou encargo.

Art. 40. No caso de rescisão de contrato de alienação do terreno ou de fração ideal, ficarão rescindidas as cessões ou
promessas de cessão de direitos correspondentes à aquisição do terreno.

§ 1º Nesta hipótese, consolidar-se-á, no alienante em cujo favor se opera a resolução, o direito sôbre a construção porventura
existente.

§ 2º No caso do parágrafo anterior, cada um dos ex-titulares de direito à aquisição de unidades autônomas haverá do
mencionado alienante o valor da parcela de construção que haja adicionado à unidade, salvo se a rescisão houver sido causada pelo
ex-titular.

§ 3º Na hipótese dos parágrafos anteriores, sob pena de nulidade, não poderá o alienante em cujo favor se operou a resolução
voltar a negociar seus direitos sôbre a unidade autônoma, sem a prévia indenização aos titulares, de que trata o § 2º.

§ 4º No caso do parágrafo anterior, se os ex-titulares tiverem de recorrer à cobrança judicial do que lhes fôr devido, sòmente
poderão garantir o seu pagamento a unidade e respectiva fração de terreno objeto do presente artigo.

Art. 41. Quando as unidades imobiliárias forem contratadas pelo incorporador por preço global compreendendo quota de terreno
e construção, inclusive com parte de pagamento após a entrega da unidade, discriminar-se-ão, no contrato, o preço da quota de
terreno e o da construção.

§ 1º Poder-se-á estipular que, na hipótese de o adquirente atrasar o pagamento de parcela relativa a construção, os efeitos da
mora recairão não apenas sôbre a aquisição da parte construída, mas, também, sôbre a fração ideal de terreno, ainda que esta tenha
sido totalmente paga.

§ 2º Poder-se-á também estipular que, na hipótese de o adquirente atrasar o pagamento da parcela relativa à fração ideal de
terreno, os efeitos da mora recairão não apenas sôbre a aquisição da fração ideal, mas, também, sôbre a parte construída, ainda que
totalmente paga.

Art. 42. No caso de rescisão do contrato relativo à fração ideal de terreno e partes comuns, a pessoa em cujo favor se tenha
operado a resolução sub-rogar-se-á nos direitos e obrigações contratualmente atribuídos ao inadimplente, com relação a construção.

Art. 43. Quando o incorporador contratar a entrega da unidade a prazo e preços certos, determinados ou determináveis, mesmo
quando pessoa física, ser-lhe-ão impostas as seguintes normas:

I - informar obrigatòriamente aos adquirentes, por escrito, no mínimo de seis em seis meses, o estado da obra;
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II - responder civilmente pela execução da incorporação, devendo indenizar os adquirentes ou compromissários, dos prejuízos
que a êstes advierem do fato de não se concluir a edificação ou de se retardar injustificadamente a conclusão das obras, cabendo-lhe
ação regressiva contra o construtor, se fôr o caso e se a êste couber a culpa;

III - em caso de falência do incorporador, pessoa física ou jurídica, e não ser possível à maioria prossequir na construção das
edificações, os subscritores ou candidatos à aquisição de unidades serão credores privilegiados pelas quantias que houverem pago
ao incorporador, respondendo subsidiàriamente os bens pessoais dêste;

IV - é vedado ao incorporador alterar o projeto, especialmente no que se refere à unidade do adquirente e às partes comuns,
modificar as especificações, ou desviar-se do plano da construção, salvo autorização unânime dos interessados ou exigência legal;

V - não poderá modificar as condições de pagamento nem reajustar o preço das unidades, ainda no caso de elevação dos
preços dos materiais e da mão-de-obra, salvo se tiver sido expressamente ajustada a faculdade de reajustamento, procedendo-se,
então, nas condições estipuladas;

VI - se o incorporador, sem justa causa devidamente comprovada, paralisar as obras por mais de 30 dias, ou retardar-lhes
excessivamente o andamento, poderá o Juiz notificá-lo para que no prazo mínimo de 30 dias as reinicie ou torne a dar-lhes o
andamento normal. Desatendida a notificação, poderá o incorporador ser destituído pela maioria absoluta dos votos dos adquirentes,
sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal que couber, sujeito à cobrança executiva das importâncias comprovadamente
devidas, facultando-se aos interessados prosseguir na obra (VETADO).

VII - em caso de insolvência do incorporador que tiver optado pelo regime da afetação e não sendo possível à maioria
prosseguir na construção, a assembléia geral poderá, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos adquirentes, deliberar pela venda do terreno,
das acessões e demais bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação, mediante leilão ou outra forma que estabelecer,
distribuindo entre si, na proporção dos recursos que comprovadamente tiverem aportado, o resultado líquido da venda, depois de
pagas as dívidas do patrimônio de afetação e deduzido e entregue ao proprietário do terreno a quantia que lhe couber, nos termos do
art. 40; não se obtendo, na venda, a reposição dos aportes efetivados pelos adquirentes, reajustada na forma da lei e de acordo com
os critérios do contrato celebrado com o incorporador, os adquirentes serão credores privilegiados pelos valores da diferença não
reembolsada, respondendo subsidiariamente os bens pessoais do incorporador. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

Art. 43-A.  A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data estipulada contratualmente como data
prevista para conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à
resolução do contrato por parte do adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador.   (Incluído pela
Lei nº 13.786, de 2018)

§ 1º  Se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido no caput deste artigo, desde que o adquirente não tenha dado
causa ao atraso, poderá ser promovida por este a resolução do contrato, sem prejuízo da devolução da integralidade de todos os
valores pagos e da multa estabelecida, em até 60 (sessenta) dias corridos contados da resolução, corrigidos nos termos do § 8º do
art. 67-A desta Lei.  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 2º Na hipótese de a entrega do imóvel estender-se por prazo superior àquele previsto no caput deste artigo, e não se tratar
de resolução do contrato, será devida ao adquirente adimplente, por ocasião da entrega da unidade, indenização de 1% (um por
cento) do valor efetivamente pago à incorporadora, para cada mês de atraso, pro rata die, corrigido monetariamente conforme índice
estipulado em contrato.  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 3º  A multa prevista no § 2º deste artigo, referente a mora no cumprimento da obrigação, em hipótese alguma poderá ser
cumulada com a multa estabelecida no § 1º deste artigo, que trata da inexecução total da obrigação.  (Incluído pela Lei nº 13.786, de
2018)

Art. 44. Após a concessão do "habite-se" pela autoridade administrativa, o incorporador deverá requerer, (VETADO) a
averbação da construção das edificações, para efeito de individualização e discriminação das unidades, respondendo perante os
adquirentes pelas perdas e danos que resultem da demora no cumprimento dessa obrigação.

§ 1º Se o incorporador não requerer a averbação ((VETADO) o construtor requerê-la-á (VETADO) sob pena de ficar
solidàriamente responsável com o incorporador perante os adquirentes.

§ 2º Na omissão do incorporador e do construtor, a averbação poderá ser requerida por qualquer dos adquirentes de unidade.

Art. 45. É lícito ao incorporador recolher o impôsto do sêlo devido, mediante apresentação dos contratos preliminares, até 10
dias a contar do vencimento do prazo de carência a que se refere o art. 34, extinta a obrigação se, dentro deste prazo, fôr denunciada
a incorporação.

Art. 46. Quando o pagamento do impôsto sôbre lucro imobiliário e respectivos acréscimos e adicionais fôr de responsabilidade
do vendedor do terreno, será lícito ao adquirente reter o pagamento das últimas prestações anteriores à data-limite em que é lícito
pagar, sem reajuste, o referido impôsto e os adicionais, caso o vendedor não apresente a quitação até 10 dias antes do vencimento
das prestações cujo pagamento torne inferior ao débito fiscal a parte do preço a ser ainda paga até a referida data-limite.

Parágrafo único. No caso de retenção pelo adquirente, êsse ficará responsável para todos os efeitos perante o Fisco, pelo
recolhimento do tributo, adicionais e acréscimos, inclusive pelos reajustamentos que vier a sofrer o débito fiscal, (VETADO).

Art. 47. Quando se fixar no contrato que a obrigação do pagamento do impôsto sôbre lucro imobiliário acréscimos e adicionais
devidos pelo alienante e transferida ao adquirente, dever-se-á explicitar o montante que tal obrigação atingiria, se sua satisfação se
desse na data da escritura.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art54
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13786.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13786.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13786.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13786.htm#art2


/

§ 1º Neste caso, o adquirente será tido, para todos os efeitos, como responsável perante o Fisco.

§ 2º Havendo parcela restituível, a restituição será feita ao adquirente e, se fôr o caso em nome dêste serão emitidas as
obrigações do Tesouro Nacional a que se refere o art. 4º da Lei nº 4.357 de 16.7.64.

§ 3º Para efeitos fiscais, não importará em aumento do preço de aquisição a circunstância de obrigar-se o adquirente ao
pagamento do impôsto sôbre lucro mobiliário, seus acréscimos e adicionais.

CAPíTULO III

Da Construção de Edificação em Condomínio

Seção I

Da Construção em Geral

Art. 48. A construção de imóveis, objeto de incorporação nos moldes previstos nesta Lei poderá ser contratada sob o regime de
empreitada ou de administração conforme adiante definidos e poderá estar incluída no contrato com o incorporador (VETADO), ou ser
contratada diretamente entre os adquirentes e o construtor.

§ 1º O Projeto e o memorial descritivo das edifcações farão parte integrante e complementar do contrato;

§ 2º Do contrato deverá constar a prazo da entrega das obras e as condições e formas de sua eventual prorrogação.

Art. 49. Os contratantes da construção, inclusive no caso do art. 43, para tratar de seus interêsses, com relação a ela, poderão
reunir-se em assembléia, cujas deIiberações, desde que aprovadas por maioria simples dos votos presentes, serão válidas e
obrigatórias para todos êles salvo no que afetar ao direito de propriedade previsto na legislação.

§ 1º As assembléias serão convocadas, pelo menos, por 1/3 (um têrço) dos votos dos contratantes pelo incorporador ou pelo
construtor, com menção expressa do assunto a tratar, sendo admitido comparecimento de procurador bastante.

§ 2º A convocação da assembléia será feita por carta registrada ou protocolo, com antecedência mínima de 5 dias para a
primeira convocação, e mais 3 dias para a segunda, podendo ambas as convocações ser feitas no mesmo aviso.

§ 3º A assembléia instalar-se-á, no mínimo, com metade dos contratantes, em primeira convocação, e com qualquer número,
em segunda, sendo, porém, obrigatória a presença, em qualquer caso do incorporador ou do construtor, quando convocantes, e pelo
menos, com metade dos contratantes que a tenham convocado, se fôr o caso.

§ 4º Na assembléia, os votos dos contratantes serão proporcionais às respectivas frações ideais de terreno.

Art. 50. Será designada no contrato de construção ou eleita em assembléia geral uma Comissão de Representantes composta
de três membros, pelo menos, escolhidos entre os adquirentes, para representá-los perante o construtor ou, no caso do art. 43, ao
incorporador, em tudo o que interessar ao bom andamento da incorporação, e, em especial, perante terceiros, para praticar os atos
resultantes da aplicação dos arts. 31-A a 31-F. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 1º Uma vez eleita a Comissão, cuja constituição se comprovará com a ata da assembléia, devidamente inscrita no Registro de
Títulos e Documentos, esta ficará de pleno direito investida dos podêres necessários para exercer tôdas as atribuições e praticar
todos os atos que esta Lei e o contrato de construção lhe deferirem, sem necessidade de instrumento especial outorgado pelos
contratantes ou se fôr caso, pelos que se sub-rogarem nos direitos e obrigações dêstes.

§ 2o A assembléia geral poderá, pela maioria absoluta dos votos dos adquirentes, alterar a composição da Comissão de
Representantes e revogar qualquer de suas decisões, ressalvados os direitos de terceiros quanto aos efeitos já produzidos. (Redação
dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 3º Respeitados os limites constantes desta Lei, o contrato poderá discriminar as atribuições da Comissão e deverá dispor
sôbre os mandatos de seus membros, sua destituição e a forma de preenchimento das vagas eventuais, sendo lícita a estipulação de
que o mandato conferido a qualquer membro, no caso de sub-rogação de seu contrato a terceiros, se tenha por transferido, de pleno
direito, ao sub-rogatário, salvo se êste não o aceitar.

§ 4º Nas incorporações em que o número de contratantes de unidades fôr igual ou inferior a 3, a totalidade dêles exercerá, em
conjunto as atribuições que esta Lei confere à Comissão, aplicando-se, no que couber, o disposto nos parágrafos anteriores.

Art. 51. Nos contratos de construção, seja qual fôr seu regime deverá constar expressamente a quem caberão as despesas com
ligações de serviços públicos, devidas ao Poder Público, bem como as despesas indispensáveis à instalação, funcionamento e
regulamentação do condomínio.

Parágrafo único. Quando o serviço público fôr explorado mediante concessão, os contratos de construção deverão também
especificar a quem caberão as despesas com as ligações que incumbam às concessionárias no caso de não estarem elas obrigadas
a fazê-las, ou, em o estando, se a isto se recusarem ou alegarem impossibilidade.

Art. 52. Cada contratante da construção só será imitido na posse de sua unidade se estiver em dia com as obrigações
assumidas, inclusive as relativas à construção exercendo o construtor e o condomínio até então, o direito de retenção sôbre a
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respectiva unidade; no caso do art. 43, êste direito será exercido pelo incorporador.

Art. 53. O Poder Executivo, através do Banco Nacional da Habitação, promoverá a celebração de contratos com a Associação
Brasileira de Normas Técnicas (A.B.N.T.), no sentido de que esta, tendo em vista o disposto na Lei nº 4.150, de novembro de 1962,
prepare, no prazo máximo de 120 dias, normas que estabeleçam, para cada tipo de prédio que padronizar:

I - critérios e normas para cálculo de custos unitários de construção, para uso dos sindicatos, na forma do art. 54;

Il - critérios e normas para execução de orçamentos de custo de construção, para fins de disposto no artigo 59;

III - critérios e normas para a avaliação de custo global de obra, para fins da alínea h, do art. 32;

IV - modêlo de memorial descritivo dos acabamentos de edificação, para fins do disposto no art. 32;

V - critério para entrosamento entre o cronograma das obras e o pagamento das prestações, que poderá ser introduzido nos
contratos de incorporação inclusive para o efeito de aplicação do disposto no § 2º do art. 48.

§ 1º O número de tipos padronizados deverá ser reduzido e na fixação se atenderá primordialmente:

a) o número de pavimentos e a existência de pavimentos especiais (subsolo, pilotis etc);

b) o padrão da construção (baixo, normal, alto), tendo em conta as condições de acabamento, a qualidide dos materiais
empregados, os equipamentos, o número de elevadores e as inovações de confôrto;

c) as áreas de construção.

§ 2º Para custear o serviço a ser feito pela A.B.N.T., definido neste artigo, fica autorizado o Poder Executivo a abrir um crédito
especial no valor de Cr$10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), em favor do Banco Nacional de Habitação, vinculado a êste fim,
podendo o Banco adiantar a importância à A.B.N.T., se necessário.

§ 3º No contrato a ser celebrado com a A.B.N.T., estipular-se-á a atualização periódica das normas previstas neste artigo,
mediante remuneração razoável.

Art. 54 Os sindicatos estaduais da indústria da construção civil ficam obrigados a divulgar mensalmente, até o dia 5 de cada
mês, os custos unitários de construção a serem adotados nas respectivas regiões jurisdicionais, calculados com observância dos
critérios e normas a que se refere o inciso I, do artigo anterior.

§ 1º O sindicato estadual que deixar de cumprir a obrigação prevista neste artigo deixará de receber dos cofres públicos,
enquanto perdurar a omissão, qualquer subvenção ou auxílio que pleiteie ou a que tenha direito.

§ 2º Na ocorrência de omissão de sindicato estadual, o construtor usará os índices fixados por outro sindicato estadual, em cuja
região os custos de construção mais lhe pareçam aproximados dos da sua.

§ 3º Os orçamentos ou estimativas baseados nos custos unitários a que se refere êste artigo só poderão ser considerados
atualizados, em certo mês, para os efeitos desta Lei, se baseados em custos unitários relativos ao próprio mês ou a um dos dois
meses anteriores.

Seção II

Da Construção por Empreitada

Art. 55. Nas incorporações em que a construção seja feita pelo regime de empreitada, esta poderá ser a preço fixo, ou a preço
reajustável por índices préviamente determinados.

§ 1º Na empreitada a preço fixo, o preço da construção será irreajustável, independentemente das variações que sofrer o custo
efetivo das obras e qualquer que sejam suas causas.

§ 2º Na empreitada a preço reajustável, o preço fixado no contrato será reajustado na forma e nas épocas nêle expressamente
previstas, em função da variação dos índices adotados, também previstos obrigatóriamente no contrato.

§ 3º Nos contratos de construção por empreitada, a Comissão de Representantes fiscalizará o andamento da obra e a
obediência ao Projeto e às especificações exercendo as demais obrigações inerentes à sua função representativa dos contratantes e
fiscalizadora da construção.

§ 4º Nos contratos de construção fixados sob regime de empreitada, reajustável, a Comissão de Representantes fiscalizará,
também, o cálculo do reajustamento.

§ 5º No Contrato deverá ser mencionado o montante do orçamento atualizado da obra, calculado de acôrdo com as normas do
inciso III, do art. 53, com base nos custos unitários referidos no art. 54, quando o preço estipulado fôr inferior ao mesmo.

§ 6º Na forma de expressa referência, os contratos de empreitada entendem-se como sendo a preço fixo.

Art. 56. Em tôda a publicidade ou propaganda escrita, destinada a promover a venda de incorporação com construção pelo
regime de empreitada reajustável, em que conste preço, serão discriminados explìcitamente o preço da fração ideal do terreno e o
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preço da construção, com indicação expressa da reajustabilidade.

§ 1º As mesmas indicações deverão constar em todos os papéis utilizados para a realização da incorporação, tais como cartas,
propostas, escrituras, contratos e documentos semelhantes.

§ 2º Esta exigência será dispensada nos anúncios "classificados" dos jornais.

Art. 57. Ao construtor que contratar, por empreitada a preço fixo, uma obra de incorporação, aplicar-se-á, no que couber o
disposto nos itens II, III, IV, (Vetado) e VI, do art. 43.

Seção III

Da Construção por Administração

Art. 58. Nas incorporações em que a construção fôr contratada pelo regime de administração, também chamado "a preço de
custo", será de responsabilidade dos proprietários ou adquirentes o pagamento do custo integral de obra, observadas as seguintes
disposições:

I - tôdas as faturas, duplicatas, recibos e quaisquer documentos referentes às transações ou aquisições para construção, serão
emitidos em nome do condomínio dos contratantes da construção;

II - tôdas as contribuições dos condôminos para qualquer fim relacionado com a construção serão depositadas em contas
abertas em nome do condomínio dos contratantes em estabelecimentos bancários, as quais, serão movimentadas pela forma que fôr
fixada no contrato.

Art. 59. No regime de construção por administração, será obrigatório constar do respectivo contrato o montante do orçamento
do custo da obra, elaborado com estrita observância dos critérios e normas referidos no inciso II, do art. 53 e a data em que se iniciará
efetivamente a obra.

§ 1º Nos contratos lavrados até o término das fundações, êste montante não poderá ser inferior ao da estimativa atualizada, a
que se refere o § 3º, do art. 54.

§ 2º Nos contratos celebrados após o término das fundações, êste montante não poderá ser inferior à última revisão efetivada
na forma do artigo seguinte.

§ 3º As transferências e sub-rogações do contrato, em qualquer fase da obra, aplicar-se-á o disposto neste artigo.

Art. 60. As revisões da estimativa de custo da obra serão efetuadas, pelo menos semestralmente, em comum entre a Comissão
de Representantes e o construtor. O contrato poderá estipular que, em função das necessidades da obra sejam alteráveis os
esquemas de contribuições quanto ao total, ao número, ao valor e à distribuição no tempo das prestações.

Parágrafo único. Em caso de majoração de prestações, o nôvo esquema deverá ser comunicado aos contratantes, com
antecedência mínima de 45 dias da data em que deverão ser efetuados os depósitos das primeiras prestações alteradas.

Art. 61. A Comissão de Representantes terá podêres para, em nome de todos os contratantes e na forma prevista no contrato:

a) examinar os balancetes organizados pelos construtores, dos recebimentos e despesas do condomínio dos contratantes,
aprová-los ou impugná-los, examinando a documentação respectiva;

b) fiscalizar concorrências relativas às compras dos materiais necessários à obra ou aos serviços a ela pertinentes;

c) contratar, em nome do condomínio, com qualquer condômino, modificações por êle solicitadas em sua respectiva unidade, a
serem administradas pelo construtor, desde que não prejudiquem unidade de outro condômino e não estejam em desacôrdo com o
parecer técnico do construtor;

d) fiscalizar a arrecadação das contribuições destinadas à construção;

e) exercer as demais obrigações inerentes a sua função representativa dos contratantes e fiscalizadora da construção e praticar
todos os atos necessários ao funcionamento regular do condomínio.

Art. 62. Em tôda publicidade ou propaganda escrita destinada a promover a venda de incorporação com construção pelo regime
de administração em que conste preço, serão discriminados explìcitamente o preço da fração ideal de terreno e o montante do
orçamento atualizado do custo da construção, na forma dos artigos 59 e 60, com a indicação do mês a que se refere o dito orçamento
e do tipo padronizado a que se vincule o mesmo.

§ 1º As mesmas indicações deverão constar em todos os papéis utilizados para a realização da incorporação, tais como cartas,
propostas, escrituras, contratos e documentos semelhantes.

§ 2º Esta exigência será dispensada nos anúncios "classificados" dos jornais.

CAPíTULO IV

Das Infrações
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Art. 63. É lícito estipular no contrato, sem prejuízo de outras sanções, que a falta de pagamento, por parte do adquirente ou
contratante, de 3 prestações do preço da construção, quer estabelecidas inicialmente, quer alteradas ou criadas posteriormente,
quando fôr o caso, depois de prévia notificação com o prazo de 10 dias para purgação da mora, implique na rescisão do contrato,
conforme nêle se fixar, ou que, na falta de pagamento, pelo débito respondem os direitos à respectiva fração ideal de terreno e à parte
construída adicionada, na forma abaixo estabelecida, se outra forma não fixar o contrato.

§ 1º Se o débito não fôr liquidado no prazo de 10 dias, após solicitação da Comissão de Representantes, esta ficará, desde
logo, de pleno direito, autorizada a efetuar, no prazo que fixar, em público leilão anunciado pela forma que o contrato previr, a venda,
promessa de venda ou de cessão, ou a cessão da quota de terreno e correspondente parte construída e direitos, bem como a sub-
rogação do contrato de construção.

§ 2º Se o maior lanço obtido fôr inferior ao desembôlso efetuado pelo inadimplente, para a quota do terreno e a construção,
despesas acarretadas e as percentagens expressas no parágrafo seguinte será realizada nova praça no prazo estipulado no contrato.
Nesta segunda praça, será aceito o maior lanço apurado, ainda que inferior àquele total, (VETADO).

§ 3º No prazo de 24 horas após a realização do leilão final, o condomínio, por decisão unânime de Assembléia-Geral em
condições de igualdade com terceiros, terá preferência na aquisição dos bens, caso em que serão adjudicados ao condomínio.

§ 4º Do preço que fôr apurado no leilão, serão deduzidas as quantias em débito, tôdas as despesas ocorridas, inclusive
honorário de advogado e anúncios, e mais 5% a título de comissão e 10% de multa compensatória, que reverterão em benefício do
condomínio de todos os contratantes, com exceção do faltoso, ao qual será entregue o saldo, se houver.

§ 5º Para os fins das medidas estipuladas neste artigo, a Comissão de Representantes ficará investida de mandato irrevogável,
isento do impôsto do sêlo, na vigência do contrato geral de construção da obra, com podêres necessários para, em nome do
condômino inadimplente, efetuar as citadas transações, podendo para êste fim fixar preços, ajustar condições, sub-rogar o
arrematante nos direitos e obrigações decorrentes do contrato de construção e da quota de terreno e construção; outorgar as
competentes escrituras e contratos, receber preços, dar quitações; imitir o arrematante na posse do imóvel; transmitir domínio, direito
e ação; responder pela evicção; receber citação, propor e variar de ações; e também dos podêres ad juditia, a serem substabelecidos
a advogado lealmente habilitado;

§ 6º A morte, falência ou concordata do condomínio ou sua dissolução, se se tratar de sociedade, não revogará o mandato de
que trata o parágrafo anterior, o qual poderá ser exercido pela Comissão de Representantes até a conclusão dos pagamentos
devidos, ainda que a unidade pertença a menor de idade.

§ 7º Os eventuais débitos fiscais ou para com a Previdência Social, não impedirão a alienação por leilão público. Neste caso, ao
condômino sòmente será entregue o saldo, se houver, desde que prove estar quite com o Fisco e a Previdência Social, devendo a
Comissão de Representantes, em caso contrário, consignar judicialmente a importância equivalente aos débitos existentes dando
ciência do fato à entidade credora.

§ 8º Independentemente das disposições dêste artigo e seus parágrafos, e como penalidades preliminares, poderá o contrato
de construção estabelecer a incidência de multas e juros de mora em caso de atraso no depósito de contribuições sem prejuízo do
disposto no parágrafo seguinte.

§ 9º O contrato poderá dispor que o valor das prestações pagas com atraso, seja corrigível em função da variação do índice
geral de preços mensalmente publicado pelo Conselho Nacional de Economia, que reflita as oscilações do poder aquisitivo da moeda
nacional.

§ 10. O membro da Comissão de Representantes que incorrer na falta prevista neste artigo, estará sujeito à perda automática
do mandato e deverá ser substituído segundo dispuser o contrato.

Art. 64. Os órgãos de informação e publicidade que divulgarem publicamente sem os requisitos exigidos pelo § 3º do artigo 32 e
pelos artigos 56 e 62, desta Lei, sujeitar-se-ão à multa em importância correspondente ao dôbro do preço pago pelo anunciante, a
qual reverterá em favor da respectiva Municipalidade.

Art. 65. É crime contra a economia popular promover incorporação, fazendo, em proposta, contratos, prospectos ou
comunicação ao público ou aos interessados, afirmação falsa sôbre a construção do condomínio, alienação das frações ideais do
terreno ou sôbre a construção das edificações.

PENA - reclusão de um a quatro anos e multa de cinco a cinqüenta vêzes o maior salário-mínimo legal vigente no País.

§ 1º lncorrem na mesma pena:

I - o incorporador, o corretor e o construtor, individuais bem como os diretores ou gerentes de emprêsa coletiva incorporadora,
corretora ou construtora que, em proposta, contrato, publicidade, prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou
aos condôminos, candidatos ou subscritores de unidades, fizerem afirmação falsa sôbre a constituição do condomínio, alienação das
frações ideais ou sôbre a construção das edificações;

II - o incorporador, o corretor e o construtor individuais, bem como os diretores ou gerentes de emprêsa coletiva, incorporadora,
corretora ou construtora que usar, ainda que a título de empréstimo, em proveito próprio ou de terceiros, bens ou haveres destinados
a incorporação contratada por administração, sem prévia autorização dos interessados.

§ 2º O julgamento dêstes crimes será de competência de Juízo singular, aplicando-se os artigos 5º, 6º e 7º da Lei nº 1.521, de
26 de dezembro de 1951.
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§ 3º Em qualquer fase do procedimento criminal objeto dêste artigo, a prisão do indicado dependerá sempre de mandado do
Juízo referido no § 2º. (Incluído pela Lei nº 4.864, de 29.11.1965)

Art. 66. São contravenções relativas à economia popular, puníveis na forma do artigo 10 da Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de
1951:

I - negociar o incorporador frações ideais de terreno, sem préviamente satisfazer às exigências constantes desta Lei;

lI - omitir o incorporador, em qualquer documento de ajuste, as indicações a que se referem os artigos 37 e 38, desta Lei;

III - deixar o incorporador, sem justa causa, no prazo do artigo 35 e ressalvada a hipótese de seus § § 2º e 3º, de promover a
celebração do contrato relativo à fração ideal de terreno, do contrato de construção ou da Convenção do condomínio;

IV - (VETADO).

V - omitir o incorporador, no contrato, a indicação a que se refere o § 5º do artigo 55, desta Lei;

VI - paralisar o incorporador a obra, por mais de 30 dias, ou retardar-lhe excessivamente o andamento sem justa causa.

PENA - Multa de 5 a 20 vêzes o maior salário-mínimo legal vigente no País.

Parágrafo único. No caso de contratos relativos a incorporações, de que não participe o incorporador, responderão
solidàriamente pelas faltas capituladas neste artigo o construtor, o corretor, o proprietário ou titular de direitos aquisitivos do terreno,
desde que figurem no contrato, com direito regressivo sôbre o incorporador, se as faltas cometidas lhe forem imputáveis.

CAPÍTULO V

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 67. Os contrato poderão consignar exclusivamente às cláusulas, têrmo ou condições variáveis ou específicas.

§ 1º As cláusulas comuns a todos os adquirentes não precisarão figurar expressamente nos respectivos contratos.

§ 2º Os contratos no entanto, consignarão obrigatoriamente que as partes contratantes, adotem e se comprometam a cumprir
as cláusulas, têrmos e condições contratuais a que se refere o parágrafo anterior, sempre transcritas, verbo ad verbum no respectivo
cartório ou ofício, mencionando, inclusive, o número do livro e das fôlhas do competente registro.

§ 3º Aos adquirentes, ao receberem os respectivos instrumentos, será obrigatòriamente entregue cópia impressa ou
mimeografada, autenticada, do contrato-padrão, contendo as cláusuIas, têrmos e condições referidas no § 1º dêste artigo.

§ 4º Os cartórios de Registro de Imóveis, para os devidos efeitos, receberão dos incorporadores, autenticadamente, o
instrumento a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 67-A.  Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução
por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao
incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do
imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

I - a integralidade da comissão de corretagem;  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

II - a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga.   (Incluído pela Lei nº
13.786, de 2018)

§ 1º  Para exigir a pena convencional, não é necessário que o incorporador alegue prejuízo.   (Incluído pela Lei nº 13.786, de
2018)

§ 2º  Em função do período em que teve disponibilizada a unidade imobiliária, responde ainda o adquirente, em caso de
resolução ou de distrato, sem prejuízo do disposto no caput e no § 1º deste artigo, pelos seguintes valores:   (Incluído pela Lei nº
13.786, de 2018)

I - quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel;   (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

II - cotas de condomínio e contribuições devidas a associações de moradores;   (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

III - valor correspondente à fruição do imóvel, equivalente à 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado do
contrato, pro rata die;   (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

IV - demais encargos incidentes sobre o imóvel e despesas previstas no contrato.   (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 3º  Os débitos do adquirente correspondentes às deduções de que trata o § 2º deste artigo poderão ser pagos mediante
compensação com a quantia a ser restituída.  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 4º  Os descontos e as retenções de que trata este artigo, após o desfazimento do contrato, estão limitados aos valores
efetivamente pagos pelo adquirente, salvo em relação às quantias relativas à fruição do imóvel.   (Incluído pela Lei nº 13.786, de
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/

2018)

§ 5º  Quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, de que tratam os arts. 31-A a 31-F desta
Lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e atualizados com base no
índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, admitindo se, nessa hipótese, que a
pena referida no inciso II do caput deste artigo seja estabelecida até o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga.   (Incluído
pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 6º  Caso a incorporação não esteja submetida ao regime do patrimônio de afetação de que trata a Lei nº 10.931, de 2 de
agosto de 2004, e após as deduções a que se referem os parágrafos anteriores, se houver remanescente a ser ressarcido ao
adquirente, o pagamento será realizado em parcela única, após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data do
desfazimento do contrato.  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 7º  Caso ocorra a revenda da unidade antes de transcorrido o prazo a que se referem os §§ 5º ou 6º deste artigo, o valor
remanescente devido ao adquirente será pago em até 30 (trinta) dias da revenda.  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 8º O valor remanescente a ser pago ao adquirente nos termos do § 7º deste artigo deve ser atualizado com base no índice
contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel.  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 9º  Não incidirá a cláusula penal contratualmente prevista na hipótese de o adquirente que der causa ao desfazimento do
contrato encontrar comprador substituto que o sub-rogue nos direitos e obrigações originalmente assumidos, desde que haja a devida
anuência do incorporador e a aprovação dos cadastros e da capacidade financeira e econômica do comprador substituto.   (Incluído
pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 10.  Os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do
direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente
antecipados, inclusive a comissão de corretagem.  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 11.  Caberá ao adquirente demonstrar o exercício tempestivo do direito de arrependimento por meio de carta registrada, com
aviso de recebimento, considerada a data da postagem como data inicial da contagem do prazo a que se refere o § 10 deste artigo.  
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 12.  Transcorrido o prazo de 7 (sete) dias a que se refere o § 10 deste artigo sem que tenha sido exercido o direito de
arrependimento, será observada a irretratabilidade do contrato de incorporação imobiliária, conforme disposto no § 2º do art. 32 da Lei
nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964.  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 13.  Poderão as partes, em comum acordo, por meio de instrumento específico de distrato, definir condições diferenciadas
das previstas nesta Lei.   (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 14.  Nas hipóteses de leilão de imóvel objeto de contrato de compra e venda com pagamento parcelado, com ou sem garantia
real, de promessa de compra e venda ou de cessão e de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia,
realizado o leilão no contexto de execução judicial ou de procedimento extrajudicial de execução ou de resolução, a restituição far-se-
á de acordo com os critérios estabelecidos na respectiva lei especial ou com as normas aplicáveis à execução em geral.  (Incluído
pela Lei nº 13.786, de 2018)

Art. 68. Os proprietários ou titulares de direito aquisitivo, sôbre as terras rurais ou os terrenos onde pretendam constituir ou
mandar construir habitações isoladas para aliená-las antes de concluídas, mediante pagamento do preço a prazo, deverão,
previamente, satisfazer às exigências constantes no art. 32, ficando sujeitos ao regime instituído nesta Lei para os incorporadores, no
que lhes fôr aplicável.

Art. 69. O Poder Executivo baixará, no prazo de 90 dias, regulamento sôbre o registro no Registro de Imóveis (VETADO).

Art. 70. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto nº 5.481, de 25 de junho de 1928 e
quaisquer disposições em contrário.

Brasília, 16 de dezembro de 1964; 143º da Independência e 76º da República.

H. CASTELLO BRANCO
Milton Soares Campos

Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.12.1964

*
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GRUPO I – CLASSE VII – Plenário (SIGILOSO) 

TC 013.073/2014-1 [Apenso: TC 034.653/2014-7] 

Natureza: Representação 

Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 

BNDES 

Responsável:  Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992)  

Interessado:  Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 

Advogado constituído nos autos: Hugo Ribeiro Ferreira (OAB/RJ 58.426); 

Gustavo Penna Marinho de Abreu Lima (OAB/DF 38.868); Alexandre Aroeira 

Salles (OAB/DF 28.108); Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/DF 

27.154); Igor Fellipe Araújo de Souza (OAB/DF 41.605) e outros (procurações 

às peças n. 21, 28, 29, 44, 56, 64, 106 e 118). 

 

 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. ADOÇÃO 

DE MEDIDA CAUTELAR. IRREGULARIDADES. AVALIAÇÃO DO 

IMÓVEL. LIQUIDAÇÃO FORÇADA. VALOR INFERIOR AO PREÇO DE 

MERCADO. OITIVA. DILIGÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO DO PREÇO DO 

IMÓVEL. INSPEÇÃO. DETERMINAÇÃO. ANULAÇÃO DO CERTAME. 

AUDIÊNCIA. CIÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

 

 

RELATÓRIO 

 

 

 Adoto, como parte deste relatório, a instrução constante da peça 147, a qual contou com a 

anuência do Titular da SeinfraUrbana (peça 148): 

 

1. Cuidam os autos de representação formulada por escritório de advocacia, com base no 

art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, tendo como objeto a Concorrência Pública nº 01/2014, a qual trata 

de alienação, mediante pagamento à vista, de bem imóvel não operacional de propriedade do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), localizado no Setor de Autarquias 

Norte, na cidade de Brasília/DF (SAUN, quadra 4, lote A).  

2. De acordo com o próprio edital, trata-se de um terreno de grande atratividade, posto 

possuir as seguintes características: (i) grande porte para abrigar edificação corporativa de alto 

padrão (9 mil m² de área), (ii) ainda não edificado (dispensa custos de demolição), (iii) com formato 

regular (retângulo de 100m x 90m), (iv) topografia terraplanada ao nível da via local norte e solo 

‘seco e firme’ (peça 71, pág. 7), e (v) localização privilegiada dentro do Plano Piloto de Brasília. 

3. Acerca da localização do terreno, os laudos presentes nestes autos são unânimes em 

reconhecer que a posição do terreno é o grande diferencial, a saber:  

a) quanto ao universo de possíveis interessados, é consignado que a cidade de Brasília é 

‘sede dos três principais ramos do governo brasileiro e hospeda 124 embaixadas estrangeiras (...) e 

abriga a sede de muitas das principais empresas brasileiras’ e que ‘a região é atendida por toda a 

infraestrutura básica, como: iluminação pública, energia elétrica, esgoto, telefone, água tratada, ruas 

pavimentadas, comércio, bancos, correios’, portanto, ‘tem-se o interesse e a necessidade dos setores 

públicos e privados se instalarem em novas áreas comerciais situadas na região central de Brasília’, 

de modo a ser classificado como ‘imóvel de alta liquidez’ (laudo do Banco do Brasil, out/2014; 
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peça 71, págs. 6-8);  

b) ‘dentro do segmento em que se insere o imóvel em questão, destaca-se a pequena oferta 

de terrenos na região central de Brasília’, nesse sentido, complementa que ‘o SAUN (...) goza de 

excelente localização no contexto urbano, em área nobre e valorizada’ (laudo da Caixa, de 

jun/2009, carreado aos autos pela empresa interessada AJS; peça 97, pág. 23); e  

c) a acrescentar, tem-se opiniões mais detalhadas que ratificam se tratar de ‘local de fácil 

acesso, próximo ao centro nervoso da Capital, [no qual] existem facilidades de transporte por meio 

de ônibus urbanos e serviços de táxi que passam pelo Eixo Monumental e Av. L2 Norte, além de 

poder contar a cerca de 1.000,00 metros com a Rodoviária de Brasília, de onde saem os ônibus e 

metrô para todos os quadrantes do Distrito Federal e Entorno’, caracterizando ainda que ‘as áreas 

circunvizinhas são ocupadas pelo Setor Comercial Norte e Setor Bancário Norte, com amplos 

estacionamentos em sua volta (...) localiza-se ainda próximo à Catedral de Brasília, Teatro 

Nacional, Tribunais Superiores, Esplanada dos Ministérios e Quadras Residenciais SQN 200 e 400 

(...) tem localização privilegiada, pois se situa nas proximidades de excelentes prédios, como DNIT, 

Agência Central dos Correios, INCRA e outros (...) consequentemente [há] uma grande procura 

para esses espaços, o que os torna bastante valorizados’ (laudo da empresa MM, de junho/2009, 

elaborado por demanda da empresa Cedro Participações e Empreendimentos Ltda. e carreado aos 

autos pela empresa interessada AJS; peça 97, págs. 85 e 87). 

4. Na presente etapa processual, em atendimento à determinação do despacho do Exmo. 

Relator, será procedida, com apoio dos servidores indicados pela Segecex, nova análise da matéria 

(peça 104, pág. 2), a partir das respostas às oitivas do BNDES e da empresa AJS Empreendimentos 

e Participações SPE Ltda. (Sociedade de Propósito Específico), autuadas às peças 89 e 97, 

respectivamente.  

5. A presente instrução tem por objetivo, portanto, ofertar proposta de mérito ao Exmo. 

Ministro-Relator e ao Plenário desta Corte de Contas. 

HISTÓRICO 

6. A instrução lançada à peça 79 traz detalhado histórico dos autos. No entanto, cabe aqui 

resgatar os principais pontos abordados, agregando informações julgadas pertinentes. Iniciando 

pelos eventos relacionados diretamente às fases preparatória e de processamento da licitação, tem-

se que: 

a)  o edital da concorrência 01/2014 foi lançado em 10/3/2014 (peça 2, págs. 16 a 35), com 

avaliação do imóvel da ordem de R$ 45,9 milhões (data-base 30/8/2013), conforme laudo elaborado 

pela empresa S4AHilco, datado de 20/9/2013 (peça 2, págs. 84 a 107), ou seja, quase seis meses 

antes do lançamento da licitação; 

b)  esse laudo de avaliação, usado para fundamentar o valor mínimo exigido na licitação 

foi realizado por empresa sediada na cidade de São Paulo/SP e custou R$ 2.420,00 ao BNDES 

(contrato OCS 306, de 4/10/2012, conforme peça 8, pág. 2);  

c)  alegando se tratar de um terreno de características ímpar no mercado de Brasília/DF, o 

laudo aprovado pelo BNDES se valeu exclusivamente do chamado ‘método involutivo’ (detalhado 

mais adiante), partindo (i) do valor de venda futura das unidades prediais a serem construídas, 

estimado em mais de R$ 1,063 bilhão, para então, (ii) após descontar várias despesas (obras, 

publicidade, lucro do incorporador etc.), deduzir que (iii) o valor terreno seria da ordem de R$ 

107,4 milhões, na data-base agosto/2013 (peça 2, pág. 103);  

d)  partindo do valor de venda do terreno lastreado apenas no método involutivo (R$ 107,4 

milhões), a empresa avaliadora do BNDES aplicou um fator redutor (deságio), a título de 

‘liquidação forçada’ (simulando venda em velocidade pretensamente inferior àquela observada 
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normalmente no mercado), de modo a atingir o valor mínimo do terreno que efetivamente constou 

no edital: R$ 45,9 milhões;  

e)  o valor do edital foi obtido após descontados juros compostos ao longo de um ‘tempo 

de absorção pelo mercado’ arbitrado em 36 (trinta e seis) meses pelo avaliador do BNDES, 

considerando tão somente ‘opinião dos corretores’ (peça 2, pág. 105), sem qualquer fundamentação 

técnica ou evidência mínima das consultas; 

f)  além do injustificado período de 36 meses para o cálculo do deságio, o laudo se baseou 

ainda na ‘taxa média de desconto de duplicatas’ (2,389% ao mês), sem qualquer fundamentação 

para tal escolha (peça 2, pág. 104);  

g)  apesar do alto grau de incerteza dos resultados, em decorrência da escolha de 

parâmetros e premissas insuficientemente fundamentados, o laudo aprovado pelo BNDES considera 

que a avaliação pelo método involutivo atingiu ‘grau III de fundamentação e grau III de precisão’ 

(peça 2, págs. 98 e 107), que seriam os maiores níveis de excelência, conforme NBR 14.653-2:2011 

(item 9.4.2 c/c tabelas 8 e 9); 

h)  a licitação obteve apenas três propostas válidas: R$ 47,9 milhões (empresa Paulo 

Octávio), R$ 51,0 milhões (empresa SGM) e R$ 51,6 milhões (empresa AJS-SPE), cabendo 

ressaltar que não houve impugnação ou recurso durante a licitação (peça 8, pág. 3). 

7. Na representação (peça 1), o escritório de advocacia atacou tanto o laudo de avaliação 

do BNDES quanto os procedimentos de licitação, alegando restrição à competitividade.  

8. No tocante ao valor do terreno, apresentou dois laudos de corretores de imóveis 

(pessoas físicas) contratados pelo próprio representante, obtendo (i) R$ 291,7 milhões pelo mesmo 

método involutivo e (ii) R$ 285,6 milhões pelo método comparativo direto de dados de mercado, 

para, na sequência, apontar algumas das inconsistências no laudo da empresa S4AHilco, aprovado 

pelo BNDES. Tais argumentos já foram apreciados na instrução à peça 79, razão pela qual será feita 

a devida referência nos itens a seguir.  

9. Iniciando pelo valor de venda do futuro prédio paradigma (denominado Valor Global de 

Vendas – VGV), tem-se, em síntese, as seguintes críticas da representante: 

a)  VGV do laudo do BNDES, no montante de R$ 1,063 bilhão, teria adotado como 

modelo referencial para homogeneização de dados um prédio antigo/obsoleto, além de ter se 

baseado em amostras de localidades distintas daquela sob avaliação; caso corrigidas tais falhas, o 

resultado supostamente elevaria o valor de mercado do futuro prédio para quase R$ 1,28 bilhão; no 

entanto, tal argumento foi refutado pela instrução anterior desta unidade técnica, que manteve o 

VGV original do laudo do BNDES (conforme quadro à peça 79, pág. 19); 

b)  o valor unitário potencial de venda do prédio (R$ 11,7 mil/m², conforme laudo 

BNDES) estaria muito aquém do valor mercado (R$ 13 mil/m², conforme representante); neste 

ponto a instrução anterior considerou que o valor do representante não estaria fundamentado e, com 

base em pesquisa própria em site especializado (wimoveis), aliada à uma redução de 10% com 

vistas a simular o efeito de barganha entre comprador/vendedor (conforme indicação do Instituto 

Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo, em www.ibape-sp.org.br/), a 

equipe chegou a R$ 11,8 mil/m², parâmetro expedito próximo do valor adotado no laudo do 

BNDES; 

c)   a área potencial de venda do prédio (total de 90,7 mil m², conforme laudo BNDES)  

exclui cobertura; conforme cálculos do representante, a inclusão da cobertura na área potencial 

elevaria a área comercializável (para 98,2 mil m²) e, consequentemente, o VGV aumentaria; a 

equipe técnica do TCU, ao avaliar a altura máxima permitida na região (gabarito a condicionar a 
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quantidade máxima de andares), bem como as premissas de percentual de área privativa, garagens 

etc., optou por, em simulação expedita, manter a previsão do laudo do BNDES (peça 79, pág. 19); 

d)  alega que o percentual adotado para a área comum pelo BNDES seria excessivo (20%) 

e que o percentual potencial mais próximo da realidade seria de 15% (mera opinião do 

representante, sem maiores justificativas); tal argumento não foi acolhido e a equipe manteve o 

percentual de 80% de área privativa (excluindo, portanto, 20% da área comum), conforme peça 79, 

págs. 8 e 19. 

10. Após criticar o VGV, o representante se dedicou a atacar as despesas diversas 

considerados pelo laudo do BNDES, alegando que várias delas não deveriam existir. Cabe ressaltar 

aqui que, no método involutivo, o valor do terreno (VT) é obtido a partir do Valor Global de 

Vendas (VGV), subtraindo deste as despesas diversas para materialização do empreendimento 

(obras de implantação, lucro do empreendedor, despesas de corretagem e divulgação etc.). Por isso, 

de acordo com a fórmula à peça 79, pág. 8, caso tais despesas estejam superestimadas (parcela a ser 

subtraída), o valor do terreno será, por consequência, artificialmente inferior ao de mercado. No 

caso, todos esses itens de despesas do laudo do BNDES (S4AHilco) causam decréscimo da ordem 

de 46% no valor do terreno, na opinião representante. Em rápida síntese, as despesas questionadas 

pelo representante, bem como a respectiva opinião desta unidade técnica, em sede de avaliação 

expedita quanto às incertezas geradas pelo método involutivo, podem assim ser elencadas: 

a)  obras complementares (majorador de 5% aplicado ao custo de construção): a instrução 

anterior, em seu item I.c.iii, entendeu que o percentual majorador seria indevido, pois os custos das 

obras complementares já estão inclusos no fator do Ibape/SP, aplicado pela avaliadora para cálculo 

do custo de construção, configurando duplicidade indevida e, portanto, cabendo reconhecer razão 

ao representante (peça 79, pág. 12);  

b)  honorários + contingências (majorador adicional de 10% sobre o custo de construção): 

do mesmo modo, a instrução anterior considerou tal parcela sem justificativa e, portanto, indevida, 

pois tais despesas já estão incorporados no BDI do construtor e na margem de lucro do 

incorporador, novamente assistindo razão ao representante (peça 79, pág. 13);  

c)  eventuais (15%): igualmente sem justificativa e indevidos (já estão incorporados no 

BDI do construtor e na margem de lucro do incorporador), em consonância com as colocações do 

representante (peça 79, pág. 14);  

d)  riscos (10%): aqui os auditores-instrutores acolheram a manutenção da parcela no laudo 

do BNDES, pois, embora alguns riscos de obra já estejam no BDI do construtor (parcela admissível 

entre 1% e 2%, conforme jurisprudência), há outros riscos a serem considerados não apenas na 

obra, mas em todo os procedimentos de implantação do empreendimento imobiliário (riscos de 

mercado, de crédito, legais, de atrasos etc.), cabendo razão ao laudo original do BNDES (peça 79, 

págs. 13-14).  

11. Além dessas críticas sobre a adoção do método involutivo para cálculo do preço 

de mercado do terreno do BNDES, o representante também questionou os seguintes pontos acerca 

do procedimento licitatório: 

a)  a taxa de juros utilizada para cálculo do deságio resultante do fator de ‘liquidação 

forçada’ (2,39% a.m. = taxa média de desconto de duplicata, aplicada por instituições bancárias no 

adiantamento de valores decorrentes de títulos a receber por empresas) é injustificadamente elevada 

frente às práticas de mercado, muito superior por exemplo aos 0,71% a.m. da taxa Selic no período 

(despacho do Relator à peça 14); tal ponto foi apreciado no despacho do Diretor da SecexEstatais 

(peça 38, pág. 5), o qual, além da Selic, indicou a possibilidade alternativa de uso da taxa dos 

certificados de depósito interbancário – CDI (0,72% a.m., na base agosto/2013), utilizada como 

parâmetro para avaliar a rentabilidade de fundos DI; além disso, a subunidade detentora da clientela 
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apontou incoerência entre (i) a manifestação do BNDES (alegando que a Selic não seria adequada 

por ser livre de riscos, conforme peça 27, pág. 10) e (ii) as premissas do próprio laudo aprovado 

pelo BNDES (segundo o qual, para a liquidação forçada, são usados os juros vigentes no mercado 

financeiro, conforme peça 7, pág. 51); 

b)  a habilitação da vencedora seria frágil, pois o capital da Sociedade de Propósito 

Específico é de apenas R$ 1.000,00, aliado às informações de que o endereço registrado no CNPJ 

não pertenceria à SPE; 

c)  a data da licitação (15/abril) antecedeu feriados (18 e 21/abril), o que, na visão do 

representante, teria prejudicado a competitividade; tal ponto já foi apreciado pela SecexEstatais 

(peça 38, pág. 3), que não identificou indícios de irregularidades na data escolhida para a abertura 

das propostas de preço da licitação; 

d)  novos elementos da representante (peça 20) trazem indícios de parentesco/vínculo entre 

o engenheiro da S4AHilco (sr. Ricardo Caiuby Salles, signatário do laudo apresentado ao BNDES, 

conforme peça 2, pág. 107), e uma das diretoras da empresa Brazil Pharma (sra. Cristina Caiuby 

Salles), da qual o representante da empresa vencedora AJS seria membro do Conselho de 

Administração (sr. Álvaro José da Silveira). 

12. Após instrução da SecexEstatais (peças 8 e 9), o Exmo. Ministro Relator adotou 

medida cautelar em 3/6/2014, determinando ao BNDES que ‘se abstenha de dar prosseguimento à 

Concorrência Pública 01/2014, mantendo-a suspensa até que o Tribunal delibere sobre o mérito da 

matéria’. A mais, determinou a oitiva do BNDES, da empresa avaliadora S4AHilco e da empresa 

interessada AJS (peça 14). 

13. A SecexEstatais analisou apenas as respostas às oitivas do BNDES e da empresa 

AJS, pois a empresa avaliadora S4AHilco não apresentou qualquer manifestação, concluindo com 

proposta de diligenciar a Caixa Econômica Federal para obter laudo de avaliação do terreno (peça 

37, pág. 9). 

14. Cabe registrar que o Diretor da SecexEstatais, em seu pronunciamento, ressaltou 

que (i) urge definir o valor do terreno, pois ‘os laudos apresentados pelo representante, sobre os 

quais paira a suspeição quanto à sua validade, não têm o condão de, por si só, balizar a definição do 

preço de avaliação do terreno objeto da licitação, uma vez que tal mister deve recair sobre 

instituição isenta e com respaldo para tal, a exemplo da Caixa Econômica Federal – CEF’ (peça 38, 

pág. 3); (ii) no tocante à aplicação da liquidação forçada, não identificou nas tentativas anteriores 

para desfazimento do terreno (nos anos de 1992, 1995 e 2000) algum ‘motivo suficiente para 

justificar a adoção de metodologia que resulta em substancial perda no valor de avaliação do bem’ e 

(iii) ‘mesmo com a restrição de uso informada, [no Setor de Autarquias Norte] foi concebido 

negócio consubstanciado em ‘três torres a serem alugadas a órgãos públicos federais’; a primeira 

das três torres foi concluída recentemente e, segundo informações do próprio inquilino, foi alugada 

ao Banco do Brasil, que pretende alugar as demais’ (peça 38, pág. 4, destaques acrescidos).  

15. Considerando as opiniões elencadas, o Exmo. Ministro-Relator divergiu 

pontualmente da unidade técnica e determinou que o novo laudo de avaliação do terreno não fosse 

solicitado à CEF, mas sim ao Banco do Brasil, abordando necessariamente os temas ‘liquidação 

forçada’, ‘taxa de desconto’ e ‘prazos’ para aplicação dessa taxa. Com efeito, corroborando a 

menção feita pelo Diretor da SecexEstatais à transferência da sede do Banco do Brasil do Setor 

Bancário Sul (SBS) para as três torres do Green Building Towers no Setor de Autarquias Nortes 

(SAUN), notícias na imprensa dão conta de que o Banco do Brasil teria finalizado mudança para o 

novo prédio em dezembro/2014 (fonte:  

http://www.anabb.org.br/mostraPagina.asp?codServico=4&codPagina=48548). 
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16. Após tratativas entre a SecexEstatais e o Banco do Brasil, que destacou não 

possuir em seus quadros profissional especializado para elaborar tal laudo, sendo necessário 

contratar empresa especializada (honorários estimados em R$ 6.500,00), o Relator solicitou à 

Segecex a continuidade das tratativas com o Banco do Brasil e o acompanhamento do desenrolar 

dos trabalhos, por meio da indicação de profissionais especializados do TCU (peça 54). 

17. O laudo da empresa credenciada pelo Banco do Brasil (JJ Engenharia Ltda.) foi 

apresentado por meio da peça 71 e, em síntese: (i) utilizou método comparativo de dados de 

mercado (priorizado pela NBR, em detrimento do método involutivo); (ii) não adotou liquidação 

forçada por entender que inexistiram critérios negociais entre proprietário e avaliador (peça 71, pág. 

2); (iii) estimou o valor do terreno de R$ 195 milhões, para a data-base de outubro/2014. Além 

disso, o ofício de encaminhamento do laudo forneceu ainda cópia dos procedimentos internos para 

alienação de bens do Banco do Brasil, segundo os quais a primeira tentativa de venda do bem deve 

ter como valor mínimo o de mercado, sendo o ‘valor de liquidação imediata’ apenas aceitável a 

partir da segunda licitação. Ainda assim, somente se aplica o fator redutor de forma 

obrigatoriamente justificada por um comitê próprio, e a depender de análise das particularidades do 

imóvel (existência de pendências, liquidez, localização, situação do mercado imobiliário, dentre 

outras), conforme item 1.10.2.1.1 da IN nº 717-1. A mais, cabe mencionar que a planilha de cálculo 

do valor de liquidação imediata está disponível no site do Banco do Brasil na internet (peça 71, pág. 

3). 

18. Por meio do despacho, o Exmo. Ministro-Relator determinou à esta unidade 

técnica que, juntamente com os técnicos indicados pela Segecex à peça 55, empreendesse a análise 

do laudo de avaliação apresentado pelo Banco do Brasil, autorizando ainda, caso os elementos do 

laudo porventura se mostrassem insuficientes para a apreciação de mérito, que fossem adotadas 

medidas para suprir os autos das informações necessárias (i) ‘inclusive realizando a apuração do 

valor adequado de liquidação forçada do imóvel’ e também (ii) eventualmente a ‘inclusão de novos 

elementos no Laudo de Avaliação’ (peça 72, pág. 3). 

19. A instrução lançada à peça 79 empreendeu análise aprofundada de ambas as 

metodologias adotadas para determinar o valor do terreno, chegando a (i) um montante de R$ 

152,75 milhões pelo método involutivo, após correção das premissas inadequadas adotadas no 

laudo do BNDES (valor superior aos R$ 107,4 milhões do laudo original do BNDES, 

desconsiderando a liquidação forçada, mas também inferior aos R$ 291,7 milhões do laudo do 

representante, ambos igualmente pelo método involutivo), e (ii) acolhendo o montante de R$ 195 

milhões calculado pela empresa credenciada do Banco do Brasil pelo método comparativo direto de 

mercado, após reanalisar os dados do laudo do Banco do Brasil no mesmo software de estatística 

TS-Sisreg, desenvolvido pela Tecsys Engenharia (usado pela Caixa em seus laudos, conforme peça 

71, pág. 9, peça 78 e peça 79, pág. 22). O valor calculado pelo Banco do Brasil foi inferior àquele 

indicado pelo segundo laudo do representante (R$ 285,6 milhões, em tese também baseado no 

método comparativo de preços de mercado). Ao final, a SeinfraUrbana, por determinação do 

Relator, devolveu os autos à SecexEstatais, a fim de que fossem realizadas novas oitivas do BNDES 

e da interessada, com vistas a que, após a análise das respostas, fosse submetida proposta de mérito 

ao Relator. 

20. Cabe ressaltar que, nos ofícios nº 605 e 606, de 22/12/2014 (peças 81 e 83), a 

SecexEstatais encaminhou tanto o laudo do banco do Brasil (peça 71) quanto a instrução da 

SeinfraUrbana (peça 79), de modo que tanto o BNDES quanto a empresa interessada AJS tiveram 

ampla chance de rebater todas as colocações dos técnicos do TCU. 

21. Após receber as respostas às oitivas, a SecexEstatais lançou nova instrução 

propondo ‘encaminhar os autos à SeinfraUrbana para que avalie a necessidade de possíveis ajustes 

tanto nas variáveis independentes utilizadas no modelo de regressão linear definido no laudo de 
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avaliação, bem como na composição da amostra, a serem revisadas pelo Banco do Brasil, em razão 

dos questionamentos apontados pelo BNDES e pela empresa AJS Empreendimentos às peças 89 e 

97, respectivamente’ (peças 101, 102 e 103). A proposta foi acolhida pelo despacho do Relator à 

peça 104.  

22. Ademais, a SecexEstatais, em atendimento ao despacho do Ministro Relator 

acostado à peça 43, juntou aos autos relatório de inspeção na peça 140, cujo principal objetivo foi 

avaliar a contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para a determinação do valor 

de mercado do terreno em questão. 

23. Na peça 140, a SecexEstatais teceu diversas considerações acerca da forma 

como foi contratada a empresa S4AHilco para a elaboração do laudo de avaliação do terreno em 

tela. Concluiu aquela Unidade Técnica que foram cometidas falhas na contratação e no recebimento 

do produto elaborado pelo BNDES. Por essa razão, foi proposto chamar em audiência alguns 

responsáveis do BNDES. 

24. Vale destacar que essas propostas foram incluídas e ampliadas na presente 

instrução, em vista do aprofundamento de algumas análises efetuadas. 

25. Finalmente, quando da conclusão da presente instrução, a AJS Empreendimentos 

e Participações SPE Ltda. ingressou com novos elementos nos autos, constantes da peça 144, que 

foram recebidos com base no art. 160, § 1º, do Regimento Interno do TCU. Esses novos elementos 

foram abarcados nas análises empreendidas no presente trabalho. 

EXAME TÉCNICO 

26. O BNDES e a empresa vencedora da licitação foram instados a se manifestar, 

em sede de oitiva, a fim de que apresentassem justificativas específicas para todos os vícios 

identificados no procedimento licitatório, principalmente em relação às graves deficiências no 

cálculo do preço mínimo aceitável para o terreno. 

27. O primeiro ponto a ser abordado nesta instrução diz respeito às deficiências no 

laudo de avaliação da empresa S4AHilco, contratada pelo BNDES. Na sequência, serão abordadas a 

adequação do laudo apresentado pelo Banco do Brasil, seguida da retomada dos aspectos referentes 

às restrições à competitividade identificadas nas cláusulas do edital de licitação, bem como um 

ponto específico quanto à utilização do critério de liquidação forçada para primeira alienação, 

assunto relevante para o julgamento de mérito destes autos. Por fim, algumas considerações serão 

feitas com vistas a, no âmbito do controle objetivo, orientar os procedimentos a serem adotados 

pelo BNDES nas eventuais licitações futuras para alienação do terreno, além das devidas análise de 

responsabilização, no exercício do controle subjetivo por esta Corte de Contas. 

  

I. Das deficiências do laudo de avaliação elaborado pela empresa S4AHilco a 

invalidar seu uso como fundamento para o preço mínimo de mercado do terreno  

28. A principal discussão destes autos gira em torno do valor mínimo para alienação 

do terreno de 9 mil m² de propriedade do BNDES no Setor de Autarquias Norte, conforme 

identificado no laudo da empresa S4AHilco, avaliadora contratada pelo BNDES. Também constam 

dos autos questionamentos acerca das exigências da licitação, as quais seriam restritivas a ponto de 

afastar interessados, como a exigência do pagamento à vista aliada ao prazo insuficiente (30 dias) 

para que os potenciais interessados desenvolvessem a engenharia financeira do negócio (captação 

de recursos de terceiros no mercado financeiro). Além disso, questiona-se a urgência da alienação 

pelo BNDES, acarretando em critério de deságio objetivando a venda em prazo inferior àquele que 

supostamente levaria para absorção natural da oferta pelo mercado local. 

29.  O presente tópico se dedicará à análise do valor do terreno, conforme disposto 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 013.073/2014-1 

 

8 

 

no laudo da S4AHilco, e o principal critério reside na Norma ABNT-NBR 14.653, especialmente 

dedicada aos critérios para avaliação de bens. Contando com um total de sete partes, apenas duas 

partes da norma efetivamente interessam para apreciação do caso concreto: (i) Parte 1: 

Procedimentos Gerais e (ii) Parte 2: Imóveis Urbanos.  

30. Dessas duas partes se extraem dois conceitos importantes para entender as 

discussões acerca da precisão dos laudos em debate. Tais discussões basicamente confrontam (i) o 

método ‘comparativo direto de dados de mercado’, o qual avalia ‘atributos dos elementos 

comparáveis’ da amostra (preços de terrenos coletados no mercado), sendo este o método a ser 

escolhido quando houver disponibilidade de dados de mercado, conforme preconiza a norma da 

ABNT; e (ii) método ‘involutivo’, o qual modela um empreendimento hipotético, com o estudo de 

cenários econômico-financeiros viáveis, tanto para a execução das obras quanto para a posterior 

comercialização do imóvel. 

31. Para o mercado privado, seguir ou não as normas da ABNT é uma faculdade. 

Contudo, o mesmo não ocorre em relação à Administração Pública Federal. Isso porque a Lei n. 

4.150/1962 exige, mesmo para o caso das empresas estatais, que nos serviços de engenharia 

executados, dirigidos ou fiscalizados (como é o caso da elaboração de um laudo de avaliação de 

imóvel), bem como na elaboração de editais de concorrência, contratos, ou quaisquer outros ajustes, 

os requisitos mínimos de qualidade das normas técnica da ABNT devem ser obrigatoriamente 

observados. Portanto, de plano cabe esclarecer que desprezar a norma da ABNT, sem ao menos 

justificativas sólidas para tal, pode ser considerado afronta ao princípio da legalidade insculpido no 

art. 37 da Constituição Federal de 1988. 

32. O presente tópico se dedicará a analisar derradeiramente os atos administrativos 

já praticados, os quais culminaram com o lançamento de um edital de licitação com valor mínimo 

abaixo do mercado. Após resgatar os principais argumentos já analisados nos autos quanto à 

documentação de suporte para a avaliação do terreno, e confrontar tais argumentos com as novas 

manifestações do BNDES e da empresa, será proposto o encaminhamento de mérito em relação à 

licitação, atualmente suspensa por força de medida cautelar expedida por esta Corte de Contas. 

33. Em vários pontos de sua atual manifestação (peça 89), o BNDES defende que o 

método involutivo continua sendo o melhor para o caso concreto, por levar em consideração o tipo 

de uso futuro do terreno. Ou seja, entende a empresa estatal que as questões de modelagem 

financeira da receita a ser auferida com o empreendimento passível de futura implantação são 

relevantes para definir quanto vale o terreno, em detrimento da análise dos dados de mercado para 

os valores de terrenos.  

34. Inclusive, em algumas passagens da sua manifestação, na tentativa de refutar o 

método comparativo de preços de mercado, chega a demonstrar excessiva preocupação com o 

futuro negócio a ser conduzido pelo particular adquirente do terreno, extrapolando o foco da 

discussão, que é o de se chegar ao preço mínimo de terreno a constar no edital de alienação da 

empresa estatal, de modo a evitar prejuízos ao erário por perda de receita decorrente da alienação do 

patrimônio por valor abaixo dos de mercado. Como exemplo do exposto, pode ser citado o seguinte 

trecho em que o BNDES critica o método comparativo de mercado adotado pelo laudo de empresa 

credenciada do Banco do Brasil (peça 89, págs. 12-13, destaques acrescidos):  

Dessa forma, se a amostra utilizada no método comparativo direto for tendenciosa em favor de 

valores de transações não efetivadas, sem que os sobrepreços a elas inerentes tenham sido tratados (e não há 

dados no Laudo de Avaliação [do Banco do Brasil] que permitam saber se o foram ou não), o valor 

resultante de sua aplicação conterá em si a mesma superestimativa. Ou seja, o valor estimado para este 

terreno será superior àquele que permitiria compradores lucrar com a aquisição (identificado com a aplicação 

da metodologia involutiva), afastando os investidores potenciais do negócio. (destaques acrescidos) 

35. O trecho extraído embute a ideia de que o método comparativo de mercado não 
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permitiria aos compradores ter o legítimo lucro almejado por qualquer empresa, seja pública, seja 

privada, o que é um contrassenso, especialmente se considerando que o método comparativo de 

mercado é o mais utilizado pelo mercado e o preconizado como prioritário pela norma da ABNT. 

36. Na verdade, o método comparativo de mercado, ao trabalhar diretamente com os 

preços de mercado para compra/venda (sejam ofertas, sejam transações efetivas), não se preocupa 

em detalhar cada parcela do futuro negócio, até porque tal procedimento é sujeito a inúmeras 

manipulações, conforme já exposto nestes autos (peça 79, pág. 21). Ou seja, o método comparativo 

direto de mercado reconhece que os agentes de mercado já embutiram seus lucros no preço das 

ofertas e transações da amostra, cada qual de acordo com as expectativas de lucro próprias, que são 

altamente variáveis de empresa para empresa. Já o método involutivo, na tentativa de arbitrar tal 

parcela, pois é um dos passos necessários para ‘involuir’ (movimento regressivo) do preço de global 

de venda da futura edificação até sobrar apenas o preço do terreno, excluindo cada parcela de 

despesas (inclusive o lucro do construtor e do comercializador), é sujeito a inúmeros 

questionamentos, conforme será visto em detalhe mais adiante. 

37. O presente tópico é subdividido em duas partes. Na primeira será abordada a 

opção pelo método involutivo, enquanto na segunda será analisada como se deu sua aplicação ao 

caso concreto. 

 

I.1 Sobre a obrigatoriedade de adoção do método comparativo de mercado de acordo 

com a norma da ABNT em detrimento do método involutivo escolhido pelo BNDES 

38. Inicialmente, ao comentar que o método comparativo definido como preferencial 

pela norma deve ser, na sua visão, aplicado apenas quando a qualidade da amostra assim o permitir, 

o BNDES afirma que ‘sem que haja transações suficientes e contemporâneas de imóveis com as 

mesmas características do avaliando, o método comparativo direto, por se tratar de pura inferência 

estatística, poderá ser tão ou mais vulnerável quanto o método involutivo’ (peça 89, pág.4).  

39. Na tentativa de corroborar esse entendimento, apresenta, no entanto, trecho 

descontextualizado do que chama de ‘manual técnico’ que sequer possui data (peça 89, pág. 5), mas 

que, na verdade, é uma ‘apresentação/apostila’ disponível no sítio eletrônico da Universidade 

Federal Fluminense (conforme referência bibliográfica à peça 89, pág. 37). De qualquer modo, o 

trecho citado apenas registra que ‘tanto quanto possível’ as características dos imóveis pesquisados 

devem ser semelhantes às do avaliado, o que não acrescenta novos elementos à discussão.  

40. Em adição, o BNDES apresenta trecho de uma dissertação de mestrado, o qual 

apenas reforça a necessidade de priorização do método preconizado pela norma, pois ‘de todos os 

métodos existentes, o método comparativo direto de dados de mercado é o mais utilizado para 

avaliação de imóveis no Brasil (...) por ser muito confiável ao determinar o valor de um imóvel 

conforme o mercado, é o método mais utilizado pelos avaliadores em geral’, acrescentando ainda 

que o método involutivo somente pode ser usado em situações muito especiais, como por exemplo 

em ‘casos para os quais não existem imóveis de referência que possibilitem o emprego deste 

método [o comparativo direto de mercado] como o único shopping center em uma cidade de médio 

porte ou um único galpão em uma cidade de pequeno porte’ (peça 89, pág. 5, com destaques 

acrescidos).  

41. Intenta ainda o BNDES defender uma tese de que cada empreendimento ‘gera 

em torno de si um micromercado’, para então concluir que ‘o avaliador deve restringir ao máximo o 

campo de amostragens em torno do bem avaliado, baseando suas conclusões nas chamadas 

evidências de valores observados dentro do micromercado’ (peça 89, pág. 5, destaques acrescidos). 

42. Ao final de sua exposição, o BNDES registra que ‘força apartar o entendimento 
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no sentido de se aceitar que um ciclo vicioso de licitações desertas seria a solução mais eficiente’, 

afirmando ainda que, na sua visão, ‘adotou a prudência e economicidade na realização da licitação, 

aliada a uma venda válida, atrativa, sujeita a correções através do ágio de mercado, segundo 

parâmetros legais dispostos pela legislação’, para então concluir que ‘em relação ao método 

adotado, entendemos que seria interessante uma revisão da indicação para uso do método 

comparativo direto de dados de mercado, visto que este não leva em consideração o tipo de uso a 

ser dado a terreno e tampouco entra no mérito das questões financeiras do empreendimento’ (peça 

89, págs. 31-32).  

43. A mais, informa que ‘a perspectiva adotada na concorrência para alienação 

01/2014 estava alinhada à perspectiva financeiro-metodológica de empreendimentos de 

incorporação consubstanciada no histórico e na experiência do BNDES na alienação de imóveis na 

praça de Brasília’, sem apresentar um único exemplo de imóvel que tenha sido alienado em Brasília 

pelo Banco em tempos recentes, insistindo que ‘elementos constituintes do processo licitatório tais 

como o método involutivo adotado pelo laudo da empresa S4AHilco (...) assim como trazer o valor 

futuro do empreendimento concluído ao momento do certame, apresentam consistência e coerência 

aos desafios que se apresentavam’ (peça 89, pág. 35). 

44. Como propostas, submete à apreciação deste Tribunal as seguintes alternativas: 

(i) ‘retomar o método involutivo, ajustando os parâmetros utilizados de forma a deixá-los em 

consonância com os apontamentos do TCU (...), incluindo a possibilidade de outorga onerosa para 

alteração do uso permitido ao terreno e aplicando um robusto teste de sensibilidade, com base, por 

exemplo, numa simulação de Monte Carlo’; (ii) usar o método comparativo direto de mercado, 

aprimorando a amostra; ou (iii) utilizar método ainda não testado (peça 89, págs. 35-36). 

45. No tocante à manifestação da empresa interessada AJS Empreendimentos e 

Participações SPE Ltda., cabe esclarecer que não defende a adoção do método involutivo de forma 

explícita, mas sim implícita, ao afirmar apenas que ‘o BNDES partiu de um preço mínimo de 

venda, amparado por um laudo que atendeu fielmente às normas técnicas da ABNT’ (peça 97, pág. 

8). 

I.1.1. Análise 

46. A inadequação do uso do método involutivo no caso concreto foi analisada por 

meio do item I.a da instrução passada, o qual já havia ressaltado que, pelo item 8.1.1 da parte 2 da 

NBR 14.653, o método comparativo deve ser o escolhido ‘sempre que possível’ (peça 79, pág. 6). A 

acrescentar, tem-se que o item 7.5 da Parte 1 da norma (escolha da metodologia) é ainda mais 

esclarecedor, pois além de reiterar que o método comparativo direto de dados de mercado é o 

preferencial sempre, ainda indica que ‘a metodologia escolhida deve ser compatível com [1] a 

natureza do bem avaliado [avaliado à luz do item 7.3.1 da parte 1 da NBR: no caso, um terreno, 

com boas características física de relevo e solo], [2] a finalidade da avaliação [conforme item 7 - 

parte 1 da NBR, a avaiação tem o fim de alienação do terreno] e [3] os dados de mercado 

disponíveis’. 

47. No que se refere à disponibilidade de dados, na instrução passada a equipe 

avaliou (peça 79, pág. 6) que o único argumento da empresa avaliadora contratada pelo BNDES 

para sustentar a suposta impossibilidade do uso do método comparativo de mercado foi ‘haja vista 

que o imóvel objeto deste estudo é ímpar em suas características e não havendo amostragem de 

terrenos que possa ser comparado (sic) ao potencial construtivo permitido para o imóvel, resta tão 

somente a determinação do valor do imóvel através do método involutivo’ (peça 2, pág. 98, 

destaques acrescidos). 

48. Da justificativa da avaliadora S4AHilco depreende-se que o método involutivo 

teria sido escolhido não por ser o melhor para o caso, mas pela impossibilidade de aplicar aquele 
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que é considerado pela norma como o melhor, ou seja, o comparativo direto de dados de mercado. 

Por esse motivo, a instrução anterior se dedicou a refutar a alegação, registrando categoricamente 

que ‘não prospera o argumento da ausência de dados de mercado que possam ser comparados’, pois 

o Banco do Brasil obteve 173 (cento e setenta e três) elementos amostrais válidos a representar o 

terreno sob avaliação, cabendo ressaltar que cada um desses elementos passa por tratamento e 

classificação estatística, sendo eliminados, a critério do profissional avaliador, os dados 

inadequados (peça 79, págs. 6-7). 

49. Observa-se que, na nova manifestação, são duas as teses principais defendidas 

pelo BNDES: (i) a qualidade da amostra na metodologia de comparativo direto de dados de 

mercado depende quase que exclusivamente de dados de transações (vendas efetivas) em grande 

quantidade e atuais; e (ii) o avaliador deve restringir as amostras a elementos (preços de terrenos) na 

vizinhança do terreno sob análise, ou seja, em uma região limitada que denominou de 

‘micromercado’. 

50. Quanto ao primeiro argumento, de plano cabe afirmar que é frontalmente 

contrário ao que dispõem o item 7.4.3 da parte 1 (situação mercadológica) e o item 8.2.1.3.2 da 

parte 2 (levantamento de dados de mercado) da NBR, os quais colocam tanto os dados de valores de 

transações (vendas efetivas) quanto os dados de ofertas (anúncios publicados por particulares ou 

valores mínimos constantes dos editais da Terracap) no mesmo patamar de importância. Em adição, 

tem-se que o item 8.2.1.3.5 da parte 2 da NBR é ainda mais claro, ao afirmar que ‘os dados de 

oferta são indicações importantes do valor do mercado’, lembrando que em geral os dados de oferta 

de anúncios feitos por particulares podem embutir certa margem, com vistas a permitir a barganha.  

51. No entanto, neste caso concreto de terreno localizado no plano piloto de Brasília, 

a premissa de que cada elemento de valor ofertado na amostra necessariamente embutirá alguma 

superestimativa de valor não pode prosperar como verdade absoluta para todas as ofertas da 

amostra. Resgatando o raciocínio desenvolvido na  instrução anterior, tem-se que ‘tal fato [de que 

boa parte dos elementos da amostra usada no comparativo de mercado do BB é formada por 

terrenos comercializados pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap)] confere grande 

robustez ao conjunto de dados, pois a Terracap é empresa pública do Governo do Distrito Federal’, 

de modo que ‘todos os terrenos leiloados pela citada empresa pública são previamente avaliados 

pela entidade, que detém notória expertise em tal atividade’ (peça 79, pág. 22, destaques 

acrescidos). 

52. Portanto, com base na norma técnica da ABNT, refuta-se o argumento do 

BNDES de que uma amostra somente pode ser considerada de qualidade para fins de avaliação do 

valor de mercado de um terreno se a quantidade de transações efetivas em sua composição for 

elevada. Com efeito, é sabido ainda que os dados de transações entre particulares não costumam ser 

publicados, sendo muitas vezes são até protegidos pelo sigilo comercial da incorporadora.  

53. A segunda tese defendida pelo BNDES diz respeito ao inédito conceito de 

‘micromercado’, o qual não faz parte dos itens/subitens dedicados aos ‘termos e definições’ na 

NBR (item 3 nas partes 1 e 2). 

54. Segundo o BNDES, o micromercado seria gerado ‘em torno’ de cada bem 

imobiliário, o qual ‘é diferente dos outros’ (peça 89, pág. 5). Contudo, nenhuma explicação 

adicional confere alguma noção do raio de atuação do chamado micromercado.  

55. Além disso, tal conceito de mercado restrito, micro, contraria o próprio laudo de 

avaliação elaborado pela empresa S4AHilco, e aprovado pelo BNDES como documento base da 

licitação, o qual, em seu item VII, dispõe sobre o ‘diagnóstico de mercado’ do terreno sob análise. 

Nesse tópico citado, a avaliadora do BNDES observa, no mercado dentro do qual o terreno sob 

avaliação está inserido, ‘a existência de muitos empreendimentos novos destinados ao uso 
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comercial comumente com lojas no pavimento térreo e andares de escritórios empresariais por todo 

o Distrito Federal, inclusive nas cidades satélites, o que evidencia crescimento e valorização 

imobiliária cujo quadro somente será alterado se houver alguma mudança abrupta no mercado 

financeiro do país’. Por isso, acrescenta que ‘o imóvel objeto deste estudo é ímpar por suas 

características de localização e potencial construtivo, excedendo significativamente outros terrenos 

no Plano Piloto’ (peça 2, pág. 106, destaques acrescidos). 

56. Ora, resta claro que o próprio laudo de avaliação da S4AHilco reconhece, em 

sede de diagnóstico (item VII), que o mercado no qual o terreno sob análise está inserido é bem 

amplo, e não um ‘micromercado’ como defende agora o BNDES. Ressalta ainda o laudo que o 

futuro empreendimento a ser construído no terreno sob análise irá competir com outros 

empreendimentos lançados não apenas no Plano Piloto, mas em todo o DF, inclusive nas cidades 

satélites, como Águas Claras e outras regiões de expansão imobiliária (peça 2, pág. 106). 

57. De qualquer modo, merece ser contestada a afirmativa dos técnicos do BNDES 

de que ‘o avaliador deve restringir ao máximo o campo de amostragens em torno do bem avaliado’.  

58. Tal posicionamento novamente representa clara afronta ao disposto na parte 2 da 

NBR 14.653 (versão 2011), a qual dispõe, em várias passagens, sobre a necessidade de se ampliar 

ao máximo a amostra (para durante as estatísticas excluir os outliers, ou seja, os dados estranhos à 

massa). Como exemplo podem ser citados os seguintes comandos normativos:  

a) itens 8.2.1.1 (planejamento da pesquisa) e 8.2.1.3.2 (levantamento de dados de mercado) 

afirmam que a amostra representativa para explicar o comportamento do mercado deve usar ‘toda a 

evidência disponível’;  

b) item 8.2.1.2.2 (variáveis independentes), alínea ‘a’, indica o emprego de ‘tantas 

variáveis dicotômicas [binárias, isto é, ‘sim ou não’, ‘zero ou um’] quantas forem necessárias, 

especialmente quando a quantidade de dados for abundante’ (ou seja, o quantitativo dos dados deve 

ser aproveitado o máximo possível);  

c) item 8.2.1.3.3 (levantamento de dados de mercado), exige que ‘as fontes devem ser 

diversificadas tanto quanto possível’; e 

d) alínea ‘a’ e caput do item A.2 do Anexo A, a qual ressalta a necessidade de se 

estabelecer um ‘número mínimo de dados efetivamente utilizados’ a partir do número de variáveis 

independentes do modelo estatístico de regressão linear, com vistas a ‘evitar a micronumerosidade’ 

de dados, ‘com o objetivo de obter avaliações não tendenciosas, eficientes e consistentes’. 

59. Diante da presente análise, a qual corrobora a análise anterior e evidencia ponto-

a-ponto os itens da NBR 14.653 que foram infringidos pela empresa S4AHilco no laudo avaliativo 

que precedeu a licitação e, por conseguinte, configura o descumprimento à Lei n. 4.150/1962, não 

há como se concordar com as opiniões de que o BNDES ‘adotou a prudência e economicidade na 

realização da licitação’, ou que os ‘elementos constituintes do processo licitatório tais como o 

método involutivo adotado pelo laudo da empresa S4AHilco (...) apresentam consistência e 

coerência aos desafios que se apresentavam’ (peça 89, pág. 35).  

60. Com efeito, a norma brasileira de avaliações de bens é um critério objetivo, e 

existe justamente para evitar que opiniões subjetivas gerem conflitos de posicionamentos a impedir 

o estabelecimento de um valor de mercado para os insumos e produtos do ramo imobiliário, não só 

na esfera pública, mas também nos contratos entre privados. Assim, mostra-se desprovida de 

justificativa adequada o pleito do BNDES para não seguir a norma, no sentido da ‘revisão da 

indicação para uso do método comparativo direto de dados de mercado, visto que este não leva em 

consideração o tipo de uso a ser dado a terreno e tampouco entra no mérito das questões financeiras 

do empreendimento’ (peça 89, págs. 31-32). 
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61. Com relação ao argumento do BNDES de que ‘força apartar o entendimento no 

sentido de se aceitar que um ciclo vicioso de licitações desertas seria a solução mais eficiente’, cabe 

esclarecer que em momento algum os técnicos desta Corte de Contas sugeriram tal ‘ciclo vicioso’ 

como solução eficiente. Por outro lado, igualmente não é possível acolher o entendimento de que a 

manutenção da atual licitação é a solução mais eficiente, dada a absoluta ausência nos autos de 

qualquer estudo econômico por parte do BNDES a comprovar que os custos de nova(s) 

licitação(ões) superaria(m) os ganhos esperados na receita de capital, gerados com uma boa e 

regular alienação do terreno em tela, na casa de uma centena de milhões de reais a mais do que o 

preço oriundo da licitação ora combatida, conforme estimativas até então carreadas aos autos. 

62. Das três alternativas apresentadas pelo BNDES, aquela que já provou ser 

inadequada, diante dos critérios elencados nas análises deste tópico, é justamente a de ‘retomar o 

método involutivo’, ainda que ‘ajustando os parâmetros utilizados de forma a deixá-los em 

consonância com os apontamentos do TCU (...), incluindo a possibilidade de outorga onerosa para 

alteração do uso permitido ao terreno’.  

63. A propósito, cabe esclarecer que a simulação efetuada pelos técnicos na 

instrução passada, por meio do método involutivo (peça 79), teve por objetivo tão somente 

demonstrar que, a depender das premissas utilizadas para cálculo das ‘despesas’ (obras, 

propaganda, lucro do incorporador, riscos diversos etc.), os resultados podem ser absolutamente 

diferentes, justamente contraindicando o uso do método no caso concreto. Ademais, ao sugerir o 

acréscimo a ‘outorga onerosa’ em novas simulações com o uso do método involutivo, o BNDES 

está a ampliar as supostas despesas modeladas no empreendimento hipotético, cuja parcela 

subtrativa acaba por reduzir o valor final do terreno, introduzindo novas incertezas no modelo, pois 

o valor a ser pago para outorga onerosa do direito de construir, por meio da alteração de uso de uma 

área até então restrita, é uma discricionariedade do Governo do Distrito Federal, conforme 

reconhecido pelo próprio BNDES (peça 89, pág. 31). Assim, a nova sugestão caminha na 

contramão das análises até então carreadas aos autos, todas elas sugerindo que o valor mínimo da 

licitação deve ser superior àquele da licitação realizada, razão pela qual não merece ser acolhida. 

64.  Por fim, uma inovação em relação à NBR seria a sugestão do BNDES para 

introduzir  teste de sensibilidade baseado em simulação de Monte Carlo na aplicação do método 

involutivo (peça 89, pág. 35). 

65. Em rápida síntese, a simulação de Monte Carlo (em alusão à cidade dos 

cassinos) costuma ser usada para análises de riscos, por meio da construção de modelos de 

possíveis resultados (probabilidade), substituindo todo fator com incerteza inerente por um 

intervalo de valores (uma distribuição de probabilidades). Em seguida, a simulação calcula os 

resultados repetidamente, cada vez com outro conjunto de valores aleatórios, gerados por funções 

de probabilidades. Dependendo do número de incertezas e dos intervalos especificados para elas, 

uma simulação de Monte Carlo pode ter milhares ou dezenas de milhares de recálculos antes de 

terminar produzindo distribuições de valores dos resultados possíveis. 

66. Em outras palavras, a simulação probabilística ora proposta pelo BNDES para 

ser aplicada em associação com o método involutivo, a qual é baseada na geração de números 

aleatórios, além de não prevista na norma da ABNT, não traz garantia de ganho na precisão, 

fundamentação ou transparência do modelo em relação às análises estatísticas produzidas por 

softwares especializados no método comparativo direto de mercado, como aquele usado pelo Banco 

do Brasil, conforme análises dispostas mais adiante nesta instrução.  

67. De todo o exposto, conclui-se que a opção do BNDES pela exclusão do método 

de comparativos de dados de mercado para a avaliação do terreno em tela não apenas foi como 

continua sendo contraindicada pela NBR 14.653, especialmente à luz das circunstâncias do caso 

concreto. Não é demais ressaltar que o item 8.1.1 da parte 1 da norma, ao tratar das generalidades 
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da metodologia aplicável, estabelece que ‘a sua escolha deve ser justificada e ater-se ao 

estabelecido nesta parte da NBR 14653, bem como nas demais partes que compõem a NBR 14653, 

com o objetivo de retratar o comportamento do mercado por meio de modelos que suportem 

racionalmente o convencimento do valor’ (destaques acrescidos).  

I.2 Sobre as desconformidades nos procedimentos adotados no laudo aprovado pelo 

BNDES a partir do confronto com os critérios preconizados pela norma da ABNT  

68. Conforme já visto no histórico desta instrução, foram inúmeros os problemas 

identificados por esta unidade técnica na tentativa de compreender e reproduzir os cálculos 

aplicados pela empresa S4AHilco por meio do método involutivo. No entanto, durante todo o 

presente processo, o BNDES jamais admitiu as desconformidades do laudo de avaliação por ele 

aprovado, assim como não ponderou a necessidade de anulação do ato administrativo de alienação 

do imóvel. Ao contrário, por meio do Ofício AT-098/2014, de 13/8/2014, carreou aos autos a Nota 

Técnica Conjunta AA/DELOP nº 09/2014 e AA/DELIC nº 04/2014 (peça 35, págs. 3-5), pela qual 

firmou o seguinte posicionamento: 

Apresentadas as alegações de defesa em 17/06/2014, o BNDES demonstrou a legalidade e 

legitimidade das justificativas e metodologias utilizadas para a avaliação do imóvel, bem como a lisura do 

processo de licitação, pleiteando sua retomada. 

Diante da pertinência e relevância dos fatos narrados em matérias circuladas no Jornal de Brasília 

nos dias 03/08/2014, 04/08/2014 e 07/08/2014, mister se faz o pedido de juntada de novos documentos, em 

atenção ao disposto no artigo 160 e parágrafos, e no artigo 145, parágrafo segundo, do Regimento Interno do 

TCU, com vistas a complementar as informações técnicas e de mercado formalizadas nos autos do processo. 

(...) 

Ademais, as referidas informações possuem valor técnico, jurídico e de mercado pertinentes e 

relevantes, já que ressaltam fatos notórios ocorridos no mercado imobiliário da região, aptos a comprovar o 

atendimento ao valor de mercado praticado na licitação, bem como evidenciam falhas técnicas nos laudos 

apresentados pela parte autora. 

Com vistas a corroborar a verdade material, propõe-se que o conteúdo das matérias em anexo 

sejam encaminhadas a Corte de Contas, a fim de que o relator que preside a instrução do processo possa 

apreciar este pleito de juntada de novos documentos, meio hábil a instruir o conjunto probatório formalizado 

dos autos. 

(...) 

Por todo o exposto, e ante as considerações acima, o Departamento de Logística e Patrimônio 

(AAIDELOP) e o Departamento de Licitações (AAIDELlC), no âmbito de suas respectivas atribuições: 

I) reafirmam que a licitação e o respectivo Laudo de Avaliação Externo do BNDES são técnica e 

juridicamente irretocáveis; 

II) entendem que os aspectos técnicos, jurídicos e de mercado citados nos documentos em anexo 

[matérias do Jornal de Brasília] são legitimas e devem ser admitidos como fonte de informação relevantes e 

idôneas perante a Lei; 

III) requer, nos termos do artigo 160 e parágrafos do Regimento Interno do TCU, sejam 

encaminhados os documentos em anexo, ao relator do processo de representação, com a finalidade de 

subsidiar o julgamento do conjunto probatório e do mérito; 

IV) requer seja o autor e partes interessadas notificados a fim de, querendo, manifestarem-se nos 

autos; 

V) reiteram que a licitação merece ter seu regular processamento retomado. (destaques acrescidos) 

69. No entanto, contrariando a opinião anterior de que o laudo de avaliação seria 

‘técnica e juridicamente irretocável’ (peça 35, pág. 5), em sua mais recente manifestação, o BNDES 
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passa a reconhecer deficiências no laudo, nos seguintes termos (peça 89, págs. 6 e 35):  

Dessa forma, embora se reconheça que são necessários ajustes nos parâmetros utilizados pela 

empresa S4Ahilco, como apontado pela análise técnica realizada pelo TCU, parece bastante plausível uma 

possível reavaliação pelo TCU do método comparativo direto diante das razões apresentadas ao longo deste 

documento. 

(...) 

VIII. (...) vislumbramos a necessidade de aprofundar o estudo dos métodos de avaliação de imóveis 

existentes, com o objetivo de identificar aquele mais adequado para chegar-se a um valor equilibrado para o 

terreno em questão; (destaques acrescidos) 

70. Já a manifestação da empresa interessada AJS Empreendimentos e Participações 

SPE Ltda. registra que, em sua visão, ‘o BNDES partiu de um preço mínimo de venda, amparado 

por um laudo que atendeu fielmente às normas técnicas da ABNT’ (peça 97, pág. 8, destaques 

acrescidos). 

71. Ressalta ainda a empresa AJS que as análises da SeinfraUrbana indicaram 

preços que poderiam variar de R$ 91 milhões até R$ 195 milhões (pelo método comparativo de 

mercado), mas que a simulação própria da Secob foi de R$ 152,7 milhões, ‘utilizando o mesmo 

método pelo qual foi avaliado o terreno na licitação (método involutivo) mas sem a liquidação 

forçada’. Também ressaltou a interessada que as análises de sensibilidade empreendidas pela equipe 

de auditores demonstrariam que o preço pode variar de R$ 36 milhões a R$ 269 milhões 

demonstrando que ‘as avaliações [seriam] um tanto quanto suscetíveis a inúmeras variáveis’ e que, 

na sua visão, a unidade técnica demonstrou que ‘as avaliações são incertas quanto ao valor real do 

terreno’ (peça 97, págs. 3-4).  

72. Apesar de defender o laudo do BNDES como ‘fielmente’ aderente às normas da 

ABNT, a empresa interessada traz, como anexos à sua manifestação: (i) documento da CAIXA, de 

2008, época em que tinha interesse em permutar o terreno do BNDES com outro imóvel de sua 

propriedade, atribuindo ao terreno do BNDES (SAN, quadra 4, lote A) um valor de R$ 40,2 

milhões (mas sem apresentar o laudo que teria chegado a esse montante); (ii) laudos da Secretaria 

de Patrimônio da União (SPU-DF), elaborados por empresa credenciada pela CAIXA, tendo por 

objeto um terreno no mesmo Setor de Autarquias Norte, mas em outro endereço (quadra 4, lote B; 

próximo ao lote A do BNDES), datado de 2009 e apresentando valor da ordem de R$ 43,2 milhões; 

e (iii) laudo de uma empresa particular (empresa MM), a qual efetuou a avaliação também para 

outra empresa particular. Tais laudos apenas demonstram que o método comparativo de preços de 

mercado é o mais adequado, pois foi o método usado em todos os documentos ora apresentados. A 

mais, cabe ressaltar que a AJS não apresentou a autorização dos autores para reprodução dos 

respectivos laudos (trabalhos não publicados), conforme dispõe os itens 6.2 e 6.3 da NBR 14653-

1:2001 (respeito à confidencialidade e à propriedade intelectual). 

I.2.1. Análises 

73. Embora o próprio BNDES reconheça que o laudo da empresa S4AHilco 

necessitaria de alterações a fim de chegar a um valor equilibrado para o terreno sob avaliação, em 

consonância com as conclusões trazidas pelos técnicos desta Corte de Contas, em sua nova 

manifestação é possível identificar que a estratégia se voltou para desqualificar o laudo do Banco do 

Brasil, bem como refutar a metodologia por comparativo direto de mercado. Ou seja, o BNDES não 

mais defende o trabalho de avaliação por ela aprovado para fundamentar o valor mínimo do terreno 

na licitação, o que é importante fato a considerar para o desfecho de mérito dos presentes autos, 

conforme se verá neste tópico. Quanto às críticas do BNDES ao laudo do Banco do Brasil, estas 

serão objeto de análise em tópico específico desta instrução. 

74. O exame já empreendido sobre o laudo da S4AHilco mostra que o documento 
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afirma atingir grau III de precisão (mais completo, bem fundamentado), mas é apenas grau I (o 

nível de maior imprecisão), conforme se depreende da análise anterior (peça 79, págs. 5-6). O 

critério para o enquadramento nos Graus de precisão e de fundamentação (I, II ou III), se encontra 

no item 9.4.2 da parte 2 da NBR 14.653, e, para reforçar o entendimento de que o laudo apresentado 

se classifica apenas como Grau I, muito distante do Grau III, cabe ressaltar que o somatório dos 

pontos de atendimento no laudo da S4AHilco não superou os 9 (nove) pontos, já que em cada um 

dos nove quesitos teve um único ponto, seguindo os critérios da tabela 9 da NBR. Para que atingisse 

no mínimo o Grau II deveria somar ao menos dois pontos em cada um dos quatro seguintes quesitos 

da tabela 8: 

a) item nº 2 - ‘preço de venda das unidades do projeto hipotético’ (deveria contar com 

‘fundamentação no método comparativo’, mas foi baseado em média ‘estimativa’, conforma peça 2, 

pág. 126, conferindo apenas 1 ponto ao item);  

b) item nº 6 - tipo de ‘modelo’ (deveria ser do tipo ‘dinâmico com equações pré-definidas’, 

isto é, com despesas e receitas previstas ao longo do tempo, conforme definido no item 3.46, mas 

foi ‘estático’, conforme definido no item 3.47 da NBR-parte 2, evidenciado à peça 2, pág. 102, 

conferindo apenas 1 ponto ao item);  

c) item nº 7 - ‘análise setorial e diagnóstico de mercado’ (deveria abranger ‘a conjuntura’ 

completa, definido no item 3.10 c/c 3.25, 3.9 e 3.13, todos da NBR-parte 2, mas não passou de 

análise ‘sintética’, conforme evidenciado à peça 2, pág. 106, conferindo apenas 1 ponto ao item); e  

d) item nº 8 - quantidade de ‘cenários’ (deveria ter ao menos dois cenários alternativos, 

mas apresentou um único ‘cenário base’, conforme evidenciado à peça 2, pág. 99, conferindo 

apenas 1 ponto ao item).  

75. O não atingimento do Grau III no laudo entregue pela S4AHilco por si só 

configura descumprimento do parágrafo quarto da cláusula terceira do Contrato OCS nº 306/2012-

BNDES (peça 132, pág. 3), cabendo responsabilização dos gestores do BNDES que receberam o 

produto em desconformidade com o contrato. Esse tema será objeto de tópico especifico ao final 

desta instrução (item VI). 

76. No entanto, além das desconformidades já apresentadas, que evidenciam ser o 

laudo de precisão grau I, o laudo aprovado pelo BNDES traz ainda outras falhas e omissões a 

inviabilizar qualquer tentativa de enquadramento de fundamentação acima do grau I, tais como: 

a) já na capa do laudo (peça 2, pág. 84) se observa impropriedade na qual os conceitos de 

‘finalidade’ e de ‘objetivo’ não estão aderentes aos da norma, pois o laudo afirma que a finalidade 

da avaliação seria ‘determinação de valores de mercado e liquidação forçada’, quando esse é o 

objetivo, nos termos do item 7 da parte 2 da NBR (atividades básicas); a verdadeira ‘finalidade’ do 

laudo, conforme consta do mesmo item da norma, é na verdade a ‘alienação’ (venda) de terreno, 

que se diferencia de muitas outras finalidades de um laudo (como aquisição, permuta, locação, 

doação, dação em pagamento, garantia, fins contábeis, seguros, dentre outras); a depender da 

finalidade do laudo o avaliador pode tomar decisões que poderiam ser diferentes caso a finalidade 

fosse distinta, do contrário não haveria necessidade de a ABNT distinguir tais conceitos; por esse 

motivo, e em respeito à norma, o laudo do Banco do Brasil diferencia o item 02, o qual traz o 

objetivo da avaliação (‘estimar o valor de mercado de compra e venda do imóvel’), do item 06, que 

traz a finalidade do trabalho (‘ALI – Alienação’), conforme peça 71 (págs. 5 e 6); 

b) no laudo há omissão da data vistoria, que não consta nem do item 1.1 e nem do item 3.1 

do corpo do laudo, antes das fotos (peça 2, págs. 87 e 94); tanto o item 7.3.1 da parte 1 quanto o 

item 8.2.2.1 da NBR registram que ‘nenhuma avaliação poderá prescindir da vistoria’, cujo objetivo 

é o de ‘conhecer e caracterizar o bem avaliando e sua adequação ao seu segmento de mercado, daí 

resultando condições para a orientação da coleta de dados’, registrando não apenas as características 
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físicas, mas também ‘outros aspectos relevantes à formação do valor’, o que inclui ‘o conhecimento 

de estudos, projetos ou perspectivas tecnológicas que possam vir a afetar o valor do bem avaliando’, 

determinando que tal conhecimento ‘deverá ser explicitado e suas consequências apreciadas’ (itens 

7.3.2, 7.3.3 e 7.3.4 da parte 1 da NBR); a título ilustrativos, em observância à norma tem-se que o 

item 8 do laudo do Banco do Brasil confere destaque à data 22/10/2014 (peça 71, pág. 6); 

c) ainda no que tange ao ‘conhecimento de estudos, projetos ou perspectivas tecnológicas 

que possam vir a afetar o valor do bem avaliando’, conhecimento que ‘deverá ser explicitado e suas 

consequências apreciadas’ (itens 7.3.2, 7.3.3 e 7.3.4 da parte 1 da NBR), tem-se que o item 1.3 do 

laudo da S4AHilco, ao abordar o tema ‘acessibilidade/transportes’ trata apenas de ‘várias linhas 

regulares de ônibus municipal trafegando pelas mencionadas vias, proporcionando ligação para 

diversas regiões’ (peça 2, pág. 90), sem qualquer menção ao projeto de expansão do metrô de 

Brasília até o início da Asa Norte, beneficiando o terreno avaliando; tal projeto é conhecido 

localmente, por conta tanto de inúmeras reportagens na imprensa quanto de informações no site do 

Metrô-DF, configurando omissão do laudo do BNDES em relação às determinações da norma, com 

tendência a subavaliar o terreno, conforme será abordado em outro tópico desta instrução (item 

VII); 

d) ainda no tocante ao desconhecimento do avaliador contratado pelo BNDES em relação à 

vizinhança, tem-se que, na data de 20/9/2013 (confecção do laudo), o seu item 1.4 (tipo de 

ocupação circunvizinha), informado que ‘a quadra 4 do Setor de Autarquias Norte ainda não possui 

ocupação, achando-se em construção apenas um edifício’ (peça 2, pág. 91); com efeito, o laudo 

desconsiderou completamente que o Setor de Autarquias Norte, já na época do laudo 

(setembro/2013), contava com dois empreendimentos de grande porte na iminência de inauguração, 

e não de ‘apenas um edifício’ como afirmou o laudo; conforme informações do site 

www.sindivarejista.com.br (reportagem ‘Setor de Autarquias Norte nasce sem relatórios de 

trânsito’, de 24/11/2014) são portanto dois conjuntos, que totalizam sete prédios, os quais foram 

inaugurados na virada 2014/2015, a saber: Green Tower Brasília (com três torres de 16 andares 

cada, de propriedade da incorporadora americana Tishman Speyer, estabelecida em São Paulo, 

encontram-se atualmente com ocupação pelo Banco do Brasil) e Centro Empresarial da 

Confederação Nacional do Comércio (quatro prédios com 17 andares cada um); pela importância 

dessas informações omitidas no laudo do BNDES para a correta avaliação do valor mínimo do 

terreno, esse ponto será também retomado adiante nesta instrução (item VII); 

e) o laudo da S4AHilco encontra-se ainda em desacordo com o item 9.4.1 da parte 2 da 

NBR, pois é apresentado na modalidade simplificada (‘forma sucinta’), conforme define o item 

10.2.a da parte 1 da NBR, enquanto que um laudo somente pode ser considerado Grau III (maior 

nível de precisão e fundamentação, conforme exigido na peça) se for apresentado na modalidade 

completa (‘auto-explicável’), conforme define o item 10.2.b da parte 1 da NBR. 

77. No tocante às premissas adotadas na simulação de método involutivo 

empreendida pelos técnicos do TCU na instrução anterior, com vistas a avaliar os resultados finais 

indicados pela S4AHilco, cabe esclarecer que a equipe reconheceu que seus resultados pelo método 

involutivo também atingiram Grau I (baixa precisão, conforme peça 79, pág. 20).  

78. De forma conservadora (pró gestores), a equipe do TCU, além de acolher várias 

premissas adotadas pelo BNDES para o método involutivo, mesmo algumas que careciam de 

melhor fundamentação (a exemplo do ‘macroavaliador de custo’ e do ‘fator oferta’ do Ibape-SP, 

percentual de área privativa estimada no projeto hipotético, remuneração do incorporador, despesas 

com corretagem e publicidade, despesas legais etc.), ao final ainda incluiu em sua simulação os 

‘juros durante a construção’ (calculados em R$ 68 milhões em 30 meses de obras, conforme peça 

79, pág. 18). Tais juros foram omitidos nos demais laudos, não só no do BNDES, mas também nos 

apresentados pela representante, mas constam da NBR (item 8.2.2.9).  
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79. Os resultados simulados pela equipe do TCU na instrução anterior (peça 79), na 

tentativa de avaliar a confiabilidade do método involutivo adotado pela S4AHilco indicaram: (i) 

‘valor global de vendas’(VGV) = R$ 1,063 bilhão (mantendo o da S4AHildo/BNDES, abaixo dos 

R$ 1,28 bilhão sugerido por laudo da representante); (ii) ‘despesas totais de construção’ (DTC) = 

R$ 506,7 milhões (abaixo dos R$ 647,8 milhões da S4AHildo/BNDES, mas acima dos R$ 485,5 

milhões da representante); e (iii) valor final do terreno simulado pela equipe partindo-se dos 

elementos do laudo do BNDES = R$ 152,7 milhões em agosto/2013 (acima dos 107,4 milhões da 

S4AHilco, mas abaixo dos R$ 291,7 milhões da representante).  

80. As análises anteriores tiveram por objetivo ratificar que o método involutivo tem 

grande sensibilidade à arbitragem dos seus parâmetros de entrada. A partir de simulações adicionais 

a alta variabilidade dos resultados do modelo ficou ainda mais evidenciada, tais como: (i) variação 

de +/- 10% no custo de construção (DTC) faz o valor do terreno variar entre R$ 102 milhões e R$ 

203 milhões; ou (ii) variação de +/- 10% na venda (VGV) faz o valor do terreno variar entre R$ 86 

milhões e R$ 218 milhões; ou ainda (iii) combinando as variações de +/- 10% no DTC e também 

+/- 10% no VGV, o valor do terreno passa a variar entre R$ 36 e R$ 269 milhões, o que indica ser 

altamente contraindicado adotar um método com tamanha faixa de imprecisão, especialmente se 

considerar que o valor absoluto do terreno está na casa dos milhões de reais, de modo que se ratifica 

a opinião da equipe anterior de que ‘o método involutivo é facilmente manipulável’ (peça 79, pág. 

21). 

81. Conforme dispõe o item 8.2.2 da parte 1 da NBR, no método involutivo o valor 

de mercado do bem deve ser alicerçado em ‘aproveitamento eficiente’, considerando ‘cenários 

viáveis’ (ou seja, mais que um único cenário) para execução e comercialização do produto. O 

conceito se encontra no item 3.1 da parte 2 da NBR, e indica que, para se chegar a esse 

aproveitamento eficiente, há que se observar ‘a atual e efetiva tendência mercadológica nas 

circunvizinhanças’, tendência esta também não abordada com a devida profundidade no laudo da 

S4AHilco. 

82. Apesar de todas as evidências que demonstravam as desconformidades presentes 

no laudo entregue pela empresa S4AHilco, os gestores do BNDES alegavam ser impossível calcular 

o preço do terreno por comparativo direto. Contudo, contraditando essa afirmativa, a empresa AJS 

apresenta agora, no tópico intitulado ‘do valor real do imóvel’ (peça 97, pág. 4), dois laudos datados 

de 2009 (autuados à peça 97, págs. 33 e 122), demostrando ser possível o uso do método 

comparativo de mercado.  

83. Isso não significa que os laudos apresentados agora pela interessada sejam 

válidos para a data do certame (março/2014), não apenas por serem desatualizados, mas por terem 

como finalidade a aquisição ou permuta de imóveis (na visão de comprador ou permutante) e não a 

visão de quem intenta alienar um terreno (vendedor). Ademais, a própria apresentação dos laudos 

elaborados para uma situação específica como defesa em processo que aborda situação cinco anos 

após a elaboração dos laudos carece de autorização específica dos autores dos laudos, sob pena de 

se infringir as disposições dos itens 6.2 e 6.3 da parte 1 da NBR (proteção do sigilo das informações 

dos clientes e guarda da propriedade intelectual), o que torna tais elementos juridicamente 

questionáveis.  

84. Além desses laudos, a empresa AJS faz menção a uma suposta avaliação de 

2008 da Caixa para o terreno do BNDES, no valor de R$ 40,2 milhões (em 2008, frise-se), 

referenciando tal documento como aquele autuado à peça 11, págs. 712 a 719 destes autos. 

Contudo, cabe ressaltar que tal documento não é um laudo, mas sim um documento incompleto de 

‘instrumento público de promessa de permuta de imóveis e outras avenças’, sem qualquer 

assinatura (e, portanto, sem qualquer validade), trazendo ainda o expresso alerta de ‘minuta ainda 

não vista pelo jurídico da Caixa’ (com diversas lacunas e observações para melhorar detalhamentos 
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e confirmar informações). Ademais, na cláusula quarta dessa minuta resta claro que ‘para efeito de 

permuta e na forma das negociações e avaliações realizadas’ (peça 11, pág. 713, destaques 

acrescidos). Ou seja, está suficientemente claro que o objetivo do instrumento não era a venda para 

um particular, como é o caso da alienação em tela, mas sim a permuta de imóveis entre duas 

empresas públicas pertencentes à mesma Administração Pública Federal. Portanto, em hipótese 

alguma o preço estabelecido pode ser entendido como de mercado, mas sim um valor negociado 

entre as partes, no contexto de uma tentativa de permuta entre duas empresas públicas federais. Em 

outras palavras, não constam dos autos o histórico de negociações entre o BNDES e a Caixa, que 

permitiria aferir se as negociações não foram levadas adiante por alguma divergência em relação ao 

valor do terreno, por exemplo. 

85. Cabe aqui esclarecer que o laudo de avaliação de terreno é considerado, para 

todos os efeitos legais, um serviço de engenharia, assim como projetos e orçamentos de obras, razão 

pela qual devem ser executados por profissional habilitado, nos termos do art. 13 da Lei nº 

5.194/1966 e do item 1 da NBR 14.653-1:2001. Nesse sentido, cabe destacar que a jurisprudência 

do Tribunal tem adotado a anulação dos atos e contratos derivados de serviços de engenharia 

deficientes, com nível de precisão inadequado, como a solução que melhor atende ao interesse 

público, a exemplo das fundamentações encontradas nos Acórdãos 353/2007, 1874/2007, 396/2008 

e 212/2013, todos do Plenário. 

86. Cumpre ressaltar que as desconformidades do laudo contratado pelo BNDES 

não constituem mera formalidade, pois dizem respeito notadamente a (i) escolha do método 

involutivo, em desconformidade com o preconizado pela norma 14.653, a qual expressamente 

identifica que o método comparativo de preços de mercado deve ser usado sempre que tiverem 

dados disponíveis, e o fato de ser perfeitamente aplicável ao caso concreto (item 7.5 da parte 1 e 

8.1.1 da parte 2 da NBR), além de (ii) falhas na aplicação do método, atingindo apenas o Grau I 

(mínimas precisão e fundamentação), e não o declarado Grau III (máximas precisão e 

fundamentação), fato que não apenas configura o descumprimento do parágrafo quarto da cláusula 

terceira do Contrato OCS nº 306/2012-BNDES (peça 132, pág. 3), como traz impactos à definição 

do valor de mercado do terreno, configurando ofensa aos princípios que regem as licitações e 

contratos públicos, dispondo o art. 49 da Lei 8.666/1993 que a licitação deve ser anulada por vício 

de ilegalidade. 

87. Não é demais destacar que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 

71, inciso IX, da Constituição Federal, reconheceu que o TCU tem competência para determinar a 

anulação de contrato ou licitação que, a seu juízo, feria a legalidade, conforme MS 23.555. Nessa 

linha estão os Acórdãos 2793/2010-TCU-2ª Câmara e 1.735/2009, 2.345/2009, 596/2007 e 

1.097/2007, todos do Plenário desta Corte de Contas. 

88. De todo o exposto, tendo em vista os vícios insanáveis presentes na 

Concorrência Pública para Alienação nº 01/2014, em especial no tocante à inadequação do laudo de 

avaliação contratado pelo BNDES junto à empresa S4AHilco para fundamentar o preço mínimo do 

terreno, é necessário, no âmbito do controle objetivo, fixar prazo para que o BNDES anule a 

concorrência, sem prejuízo da apuração de responsabilidades dos agentes que deram causa às 

irregularidades, no âmbito do controle subjetivo, conforme será apreciado em tópico específico 

desta instrução (item VI).  

II. Das críticas do gestor e empresa interessada e oportunidades de melhoria do 

resultado da avaliação pelo método comparativo direto de preços de mercado conforme laudo 

da empresa credenciada pelo Banco do Brasil 

89. Conforme citado na instrução técnica precedente desta secretaria, de 18/12/2014 

(peça 79, p. 4), o Ministro-Relator entendeu ser necessário solicitar ao Banco do Brasil a elaboração 

de laudo avaliativo do imóvel negociado em questão, em estrita observância a NBR 14.653 da 
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ABNT, apresentando os fundamentos utilizados. 

90. O Banco do Brasil encaminhou o laudo de avaliação produzido pela empresa 

terceirizada JJ Engenharia Ltda., atribuindo ao imóvel em questão o valor de R$ 195 milhões no 

ano de 2014, ocasião em que foi licitado. Foi informado ainda que o Banco do Brasil registrou que 

‘o trabalho utilizou o método comparativo de dados de mercado’. 

91. O tópico II da instrução (peça 79, p. 22 a 24) validou o laudo de avaliação 

encaminhado pelo Banco do Brasil. Em apertada síntese, informou que: 

a)  o fato de utilizar dados da Terracap conferiu grande robustez ao resultado, uma vez que 

foi utilizado um conjunto de dados de empresa pública que executa as atividades imobiliárias de 

interesse do governo do Distrito Federal; 

b)  a JJ Engenharia, empresa terceirizada responsável pelo laudo de avaliação contratado 

pelo TCU com interveniência pelo Banco do Brasil, realizou modelagem estatística dos terrenos, 

utilizando modelo de regressão linear múltipla com fatores de homogeneização, que se mostrou 

adequada ‘para validação do modelo em relação às exigências da ABNT NBR 14.653-2:2011, 

indicando percentuais de confiabilidade muito alta das variáveis trabalhadas’; 

c)  a equação passou em todos os testes normativos exigidos na NBR 14.653-2:2011 

(homocedasticidade, auto-correlação, Durbin-Watson e Multicolinaridade) e atingiu graus de 

precisão e fundamentação níveis III, os mais rigorosos; 

92. Diante desses fatos, foi opinado que fosse adotado como valor mínimo de venda, 

para novas licitações, o valor de mercado calculado no laudo de avaliação fornecido pelo Banco do 

Brasil, no montante de R$ 195 milhões para as condições de mercado vigentes no ano de 2014. 

II.1 Manifestações em resposta à oitiva 

II.1.1 BNDES (gestor/proprietário) 

93. Em resposta a oitiva dessa proposta, o BNDES, de forma resumida, argumentou 

o seguinte (peça 89): 

a)  impossibilidade de uso do método comparativo de dados, pois ‘tratar-se de lote sui 

generis, um dos únicos remanescentes na área central de Brasília’. Em adição, apenas cinco 

elementos da amostra ‘possuem conjuntamente características de vizinhança, gabarito e uso’ (p. 6); 

b)  solicitação de, no futuro, utilizar os métodos avaliativos na seguinte ordem de 

prioridade: (i) involutivo, ajustando os parâmetros de forma a deixá-los em consonância com os 

apontamentos do TCU; (ii) comparativo de mercado, preferencialmente com uso de técnicas mais 

avançadas, como rede neurais; (iii) outro método não testado (p. 35 e 36).  

c)  existência de discrepâncias nas variáveis independentes utilizadas, a seguir descritas: 

c.1) repetição da variável ‘distância à rodoviária do Plano Piloto’, apesar da equação de 

regressão só utilizá-la uma vez (p. 8); 

c.2) utilização de amostra de dados distribuídas em um período de oito anos, enquanto a 

referência técnica do Crea faria menção a apenas seis meses e da Caixa Econômica Federal faria 

menção a apenas dois anos (p. 9); 

c.3) transformação da variável ‘ano’ em fator linear (arbitrado) que, na sua visão, não seria 

suficiente para contabilizar o efeito do ciclo econômico desfavorável a partir de 2007. Dessa forma, 

seria necessária a atualização monetária dos valores obtidos nos dados (p. 9 e 10); 

c.4) concentração da variável ‘origem da informação’ para valores do tipo ‘não 

concretizadas’ nos últimos três anos de observação, o que geraria a hipótese de que os preços mais 

recentes seriam superestimados (com sobrepreço), não concretizando as transações de venda efetiva 

(p. 10 a 13); 
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c.5) indicação que o laudo fornecido pelo Banco do Brasil não esclarece se os preços dos 

dados da amostra foram corrigidos monetariamente. Caso esses não tivessem sido ‘trazidos a valor 

presente’, de forma a unificar os critérios, na sua opinião o resultado do trabalho estaria 

comprometido (p. 13); 

c.6) discrepância no sentido de crescimento da variável ‘origem da informação’ na equação 

de regressão, atribuindo maior relevância na formação dos valores de oferta do mercado em 

detrimento de transações efetivas, que, a seu ver, seriam mais reais ou representativas (p. 13). O 

fato de quase 60% das operações serem originadas de ‘ofertas de mercado’ ou de ‘editais da 

Terracap’, na sua opinião, tornaria necessário corrigir a superestimativa trazida na equação, por ter 

sido dada maior importância aos valores de ‘oferta de mercado’ (p. 14); 

c.7) utilização de apenas 27% (3 de 11) de transações efetivadas, para aquelas acima de R$ 

40 milhões, e 31% (19 de 61) aquelas acima de R$ 13,9 milhões, o que geraria suposta necessidade 

de ‘depreciação dos preços’ para homogeneizar a amostra (p. 15); 

c.8) inadequação das variáveis ‘distância da rodoviário do plano piloto’ e ‘atendimento 

pelo metrô’ em decorrência de Brasília possuir alta concentração de carros. Na sua opinião, a 

disponibilidade de estacionamentos deveria ter sido utilizada em substituição àquelas (p. 16); 

c.9) insuficiência da segmentação da tipologia associada à variável ‘uso’, que foi dividida 

em (i) restrito; (ii) comercial/industrial; (iii) comercial/institucional e (iv) comercial/residencial, 

quando, no seu entender, deveria ter sido utilizado (i) corporativo; (ii) hoteleiro; (iii) industrial; (iv) 

institucional; (v) recreativo; (vi) residencial; (viii) restrito e (ix) varejo, de forma a melhor 

caracterizar os elementos da amostra e a variável dependente: valor do imóvel (p. 17 e 18); 

c.10) insuficiência na simples gradação sequencial da variável ‘uso’ em abarcar os 

impactos decorrentes dos diversos fatores (risco, liquidez, demanda etc), caso seja mantida a 

gradação inicial citada no parágrafo anterior. Assim, haveria a necessidade de criação de variáveis 

dicotômicas (exemplo: sim ou não) para estudar cada tipologia (p. 19); 

c.11) eliminação de dezenove itens da amostra, sem indicação de quais foram e porque 

foram eliminados, o que, em tese, prejudicaria a análise (p. 20); 

c.12) utilização de amostra dispersa em regiões com características distintas, o que tornaria 

inadequado o uso de 76% (146 de 192) dos dados. Esse fato também tornaria distintas as demais 

características dos elementos amostrais (p. 21); 

c.13) inclusão de 48 % dos dados (93 de 192) com distância excedendo a 10 km do terreno 

avaliado. Em especial, teria sido utilizado um dado de Águas Claras que, no seu entendimento, 

poderia ser considerada outra municipalidade (p. 22); 

c.14) comprometimento do resultado pela enorme amplitude na área dos lotes, para quais 

haveria público alvo e condições de liquidez muito distintas (p. 22 e 23); 

c.15) incompatibilidade da amostra, uma vez que cinco dos sete imóveis com potencial 

construtivo, representado pelo IC (variável quantitativa, adimensional, que informa a relação entre a 

área máxima construída e a área do lote), supostamente mais afins com o objeto avaliado, seriam 

destinados à construção de hotéis, com risco, rentabilidade e liquidez bastantes distintos (p. 23); e 

c.16) comprometimento do resultado pela enorme amplitude dos IC (p. 22 e 23). 

94. Finalmente, o BNDES indicou o seguinte, às páginas 7 e 24: 

Note-se, entretanto, que não é intenção do BNDES avaliar a consistência estatística do modelo de 

regressão utilizado no Laudo, dado que pelas informações nele constantes todos os devidos testes foram 

executados e obtiveram resultados satisfatórios. 

(...) 

Caso seja mantido o entendimento de que a avaliação do terreno em questão seja feita segundo o 

método comparativo direto, entende-se ser fundamental o replanejamento da pesquisa e a consequente 
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qualificação da amostra com o objetivo de obterem-se resultados mais confiáveis. 

(grifo nosso) 

II.1.2 AJS (empresa interessada/adquirente) 

95. De sua parte, a AJS aventou o seguinte (peça 97): 

a)  a unidade técnica do TCU, em seu parecer, indicou que, a depender de certas variáveis, 

o valor de mercado calculado pelo modelo proposto pelo Banco do Brasil poderia variar de R$ 91 a 

R$ 195 milhões, como por exemplo a alteração da variável ‘uso’ para o valor um (restrito do 

terreno), demonstrando incerteza sobre o valor real. Em complemento, o terreno em comento seria 

de uso restrito (p. 3 e 4); 

b)  o imóvel já havia sido avaliado em outra ocasião com preço similar ao efetivado na 

licitação, o que indicaria inconsistência no laudo avaliativo entregue pelo Banco do Brasil. Esse fato 

ocorreu no ano de 2008, pela Caixa Econômica Federal, a qual havia manifestado interesse na 

aquisição do imóvel, avaliando em R$ 40,2 milhões (p.4); 

c)  não haveria justificativa para o valor de mercado de R$ 195 milhões, calculado pelo 

Banco do Brasil, uma vez que: 

 c.1) o preço de aquisição estaria de acordo com outro terreno no entorno, para o qual 

teriam sido apresentados dois laudos avaliativos no ano de 2009, com valores de R$ 43,2 e R$ 49,0 

milhões (p. 4 e 5); 

 c.2) outro terreno, considerado similar, teria sido transacionado em 2006 no valor de R$ 

27,7 milhões, montante que, atualizado pelo INCC (índice nacional da construção civil), chegaria à 

importância de R$ 51,6 milhões no ano de 2014 (p. 5); 

 c.3) a média dos valores de terrenos similares no período de 2006 a 2009, na sua 

opinião, seria de 44,5 milhões (p. 5); 

 c.4) seria injustificável a variação de preço de 400% do terreno em cinco anos, 

especialmente com uma situação econômica crítica e desfavorável (p. 6); 

 c.5) haveria uma concorrência da Caixa Econômica Federal (número 10/2014) para 

venda de imóvel com 16.703 m² (quase o dobro da área do terreno do BNDES) no valor de R$ 72,8 

milhões, que, ‘segundo informações extraoficiais’, teria sido deserta (p. 6 e 7). 

d)  para licitações de terrenos da Terracap, a partir do ano de 2010, com lances iniciais 

superior à R$ 29 milhões, apenas 44% (8 de 18) teriam sido alienados (p. 8); 

e)  caso o imóvel em questão tivesse valido mais que o preço ofertado pelo vencedor, no 

seu entender, certamente teriam aparecidos inúmeros outros licitantes (p. 8); 

f)  uma nova licitação com preço mínimo equivalente ao citado no laudo avaliativo do 

Banco do Brasil, no seu entender, sabidamente daria deserta (p. 9); 

g)  em relação à variável ‘origem da informação’, a equação apresentada no laudo do 

Banco do Brasil dá maior relevância a uma informação advinda de oferta de mercado, quando em 

realidade uma de transação deveria ter maior confiabilidade (p. 11); 

h)  a variável ‘uso do imóvel’ conduz a diferentes condições de atratividade, risco e 

liquidez. Assim, de acordo com sua visão, deveriam ter sido utilizados no modelo apenas terrenos 

destinados a abrigar edifícios sedes de delegacias, autarquias e lojas para comércio (p. 12); 

i)  teria sido utilizado, indevidamente, o código três para a variável ‘uso’ (que implicaria 

no uso comercial ou institucional do terreno) para lotes da amostra com utilização distintas, como o 

caso do setor bancário e o setor de autarquias (p. 12); e 

j)  teria sido formulada uma mera gradação em números inteiros e sequenciais para a 

variável ‘uso’, que, para o caso concreto, não seria considerado adequado. Nesse caso, no seu 
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entendimento, o mais correto seria o uso de variáveis dicotômicas (com valores, por exemplo, ‘sim’ 

ou ‘não’) independentes (p. 12). 

96. Para melhor entendimento das questões aqui retratadas, este tópico será 

subdividido da seguinte forma: (i) questões especialmente relacionadas a conceitos normativos; (ii) 

utilização de informações de outros laudos antigos e dados isolados como balizadores da qualidade 

do laudo avaliativo do Banco do Brasil; (iii) Possibilidade de concretização de transações (iv) 

aderência do valor obtido pelo Banco do Brasil em relação ao mercado para a época da licitação; (v) 

validade do modelos avaliativo do Banco do Brasil para utilização em outras situações 

mercadológicas; (vi) fundamentação estatística; e (vii) o software utilizado no Laudo do Banco do 

brasil e o tratamento científico aplicado. 

II.2 Questões especialmente relacionadas a conceitos normativos  

97. A técnica relacionada a conceitos de avaliação exige o conhecimento dos 

princípios norteadores dos trabalhos, bem como do campo de aplicação dos resultados e das 

naturais limitações decorrentes da metodologia aplicada. 

98. Por essa razão, as questões especialmente relacionadas a conceitos serão 

apresentadas de forma agrupadas e explicadas sinteticamente à luz dos ditames da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial as NBR 14.653-1:2001 e 14.653-2:2011, 

principal elemento técnico de uso na engenharia de avaliações de imóveis. 

99. É necessário salientar que a observância aos preceitos normativos da ABNT é 

obrigatória à Administração Pública, inclusive empresas estatais, nos termos do art. 1º da Lei 4.150, 

de 21 de novembro de 1962, como se segue: 

Art. 1º Nos serviços públicos concedidos pelo Governo Federal, assim como nos de natureza 

estadual e municipal por ele subvencionados ou executados em regime de convênio, nas obras e serviços 

executados, dirigidos ou fiscalizados por quaisquer repartições federais ou órgãos paraestatais, em todas as 

compras de materiais por eles feitas, bem como nos respectivos editais de concorrência, contratos, ajustes e 

pedidos de preços será obrigatória a exigência e aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, 

resistência e segurança usualmente chamados ‘normas técnicas’ e elaboradas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, nesta lei mencionada pela sua sigla ‘ABNT’. (grifos acrescidos) 

II.2.a uso do método comparativo direto de dados de mercado 

100. Foi alegada, pelo BNDES, a impossibilidade de ser utilizado o método 

comparativo direto de dados de mercado por ‘tratar-se de lote sui generis, um dos únicos 

remanescentes na área central de Brasília’. Contudo, o laudo avaliativo do Banco do Brasil utilizou 

essa metodologia, o que, caso seja seguido o entendimento do defendente, poderia ser indício de 

inconsistência na pesquisa apresentada (tópicos ‘a’ e ‘b’, listados nesta instrução para a resposta do 

BNDES). 

101. De início, é importante esclarecer que a NBR 14.653-1:2001 determina que, 

sempre que possível, esse seja o método escolhido, conforme transcrição abaixo: 

7.5 Escolha da metodologia 

A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliando, a finalidade da 

avaliação e os dados de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível 

preferir o método comparativo direto de dados de mercado, conforme definido em 8.3.1. 

(...) 

8 Metodologia aplicável 

(...) a sua escolha deve ser justificada e ater-se ao estabelecido nesta parte da NBR 14.653, bem 

como nas demais partes que compõem a NBR 14.653... (grifos acrescidos) 
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102. Apesar da alegada impossibilidade por parte dos defendentes, o laudo avaliativo 

entregue pelo Banco do Brasil apresentou 193 elementos amostrais que fundamentaram seu modelo 

estatístico (peça 71, p. 59 a 72). Cada informação foi identificada quanto à sua localização 

(endereço e coordenadas geográficas), além de indicada a fonte de informação, muitas vezes 

seguida do telefone de contato. Nos casos de editais da Terracap, estes possuem ampla divulgação 

por força de lei, o que confere ainda mais segurança nas informações prestadas. 

103. Por conta da transparência verificada nos dados coletados, apesar de os 

defendentes insistirem na necessidade do uso do método involutivo, alegando suposta falta de 

informações disponíveis no mercado, nenhum dos manifestantes aventou qualquer irregularidade 

quanto à veracidade das informações existentes na amostra. 

104. Além da força probatória contida nas evidências do laudo avaliativo do Banco 

do Brasil, outros dois laudos de análise de terrenos, similares ao avaliado, foram trazidos aos autos 

pela empresa AJS, os quais também utilizaram o método comparativo direto com dados de mercado 

(ver peça 97, p. 23 e 84). 

105. Para ser mais exato, o laudo da Caixa avaliou três terrenos (peça 97, p. 19), 

dentre eles um vizinho ao posteriormente avaliado pelo Banco do Brasil por solicitação deste 

Tribunal. Esse fato demonstra a disponibilidade de dados de mercado para avaliar o terreno licitado, 

em total aderência ao feito pelo Banco do Brasil, e a inconsistência em reafirmar a necessidade de 

utilização do método involutivo. 

106. Por essas razões, os elementos demonstram que a informação da suposta 

indisponibilidade de dados por parte do BNDES é insubsistente e, portanto, em nada macula o 

trabalho executado pelo Banco do Brasil, ao contrário: só o reforça. 

107. Em relação à solicitação do BNDES de, no futuro, utilizar os métodos 

avaliativos fora da ordem de prioridade citada pela NBR 14653-2:2011, deve ser recusada. Isso 

porque, havendo dados disponíveis no mercado, obrigatoriamente deve ser utilizado o método 

comparativo de dados de mercado. Em adição, restou comprovada essa disponibilidade de dados, o 

que desconfigura a atual justificativa para o caso concreto. 

108. Quanto à possibilidade de utilizar técnicas estatísticas de rede neurais associadas 

ao método comparativo de mercado, é necessário transcrever a recomendação da NBR 14.653-

2:2011, tópico 8.2.1.4.3: 

Outras ferramentas analíticas para a indução do comportamento do mercado, consideradas de 

interesse pelo engenheiro de avaliações, tais como regressão espacial, análise envoltória de dados e redes 

neurais artificiais, podem ser aplicadas, desde que devidamente justificadas do ponto de vista teórico e 

prático, com a inclusão de validação, quando pertinente. (grifos acrescidos) 

109. Ou seja, somente em casos que a metodologia tradicional de regressão linear 

múltipla, consagrada na norma e de ampla utilização no mercado, seja insuficiente para atingir a 

confiança necessária ao modelo avaliativo, poderia ser aventada a possibilidade de utilizar uma 

técnica mais rebuscada. Do ponto de vista prático, essas metodologias são de 

conhecimento/domínio bastante restrito, o que dificultaria a validação dentro de softwares 

específicos e iria de encontro ao princípio da transparência. 

110. Dessa forma, será proposto dar ciência ao BNDES que a utilização de 

metodologias avaliativas de imóveis fora da ordem de prioridade prevista na NBR 14.653-2:2011 

enseja irregularidade que poderá culminar na nulidade de futuros atos administrativos. 

II.2.b alegações de falta de similitude dos dados, amplitude excessiva das variáveis, 

falta de contemporaneidade das informações 

111. Os defendentes afirmaram o seguinte: 
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a)  falta de semelhança entre os dados utilizados e o imóvel avaliado, em especial quanto à 

região, tipologias e uso do imóvel - tópicos ‘c.12’ e ‘c.15’, listados nesta instrução para a resposta 

do BNDES, e ‘h’, para a resposta da AJS; 

b)  que os dados teriam grande amplitude nas variáveis área, IC (variável quantitativa, 

adimensional, que informa a relação entre a área máxima construída e a área do lote) e distância ao 

avaliado - tópicos ‘c.13’, ‘c.14’ e ‘c.16’, listados nesta instrução para a resposta do BNDES; e 

c)  que foram utilizados dados em um período de oito anos, o que demonstraria 

inaplicabilidade destes como representativos para avaliar o imóvel em questão - tópico ‘c.2’ listado 

nesta instrução para a resposta do BNDES. 

112. Em tese, quanto mais uniformes/parecidas são as características dos dados da 

amostra e do bem avaliado, mais simples é a determinação do valor de mercado. Para exemplificar, 

citemos a formação de valor de mercado de um caso hipotético de carro zero quilômetro, de uma 

determinada marca, modelo, motor e idênticos acessórios. Nesse caso, a média de preços dessa 

tipologia nas concessionárias poderia ser o representante desse valor. 

113. No entanto, para o de um carro usado, com motor ou acessórios distintos, de 

cores ou quilometragens diferentes, seria requerido homogeneização das diferenças para se chegar 

ao preço de mercado. 

114. A NBR 14.653-2:2011 traz os seguintes conceitos: 

3.24 homogeneização: Tratamento dos preços observados, mediante a aplicação de transformações 

matemáticas que expressem, em termos relativos, as diferenças entre os atributos dos dados de mercado e os 

do bem avaliando. 

... 

8.2.1.1 Planejamento da pesquisa 

No planejamento de uma pesquisa, o que se pretende é a composição de uma amostra 

representativa de dados de mercado de imóveis com características, tanto quanto possível, semelhantes às do 

avaliando, usando-se toda a evidência disponível. Esta etapa- que envolve estrutura e estratégia da pesquisa - 

deve iniciar-se pela caracterização e delimitação do mercado em análise, com o auxílio de teorias e conceitos 

existentes ou hipóteses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a formação do valor. 

Na estrutura da pesquisa são eleitas as variáveis que, em princípio, são relevantes para explicar a 

tendência de formação de valor e estabelecidas as supostas relações entre si e com a variável 

dependente. 

... 

8.2.1.4 Tratamento de dados 

8.2. 1.4.1 Preliminares 

É recomendável, preliminarmente, a sumarização das informações obtidas sob a forma de gráficos 

que mostrem as distribuições de frequência para cada uma das variáveis, bem como as relações entre elas. 

Nesta etapa, verificam-se o equilíbrio da amostra, a influência das variáveis que presumivelmente expliquem 

a variação dos preços a forma dessa variação, possíveis dependências entre elas, identificação de pontos 

atípicos, entre outros. Assim, pode-se confrontar as respostas obtidas no mercado com as crenças a priori do 

engenheiro de avaliações, bem como permitir a formulação de novas hipóteses. 

... 

Deve-se levar em conta que qualquer modelo é uma representação simplificada do mercado, uma 

vez que não considera todas as suas informações. Por isso. precisam ser tomados cuidados científicos na sua 

elaboração, desde a preparação da pesquisa e o trabalho de campo, até o exame final dos resultados. 

 (grifos acrescentados) 
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115. Assim, não há que ser exigido que os dados apresentados na amostra sejam 

idênticos aos do imóvel avaliando, o que é praticamente impossível de ser conseguido. Isso porque 

cada terreno possui valorizantes e desvalorizantes distintos a refletir em seu preço, a exemplo da 

localização, equipamentos urbanos/infraestrutura disponíveis, topografia, ocupação etc. O que é 

exigível é que as diferenças relevantes sejam abordadas no modelo como variáveis independentes 

que formam a equação de regressão linear múltipla. 

116. Em complemento, não há qualquer restrição à amplitude das variáveis utilizadas, 

pois são os testes estatísticos que determinam se há inconsistência no uso das informações para cada 

parâmetro escolhido. Desde que haja dados distribuídos em toda a amplitude das variáveis (atrelado 

ao conceito de normalidade estatística), esse efeito será absorvido no modelo estatístico elaborado. 

A restrição, no grau III da norma, é que a amplitude não pode ser extrapolada (utilizado um valor 

acima ou abaixo no valor do parâmetro avaliado), algo que não ocorreu na avaliação do Banco do 

Brasil, em plena coerência com a norma. 

117. Nas palavras da NBR 14.653-2:2011, anexo A: 

A.2 Pressupostos básicos 

Ressalta-se a necessidade, quando se usam modelos de regressão, de observar os seus 

pressupostos básicos, apresentados a seguir, principalmente no que concerne à sua especificação, 

normalidade, homocedasticidade, não-multicolinearidade, não-autocorrelação, independência e 

inexistência de pontos atípicos, com o objetivo de obter avaliações não tendenciosas, eficientes e 

consistentes... (grifo acrescido) 

118. Finalmente, apresentaremos um gráfico característico de regressão linear, 

extraído do sítio eletrônico http://www.math.ist.utl.pt/~calves/cursos/mmq.htm, para clarear o 

assunto. No caso do eixo das abscissas (eixo x - horizontal) representar uma variável independente 

qualquer e o das ordenadas (eixo y - vertical) a variável dependente (valor), um aumento da 

amplitude apenas ampliaria a utilização do modelo, mantendo intacta a inclinação do modelo, 

gerando idênticos resultados. 

 

 

119. Em resumo, como regra, uma maior amplitude em amostra de dados bem 

distribuídos tende a gerar maior garantia de que os coeficientes angulares das variáveis da equação 

de regressão linear (fatores de cada parâmetro) estejam aderentes à população, fato que é verificado 

nos testes normativos exigidos. 

120. Em relação a necessidade de contemporaneidade dos dados, a NBR 14.653-

2:2011 tem os seguintes conceitos: 

http://www.math.ist.utl.pt/~calves/cursos/mmq.htm
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8.2.1.3.2 O levantamento de dados tem como objetivo a obtenção de uma amostra representativa 

para explicar o comportamento do mercado no qual o imóvel avaliando esteja inserido e constitui a base do 

processo avaliatório. Nesta etapa o engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e 

informações confiáveis preferentemente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à 

data de referência da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de localização. 

... 

8.2.2.3 Pesquisa de valores 

A pesquisa de valores deve ser realizada segundo os preceitos do método comparativo direto de 

dados de mercado, conforme 8.2.1, e tem como objetivo estimar o valor de mercado do produto imobiliário 

projetado para a situação hipotética adotada e sua variação ao longo do tempo. (grifos acrescidos) 

121. Em resumo, não há na norma nenhuma fixação clara de período de 

contemporaneidade, como o próprio BNDES reconhece. Nas palavras do BNDES (peça 97, p. 9): 

Embora tal contemporaneidade não tenha sido fixada pela norma técnica de referência, foram 

encontradas menções que vão de 6 meses (CREA-RJ & UFF, sem data) a dois anos (CAIXA, sem data), 

bastante distintas do período de oito anos considerado no Laudo. (grifo acrescido) 

122. É interessante que a contemporaneidade dos dados não deve ser associada à 

amplitude do período da amostra, caso haja variável temporal. Na existência deste parâmetro, o 

intervalo atribuído a cada dado é que representa a contemporaneidade. Por exemplo, a amplitude 

utilizada no caso do Banco do Brasil foi de 2007 a 2014 (peça 71, p. 9), enquanto a 

contemporaneidade de dados (intervado) foi anual. 

123. A esse respeito, o manual de avaliações de bens imóveis (MAV), da Secretaria 

de Gestão e Recursos Humanos do estado do Espírito Santo, órgão oficial, disponível em 

http://www.seger.es.gov.br/seger/images/Orientacoes/MAV_-

_Manual__de_Orientacoes_Tecnicas.pdf traz o seguinte comentário: 

Não devem ser considerados os elementos amostrais comercializados com prazo superior a 12 

(doze) meses. Apenas em casos excepcionais, em circunstâncias específicas, será admitida a utilização de 

dados mais pretéritos, desde que os modelos matemáticos aplicados contenham variáveis do tipo ‘data do 

evento’, validadas pelo ‘teste de Durbin-Watson’. Destaca-se ainda a necessidade de anuência prévia por 

parte da CAI, que analisará a adequabilidade da amostra. (grifo acrescido) 

124. Assim, outras normas de referência, como a utilizada pelo Governo do Espírito 

Santo, dão guarida ao procedimento adotado pelo laudo avaliativo elaborado pelo Banco do Brasil. 

125. Em complemento, sendo comparado o laudo avaliativo do Banco do Brasil com 

outros elementos contidos no processo, os laudos de análise da Caixa, trazidos aos autos pela 

empresa AJS considerou dados de 2003 a 2009, com amplitude de sete anos, (ver peça 97, p. 23), e 

o da MM Central de Perícias utilizou dados no período de 2005 a 2009, com amplitude de 5 anos 

(ver peça 97, p. 90). Ou seja, a forma de execução do laudo avaliativo elaborado pelo Banco do 

Brasil também encontra respaldo na prática de mercado avaliatório. 

126. Assim, não há suporte normativo nem indicação na prática de mercado que 

remetam a qualquer deficiência no laudo do Banco do Brasil ao utilizar um período de dados 

amostrais de oito anos (amplitude), como tentou demostrar o BNDES. A própria variável ano se 

presta a tratar e atribuir os pesos relacionados aos períodos dos dados coletados. 

127. Cabe entretanto fazer um adendo à essa questão quanto ao sentido/conceito da 

contemporaneidade dos dados na NBR 14.653-2:2011. Conforme já indicado pelo próprio BNDES, 

há menções no CREA-RJ & UFF de que sejam fixados seis meses, apesar de não haver fixação na 

norma. 

128. O trecho do MAV, transcrito no parágrafo 123 desta instrução, atribui o limite 
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máximo intervalar de doze meses para aderência dos dados da amostra ao avaliando, o que confere 

suporte ao procedimento utilizado pelo Banco do Brasil. No caso concreto, foi seguida a 

recomendação intervalar máxima de doze meses, pelo uso da variável ‘ano’ do evento, além do 

teste estatístico Durbin-Watson (ver peça 71, p. 80). 

129. Contudo, em situações excepcionais de alta dos preços, esse intervalo pode 

representar prejuízo a aderência do cálculo do valor dos imóveis nos inícios ou finais dos períodos 

anuais por conta da possível concentração da variação do cálculo dos valores de mercado entre os 

meses de janeiro e dezembro. Isso decorre de a variável ‘ano’ ser discreta (números inteiros) de 

modo os valores de mercado obtidos no modelo de regressão seria como um ‘média anual’. 

130. A seguir, é apresentado um gráfico exemplificativo da diferença entre o uso de 

uma variável contínua e seu correspondente valor discreto. Nas transições entre períodos estão 

concentrados os principais ‘resíduos estatísticos’ relacionados ao uso desse tipo de variável. 

 

 

 

  

 

 

 

 

131. É importante salientar que o uso de variáveis discretas encontra suporte na NBR 

14.653-2011:2, quando permite variáveis denominadas qualitativas (variáveis que não podem ser 

medidas ou contadas, mas apenas ordenadas ou hierarquizadas) e dicotômicas (como sim ou não), 

desde que passem nos devidos testes estatísticos. 

132. Em complemento, a licitação do terreno do BNDES ocorreu em meados do mês 

de abril (peça 2, p 16), muito próximo à metade do ano de 2014, o que mitiga a importância desse 

fato no laudo avaliativo elaborado pelo Banco do Brasil 

 

II.2.c alegações de uso linear da variável temporal nos dados da Amostra, necessidade 

de atualização de preços e ambiente de crise financeira 

133. Os defendentes indicaram o seguinte: 

a)  suposta inconsistência do uso linear da variável temporal para avaliação do imóvel - 

tópico ‘c.3’, listado nesta instrução para a resposta do BNDES; 

b)  possível necessidade de atualização de preços nos dados da amostra - tópico ‘c.5’, 

listado nesta instrução para a resposta do BNDES; e 

c)  o fato de o país passar por período de situação econômica desfavorável levaria a uma 

redução no crescimento do valor de mercado dos imóveis - tópicos ‘c.3’, listado nesta instrução 

para a resposta da BNDES, e ‘c.4’, listado na resposta da AJS.  

134. A forma de avaliação linear da variável temporal ano encontra consonância 

normativa pelo uso do termo ‘ao longo do tempo’ (tópico 8.2.2.3 da NBR 14.653-2:2011), o que 

sugere uma sequência temporal. Em adição, o efeito dessa opção é ajustado, se necessário, na 

equação de regressão linear múltipla pela aplicação de transformações (potenciação, logarítimo, 

exponencial etc), o que reduz a possibilidade de arbitrariedade do avaliador. Além disso, tanto no 
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laudo da Caixa Econômica Federal (ver peça 97, p. 23) como da empresa MM perícias (ver peça 97, 

p. 90), foi adotada a mesma sistemática, demonstrando que essa é uma prática de mercado em 

trabalhos similares. Desse modo, essa forma de identificação linear/sequencial da variável de data 

não desqualifica a sistemática adotada pelo Banco do Brasil. 

135. Quanto à necessidade de atualização das informações de preços nas amostras, a 

variável temporal (ano) na equação torna essa proposta dispensável, pois o efeito da evolução dos 

preços no período é explicado pelo uso dessa variável no modelo proposto. Em complemento, os 

testes estatísticos demonstraram que o uso (i) dos dados de preço como coletado; e (ii) do ano da 

informação, foram suficientes para explicar o valor de mercado do imóvel, não carecendo de 

transformações (peça 71, p. 77 a 81). 

136. Em resumo, haveria necessidade de atualização dos preços apenas para o caso de 

não ter sido utilizado uma variável associada à data de coleta dos dados na pesquisa, que não foi o 

caso. 

137. Assim, restam rechaçados os argumentos sobre pretensa deficiência pelo uso 

linear da variável temporal nos dados da amostra ou pela necessidade de atualização monetária dos 

valores. 

138. Quanto ao argumento genérico lançado por ambos os defendentes de que houve 

suposta retração da economia a partir de 2007, com impacto nos preços dos imóveis, os dados 

disponíveis no sitio eletrônico do Banco Central (http://www.bcb.gov.br/?INDECO) indicam que, a 

partir de 2007, só houve retração do Produto Interno Bruto (PIB) no ano de 2009 (-0,2%), o que 

descaracteriza a ideia de ciclo econômico desfavorável a partir do ano de 2007, ao menos até a data 

da licitação de 2014. 

139. Em adendo, o laudo avaliativo do Banco do Brasil traz a seguinte informação 

(peça 71, p. 8): 

DIAGNOSTICO DO MERCADO: 

Baseado em ofertas e transações de imóveis nas proximidades do avaliando, constata-se uma baixa 

quantidade de terrenos no mercado imobiliário da região. No caso específico do imóvel avaliando 

observamos uma baixa quantidade de terrenos comerciais na região Central de Brasília, pois praticamente 

não se tem áreas desocupadas, e também, uma demanda restrita devido ao mercado ser constituído por 

grandes empresas públicas e privadas atuantes no segmento de incorporação e construção imobiliária. Por 

outro lado, tem-se o interesse e a necessidade dos setores públicos e privados se instalarem em novas áreas 

comerciais situadas na região central de Brasília. 

Desta forma, entendemos que a absorção do imóvel avaliando pelo mercado local, se dará em um 

período de 03 a 06 meses, classificando como uma DEMANDA MÉDIA e um imóvel de ALTA LIQUIDEZ. 

(grifos acrescidos) 

140. Ou seja, na análise mercadológica foi constatado que o terreno em comento é de 

alto interesse ao poder público e com alta liquidez, o que mitigaria supostos efeitos de economia 

desfavorável no país. 

141. Portanto, ausente os pressupostos de ciclo econômico desfavorável no período 

de elaboração e validade do laudo avaliativo do Banco do Brasil, não há que se falar em crise no 

mercado de imóveis dele derivado. 

II.2.d concentração dos dados 

142. Foi alegado que a utilização de dados com maiores concentrações nas faixas 

superiores ou inferiores dos parâmetros utilizados daria maior importância à parte das informações 

e não ao todo. Em especial, foram citadas as variáveis: 

a) ‘origem da informação’, a qual possuiria maior concentração de dados de oferta e nos 

http://www.bcb.gov.br/?INDECO
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últimos anos - tópicos ‘c.4’, ‘c.6’ e ‘c.7’ listados na resposta do BNDES e tópico ‘g’, listado na 

resposta da AJS; e 

b) informações de ‘área’ dos elementos amostrais, a qual possuiria maior concentração em 

terrenos menores - tópicos ‘c.14’ e ‘c.15’, listados na resposta da AJS. 

143. É fato que as informações de oferta (quando o vendedor busca o comprador) 

possuem maior publicidade que as de transação efetiva (valor efetivo final após barganha). Isso 

porque os valores de oferta podem ser encontrados em farta quantidade, dado o interesse na ampla 

publicidade, em anúncios de jornais, sítios eletrônicos especializados, editais etc. Em situação 

oposta, a efetiva transação teria que ser obtida junto ao comprador após transação, o qual não tem 

motivos ou interesse em divulgar a informação. 

144. No caso de transações efetivas, o segredo comercial é preponderante, pois cria 

assimetria para com futuros negócios. Por exemplo, o comprador do terreno hoje poderá ter 

interesse em especular para vender posteriormente o bem, de modo que a informação do valor 

efetivamente transacionado não traria benefício. 

145. Em relação a grande concentração de terrenos com áreas inferiores na amostra 

utilizada pelo Banco do Brasil, também é fato que é maior a possibilidade de transações em terrenos 

com área menor em relação aos terrenos com áreas maiores, por questões relacionadas à 

disponibilidade. 

146. Contudo, os testes estatísticos previstos em norma verificam os possíveis 

impactos negativos e, desde que atendidos os preceitos normativos, validam a utilização do 

parâmetro/variável. Desde que estejam distribuídos em toda a amplitude, uma concentração em 

qualquer parte da amostra não altera o resultado da equação nem torna o resultado tendencioso. 

147. Para exemplificar o entendimento, é apresentado um gráfico disponível no sítio 

eletrônico http://www.efdeportes.com/efd118/proposta-de-calculo-de-peso-de-gordura.htm. Nele é 

possível observar que mesmo havendo maior concentração de dados com Índice de Massa Corporal 

(IMC) menor (que a grosso modo indicaria pessoas mais magras), isso em nada influencia a 

inclinação da reta em relação ao eixo horizontal das abscissas (coeficiente angular), ou seja, não 

afeta a equação final de regressão nem influencia o resultado ‘na direção’ da região com maior 

concentração de dados (menores IMC), conforme afirmado pelos defendentes. 

 

 

148. Como visto no gráfico, embora em menor quantidade, os pontos na região de 

http://www.efdeportes.com/efd118/proposta-de-calculo-de-peso-de-gordura.htm
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.efdeportes.com%2Fefd118%2Fproposta-de-calculo-de-peso-de-gordura.htm&ei=bpclVa7xJIeZNrOqgPgI&bvm=bv.90237346,d.eXY&psig=AFQjCNFpPDZ8anPxFN63KAE-pzXNw-l7dw&ust=142861326992983
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IMC maiores ‘puxam’ a reta para cima, ajustando o ângulo em relação à horizontal. Dessa forma, as 

supostas inconsistências aventadas não encontram respaldo na técnica de avaliação da NBR 14.653-

2:2011. Assim, o que importa é que o modelo não seja extrapolado. Ou seja, as características 

utilizadas no modelo estatístico para terreno avaliado devem estar dentro de intervalo de amplitude 

amostral (valores mínimos e máximos) das variáveis selecionadas, o que aconteceu no laudo 

elaborado pelo Banco do Brasil. 

II.2.e discrepância no sentido de crescimento da variável origem da informação e uso 

sequencial linear de variáveis 

149. Foi alegada (i) discrepância entre o sentido de crescimento/ordenação da 

variável denominada ‘origem da informação’ e o que indicaria o senso comum - tópicos ‘c.6’, 

listado nesta instrução para a resposta do BNDES, e ‘a’ e ‘g’, listados para a resposta da AJS; e (ii) 

inconsistência por conta do uso linear/sequencial de variáveis – tópicos ‘c.10’, listado nesta 

instrução para a resposta do BNDES, e ‘j’, listado para a resposta do AJS. 

150. Conforme observado na fórmula constante do laudo avaliativo do Banco do 

Brasil (peça 71, p. 11), o sentido é positivo (‘+0,4652939 * (origem da inf)’). Ou seja quanto maior 

a gradação da variável ‘Origem da Informação’, maior seria o valor de mercado do imóvel, pelo 

sinal positivo antes da variável. A cada incremento unitário dessa variável, o valor de mercado 

resultante da   

151. O laudo avaliativo do Banco do Brasil explicita a descrição da ‘origem da 

informação’ como ‘variável independente qualitativa, indicando a natureza do evento de cada dado 

pesquisado, convencionando-se: 1 = valor mínimo de edital da Terracap para os imóveis que não 

foram vendidos; 2 = valor de venda efetiva; 3 =valor de oferta de mercado.’ (peça 71, p. 9) 

152. A própria NBR 14.653-2:2011, no item 8.2.1.3.5, considera que dados de oferta 

de mercado ‘são indicadores importantes de valor de mercado’, mas tendem a ser superiores aos de 

efetiva transação. Assim, para essa situação não haveria qualquer irregularidade no sinal positivo da 

fórmula, confirmando que os valores calculados para oferta (três) seriam superiores aos de venda 

efetiva (dois). Assim, o modelo corretamente aponta que valores de oferta de terrenos são maiores 

que os de transação. 

153. A questão a ser verificada é se os de editais da Terracap teriam preços inferiores 

aos efetivamente transacionados, pois seria possível existir licitações desertas. Nesse caso, haveria 

indício que o preço do edital esteve superior ao preço de mercado e por isso não afluíram 

interessados, contrariando a convenção dada à variável de que editais da Terracap teriam valores 

inferiores aos de venda efetiva. 

154. Contudo, é necessário entender que os modelos estatísticos de cálculo dos 

valores imóveis apontam para o que seria mais provável de acontecer, ou seja: a regra, e não as 

exceções. Nas palavras da NBR 14.653-2:2011, ‘valor de mercado: quantia mais provável pela qual 

se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das 

condições do mercado vigente’. 

155. Ainda que ocorram casos de licitações desertas da Terracap, é razoável admitir 

que, como regra, por serem valores de piso, os editais de venda de terrenos por óbvio possuem 

valores inferiores aos efetivamente transacionados, obtidos por meio de lances posteriores, de forma 

que não prejudica a escala adotada pelo avaliador. 

156. Outro exemplo de exceção é o fato de que é possível que um imóvel 

posteriormente seja vendido a preço superior ao dado de oferta coletado, contrariando inclusive a 

regra trazida na norma. Basta que haja um novo fator valorizante (início de construção de uma 

avenida, novo comércio etc.) e que, percebendo os cenários futuros, o vendedor altere o valor inicial 
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de oferta. Contudo, essa situação não é mais provável de acontecer na maioria dos casos, ou seja: 

não é a um fato comum/regra e por isso não macula a afirmação da NBR 14.653-2:2011 de que o 

preço de oferta tende a ser superior ao de efetiva transação. 

157. É por essa razão que é necessário fazer testes estatísticos e considerar que a 

maioria dos valores estejam dentro da normalidade de observação, ainda que essa admita exceções 

(‘outliers’). Caso houvessem muitas exceções os testes estatísticos indicariam ser necessária 

substituição da variável, algo que não ocorreu. 

158. Outro elemento que aponta para a correta segmentação dessa variável pelo 

Banco do Brasil é o fato de que o laudo avaliativo elaborado pela Caixa Econômica Federal, para 

terreno vizinho ao em comento e no ano de 2009, também utilizou a mesma segmentação dada pelo 

Banco do Brasil para a origem da informação (peça 97, p. 23). De igual modo, a Caixa Econômica 

Federal também obteve, como regra, crescimento/ordenação positiva (peça 97, 24). 

159. Finalmente, conforme será detalhado no item II.2.g, os elementos 

anormais/discrepantes (‘outliers’) foram removidos da amostra quando do saneamento dos dados. 

160. Assim, os elementos disponíveis (i) no senso comum; (ii) no resultado 

estatístico; (iii) na NBR 14.653-2:2011; e (iv) no laudo avaliativo da Caixa Econômica Federal, 

conforme discorrido nos parágrafos precedentes, indicam que não houve inversão de crescimento 

nesse parâmetro avaliado. O crescimento da variável ‘origem da informação’ na equação de 

regressão linear múltipla está correto. 

161. Quanto ao uso linear/sequencial de variáveis, a NBR 14.653-2:2011 permite a 

utilização de variáveis qualitativas, definidas como ‘variáveis que não podem ser medidas ou 

contadas, mas apenas ordenadas ou hierarquizadas, de acordo com atributos inerentes ao bem’ (item 

3.73 da norma), que foi o caso da variável ‘origem da informação’. 

162. Em adição, o efeito do uso sequencial é mitigado, se necessário, na equação de 

regressão linear pela aplicação de transformações (potenciação, logarítimico, exponencial etc.), o 

que reduz a possibilidade de arbitrariedade do avaliador. 

163. Essa escolha e suas transformações são submetidas aos testes estatísticos 

requeridos pela norma para verificar a adequabilidade da informação. Assim, não há que ser alegada 

inconsistência pelo uso de variáveis qualitativas, uma vez que a própria norma dá respaldo a esse 

tipo de procedimento, considerado tecnicamente adequado no caso concreto. 

164. Importa citar que a alteração proposta pelos técnicos do BNDES e pelos 

representantes da AJS não somente é desprovida de respaldo técnico como, ainda, ocasionaria grave 

distorção no modelo estatístico, inviabilizando o resultado. 

II.2.f necessidade de alteração ou segmentação de variáveis no modelo resultante 

165. Foi indicado (i) a necessidade de melhor segmentação da variável ‘uso’, por 

meio de novo estudo com variáveis dicotômicas - tópicos ‘c.9’ e ‘c.10’, listados nesta instrução para 

a resposta do BNDES, e ‘i’, listado para a resposta da AJS; e (ii) substituição da variável 

atendimento pelo metrô pela disponibilidade de estacionamentos - tópico ‘c.8’, listado nesta 

intrução para a resposta do BNDES. 

166. A NBR 14.653-2:2011 traz os seguintes conceitos: 

3.38 preço: Quantia pela qual se efetua, ou se propõe efetuar, uma transação envolvendo um bem, 

um fruto ou um direito sobre ele. 

... 

3.44 valor de mercado: Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e 

conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado vigente. (grifos 
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acrescidos) 

167. Detalhando um pouco mais, o valor de mercado é um conceito estatístico ou 

probabilístico, enquanto o preço é um conceito fático, observado em cada dado obtido junto ao 

mercado, seja pela ótica do vendedor ou do comprador. Ou seja, estimar o valor de mercado é 

buscar de forma amostral no mercado (população) informações que respondam ao provável preço 

de um bem, utilizando ferramentas e técnicas de estatísticas. Nas palavras de Sérgio Antônio 

Abunahman, no livro ‘curso básico de Engenharia Legal e de Avaliações’, 2ª edição, Editora Pini, 

p. 10, a avaliação ‘ultrapassa qualquer sentimento pessoal do avaliador’, pois deve ser alicerçada 

em dados objetivos. 

168. Na prática, quem responde às questões relacionadas às variáveis a serem 

utilizadas no cálculo valor de mercado é o próprio mercado, cabendo ao avaliador identificar quais 

são mais relevantes, por meio de diversos testes estatísticos e tentativas, até que encontre uma 

resposta tecnicamente justificável. Nesse processo, é possível que parâmetros sejam testados e 

expurgados por não estar aderente ou ser relevante ao resultado do valor de mercado: são os 

chamados ‘outliers’. 

169. Também é possível que seja necessária a complementação de novos parâmetros 

por falta de explicação da variável dependente. Assim, a velocidade na obtenção da resposta será 

proporcional (i) à experiência do avaliador em relação ao mercado; e (ii) à tipologia avaliada. 

170. O detalhamento dos parâmetros deve ser suficiente para garantir a 

confiabilidade/aderência estatística do resultado. Isso quer dizer que a qualidade do resultado não 

depende da quantidade de parâmetros utilizados nem do exaustivo detalhamento deles. Nesse caso, 

o importante é a relevância do parâmetro e a qualidade da resposta estatística na formação do valor 

previsto. Isso porque seria impossível um modelo avaliar todas as questões envolvidas ou avaliar 

todos os segmentos possíveis a cada parâmetro. Nos termos do item 8.2.1.4.1 da NBR 14.653-

2:2011, ‘qualquer modelo é uma representação simplificada do mercado, uma vez que não 

considera todas as suas informações’. 

171. Ainda nesse sentido, a NBR 14.653-1:2001 traz o seguinte: 

7.3 Vistoria do bem avaliando 

... 

7.3.2 A vistoria deve ser efetuada pelo engenheiro de avaliações com o objetivo de conhecer e 

caracterizar o bem avaliando e sua adequação ao seu segmento de mercado, daí resultando condições para a 

orientação da coleta de dados. 

7.3.3 É recomendável registrar as características físicas e de utilização do bem e outros aspectos 

relevantes à formação do valor. (grifo acrescido) 

172. Por sua vez, a NBR 14.653-2:2011 traz o seguinte: 

As variáveis independentes referem-se às características físicas (por exemplo, área, frente), de 

localização (como bairro, logradouro, distância ao pólo de influência, entre outros) e econômicas (como 

oferta ou transação, época e condição do negócio - à vista ou a prazo). As variáveis devem ser escolhidas 

com base em teorias existentes, conhecimentos adquiridos, senso comum e outros atributos que se revelem 

importantes no decorrer dos trabalhos, pois algumas variáveis consideradas no planejamento da pesquisa 

podem se mostrar pouco relevantes na explicação do comportamento da variável explicada e vice-versa. 

(grifo acrescido) 

173. Em complemento, a NBR 14.653-2:2011, no item 7.3, indica um conjunto de 

parâmetros passíveis de serem utilizados, mas que podem ser desconsiderados, caso não possuam 

relevância para formação do preço na amostra coletada, como: (i) relevo (inclinação); (ii) ocupação 

(edificação ou terra nua); (iii) infraestrutura disponível; (iv) forma (retangular ou irregular); (v) 
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benfeitorias etc. Geralmente, a maioria dos parâmetros inicialmente vislumbrados é desprezada 

durante a avaliação, por não ser relevante em cada caso. Por exemplo, num caso concreto, se todos 

os imóveis da amostra estão desocupados, não há necessidade de incluir esse parâmetro para 

explicar o valor. 

174. Assim, eventual hipótese que ataque o laudo por conta da ausência ou 

detalhamento de alguma variável só poderia ser válida se estivesse acompanhada de testes 

estatísticos e a avaliação da relevância das alterações para formação do valor. Sem esses, as 

opiniões subjetivas sobre os parâmetros utilizados e/ou a forma de segmentação dos parâmetros 

carecem de fundamentação para ser aceita. 

175. Finalmente, a NBR 14.653-2:2011 permite a utilização de variáveis qualitativas, 

definidas como ‘variáveis que não podem ser medidas ou contadas, mas apenas ordenadas ou 

hierarquizadas, de acordo com atributos inerentes ao bem’, que foi o caso da variável ‘uso’. 

176. O tópico 8.2.1.2.2 possui a recomendação de segmentação de variáveis 

qualitativas por variáveis dicotômicas, sempre que possível. Contudo, tal recomendação possui 

caráter discricionário, à luz da percepção do avaliador. 

177. Assim, as sugestões propostas pelos manifestantes não desqualificam o laudo 

avaliativo do Banco do Brasil, uma vez que os parâmetros utilizados já foram suficientes para 

caracterizar o valor de mercado na data da licitação com bastante precisão, haja vista ter passado em 

todos os testes estatísticos. 

178. Contudo, aqui também cabe fazer um adendo. Ainda que o laudo avaliativo do 

Banco do Brasil tenha atendido perfeitamente à demanda desta Corte de Contas, apontando, com a 

precisão máxima nas normas técnicas (grau III), o valor do imóvel para a data solicitada, nada 

impede que futuras avaliações do BNDES possuam premissas outras que melhor reflitam a 

conjuntura e possíveis cenários de mercado a partir de 2015. 

179. Assim, em casos de novas avaliações, é permitido que o BNDES estude 

anteriormente e altere os parâmetros do modelo aplicado, considerando sempre a avaliação do custo 

e do benefício advindo de suas ações. Repisa-se: um modelo é uma representação simplificada da 

realidade, desde que tecnicamente fundamentado. Ainda, conforme item 8.1.1 da NBR 14.653-

1:2001: deve suportar racionalmente o convencimento. 

180. Finalmente, quanto ao possível uso inadequado do valor da variável ‘uso’ 

equivalente a ‘comercial/institucional’ para o imóvel avaliando, quando na opinião da AJS deveria 

ter sido utilizado valor equivalente a ‘restrito’, não há suporte nos elementos que validem a 

assertiva (tópico ‘a’ listado nesta instrução, para as respostas da AJS). A instrução precedente desta 

unidade já abordou de forma suficiente o tema no tópico II (peça 79, p. 23 e 24), demonstrando a 

aplicabilidade do uso conforme fez o Banco do Brasil. Nas suas palavras: 

115. Cumpre finalmente ressaltar uma possível contenda acerca do valor a ser utilizado na 

classificação de uso do referido imóvel dentro da variável ‘Uso/Ocupação’. Isso, porque o Código de Obras 

de Brasília (Decreto n° 596/67 do DF) em seu artigo 29 define o que seguinte:  

‘O setor de Autarquias Norte e o Setor de Autarquias Sul compreendem:  

I- Edifícios para instalação de:  

a) Sedes, Delegacias, ou agências de Autarquias e seus organismos auxiliares;  

b) Sedes ou agências de órgãos de Administração ou local;  

c) Sedes ou agências de entidades de economia mista; e  

II- Edifícios de lojas para comércio de características locais.’  

181. Ou seja, o imóvel corretamente possui a característica de uso 
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‘comercial/institucional’ na escala atribuída pelo avaliador. 

 

II.2.g Repetição da variável distância à rodoviária e eliminação de parte não 

identificada da amostra 

182. Foi sugerida (i) a possível redundância da variável ‘distância à rodoviária’ - 

tópico ‘c.1’ listado na resposta do BNDES; e (ii) que foi eliminada parte da amostra dos dados sem 

justificativa ou identificação no laudo entregue pelo Banco do Brasil - tópico ‘c.11’ listado na 

resposta do BNDES. 

183. Pode ser observado no laudo avaliativo do Banco do Brasil (peça 71, p. 60), 

referente à lista de dados coletados pelo avaliador do Banco do Brasil, a existência de duas 

variáveis: (i) ‘Dist. Rodoviária P.P.’; e (ii) ‘Tempo Rodoviária P.P’ que poderiam estar 

redundantes. É constatada também a existência de outras variáveis como (iii) ‘Área Mat’, que 

poderia estar redundante com a ‘área’; (iv) ‘Distância metrô’, que poderia estar redundante com 

‘metrô’ etc. 

184. Em adição, pode ser constatado que as variáveis com possível redundância estão 

precedidas do símbolo ‘*’. Ainda, pode ser verificado que essas variáveis possivelmente 

redundantes não fazem parte do rol de variáveis utilizadas citadas à peça 71, p. 9. 

185. Ou seja, além do asterisco indicar uma diferente situação para as variáveis em 

redundância, a lista demostra que, na prática, não foram utilizadas no modelo explicativo. A não 

utilização de variáveis coletada é situação comum e decorre após os diversos testes efetuados pelo 

avaliador para os quais essas variáveis (i) não demostraram ser relevantes (ou menos relevantes que 

suas páreas) para explicar os valores de mercado; (ii) apresentaram forte correlação com as demais; 

ou (iii) falharam em qualquer outro teste estatístico. 

186. Não há qualquer irregularidade nas suas remoções e esse procedimento é 

validado normativamente, conforme já explanado no tópico anterior desta instrução. Contudo, há de 

ser reconhecido que essa informação poderia ter sido melhor explicitada no laudo, de forma 

didática. Até porque a compreensão dos resultados por interessados sem conhecimento técnico do 

assunto pode ocasionar dúvidas como as suscitadas acima. 

187. Em outra situação, o tópico 13.1 do laudo de avaliação apresenta erro formal ao 

descrever por duas vezes a variável ‘distância a rodoviário do plano piloto’ nos itens ‘e’ e ‘f’ (peça 

71, p. 9). Contudo, pode ser constada a utilização dessa variável uma única vez na fórmula (peça 71, 

p. 9), o que caracteriza ter se tratado apenas de um erro de redação no texto do laudo, sem impacto 

no cálculo do valor do imóvel. Evidência adicional para o fato é a lista disponível a peça 71, p. 60, 

na qual consta a variável ‘distância a rodoviário do plano piloto’ apenas uma vez. 

188. Em relação à eliminação de parte da amostra sem a devida discriminação e 

justificativa, de igual forma, pode ser constatado à peça 71, p. 59 a 72, a existência de 19 itens com 

coluna precedente marcada com o símbolo ‘*’. De igual modo, pode ser constatado à peça 71, p. 85 

a 88 que tais itens não constam do teste de resíduos. 

189. Ou seja, o símbolo asterisco identifica os itens que foram removidos da amostra, 

contrariando a informação do manifestante de que não houve essa identificação. Contudo, também 

há de ser reconhecido que essa informação poderia ter sido melhor explicitada no corpo textual do 

laudo avaliativo de forma mais clara, de forma a facilitar a leitura de interessados sem experiência 

na apresentação de resultados extraídos do software utilizado na análise. 

190. Em relação aos dados expurgados, pode ser verificado que eles representam 

cerca de 10% (19 de 192), de modo que o conjunto resultante (cerca de 90%) continua 

representativo da população. A título de comparação, o número mínimo de dados requeridos na 
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amostra do Banco do Brasil para produzir precisão máxima no modelo estatístico seria de apenas 54 

dados (6(8+1)), de acordo com a tabela 1 do tópico 9.2.1 da NBR 14.653-2:2011, muito inferior à 

amostra final de 173 dados efetivamente utilizados. Isso porque nesse modelo só foram utilizadas 

uso de oito variáveis independentes. 

191. Pode ainda ser observado que alguns dos dados removidos apresentaram 

características discrepantes em relação ao conjunto. Nesse rol, está inserido, por exemplo, o dado 

obtido em Águas Claras (peça 71, p. 63), que é claramente marcado com asterisco e cuja 

possibilidade de uso foi combatida pelo BNDES (peça. 89, p. 22) da seguinte forma: ‘Por fim, 

questionamos também a inclusão de um lote em Águas Claras, cidade satélite de Brasília, que, não 

fosse a especificidade da divisão territorial do DF, poderia ser considerada outra municipalidade.’ 

192. Em complemento, esse procedimento está previsto no Anexo A da NBR 14.653-

2:2011, a seguir transcrito, e é plenamente justificável do ponto de vista técnico: ‘i) possíveis 

pontos influenciantes, ou aglomerados deles, devem ser investigados e sua retirada fica 

condicionada à apresentação de justificativas’ (grifo acrescido). 

193. Contudo, ainda que em número reduzido em relação amostra, não pode ser 

verificada explicitamente a justifica da exclusão dos dezenove dados no laudo produzido pelo 

Banco do Brasil. 

194. Ainda que o termo ‘apresentação’ pudesse ser entendido como ‘existência’, 

devido à justificativa não estar contemplada explicitamente no rol de apresentação do laudo de 

avaliação do tópico 10 da NBR 14.653-2:2011, a necessidade de transparência nas decisões 

administrativas requer que nesses casos as remoções de dados da amostra sejam explicitadas nos 

laudos de avaliação. 

195. Assim, pode ser reconhecido que há oportunidade de melhoria na clareza do 

laudo de avaliação entregue pelo Banco do Brasil, sem, contudo, ter sido observado impacto 

negativo ao processo avaliativo, pois o próprio BNDES indica que o dado de Águas Claras deveria 

ser desconsiderado. 

196. Finalmente, todos os dados, inclusive os removidos da amostra, foram 

devidamente disponibilizados ao TCU e demais interessados, além do modelo ter sido revalidado 

pela equipe de auditoria, que lançou toda a amostra novamente no software de análise estatística, o 

que mitiga qualquer deficiência no âmbito da transparência e publicidade. Conforme descrito na 

instrução (peça 79, p. 22): 

104. De modo a verificar a confiabilidade das informações apresentadas pelo laudo, a equipe 

técnica do Tribunal, por meio do software TS-Sisreg, o mesmo utilizado pelo Banco do Brasil e Caixa 

Econômica Federal para avaliações imobiliárias, relançou os dados coletados para obtenção da equação de 

homogeneização e parâmetros de análise estatística e recalculou o valor da variável dependente para 

obtenção do valor de mercado do imóvel avaliando. A análise realizada com o uso do citado software 

encontra-se na peça n. 78 dos autos.  

105. Do procedimento descrito obteve-se a equação citada e pode-se avaliar cada uma das 

correlações e parâmetros explicitados no laudo elaborado.  

106. A equação utilizada se mostrou muito adequada para validação do modelo em relação às 

exigências da ABNT NBR 14653-2:2011, indicando percentuais de confiabilidade muito alta das variáveis 

trabalhadas. (grifos acrescidos) 

197. Após análise pela unidade técnica deste Tribunal, os dados com elevada 

dispersão, também chamados ‘Outliers’, foram excluídos da amostra e, por isso, não participaram 

da formação do preço de mercado. De toda sorte, com base nas manifestações apresentadas, foi 

lançado mão dos dados eliminados para verificar o comportamento da amostra e adequação do 

modelo considerando os parâmetros normativos. 
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198. O que foi percebido é que, por conta das informações prestadas em relação a 

disponibilidade de metrô e localização dos terrenos no plano piloto, esses dezenove itens 

denominados ‘outliers’ alteraram os coeficientes de correlação, de determinação e ajustado, 

prejudicando a precisão em relação ao modelo proposto. Assim, por se tratarem de informações fora 

da normalidade, esses elementos devem ser são afastados da amostra. 

199. Em que pese não constar explicitamente a justificativa de cada dado eliminado 

da amostra, o que verifica é que suas retiradas foram adequadas e parte de um processo de 

purificação do levantamento de dados original. 

200. Assim, devido ao princípio do formalismo moderado, esposado por este 

Tribunal, pondera-se que as críticas do BNDES e da interessada AJS à redação textual do laudo do 

Banco do Brasil não tiveram impacto nos resultados estatísticos, de modo que a oportunidade de 

melhoria da redação não pode ser confundida com correção das decisões tomadas pelo avaliador do 

Banco do Brasil dentro do seu campo de discricionariedade a ele conferida pelas normas da ABNT. 

Portanto, não há óbices ao uso do valor de mercado apontado no laudo do Banco do Brasil para a 

data da licitação (2014) e as condições do terreno em questão. 

II.3 utilização de informações de outros laudos antigos e dados isolados como 

balizadores da qualidade do laudo avaliativo do Banco do Brasil 

201. Foi proposto pela AJS, por meio de seus advogados, que fossem utilizados como 

parâmetros de avaliação da qualidade do laudo do Banco do Brasil (i) uma possível avaliação do 

terreno pela Caixa em 2008; (ii) o laudo de avaliação da Caixa para um terreno vizinho e (iii) o 

laudo de avaliação da empresa MM, (iv) além de uma venda concretizada no ano 2006 por meio da 

utilização do INCC - tópicos ‘b’, ‘c.1’, ‘c.2’ e ‘c.3’, listados na resposta do AJS. Foi indicado, 

também, ter havido licitação deserta da Caixa em 2014 para venda de um imóvel no setor bancário 

sul com quase o dobro da área e menos da metade do valor avaliado - tópico ‘c.5’, listado na 

resposta do AJS. 

202. A NBR 14.653-2:2011 traz o seguinte conceito de valor de mercado: 

3.44 valor de mercado: Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e 

conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado vigente. (grifos 

acrescidos) 

203. Ou seja, o mercado de imóveis depende de diferentes variáveis (exemplo: 

condições de financiamento, construção de nova indústria numa cidade, escassez de imóveis, 

disponibilidade de construtores etc.) o que torna cada modelo de cada laudo de avaliação um retrato 

do valor de uma determinada tipologia em uma determinada época numa determinada localidade. 

Não é permitida a extrapolação do modelo obtido para outras tipologias, datas não contemporâneas, 

regiões ou situações de mercado diversas. 

204. Nos próprios laudos avaliativos da Caixa Econômica Federal (peça 97, p. 26) e 

da empresa MM (peça 97, p. 83 a 84) existem ressalvas de que são válidos para as datas que foram 

elaborados. Em complemento, ambos possuem menor precisão e fundamentação que o laudo 

emitido pelo Banco do Brasil, a saber: Grau II, (ver peça 97, p. 19 e 84). 

205. Assim, os laudos obtidos no ano de 2009, nas condições de mercado desse 

período, com precisão e fundamentação inferior, não são passíveis de serem utilizados para 

desqualificar um trabalho feito mais de cinco anos a posterior com precisão e fundamentação 

máximas normativas. 

206. Uma situação ainda menos aderente seria o uso de uma possível avaliação da 

Caixa para o terreno em 2008, conforme aventado pela AJS (peça 97, p. 4). Isso porque é verificado 

que o elemento indicado é uma minuta de contrato de permuta entre o BNDES e a Caixa, e não um 
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laudo de avaliações (peça 11, p 712 a 719). 

207. É de conhecimento geral que o preço de mercado depende da oferta disponível. 

Quanto menor a oferta de um determinado bem, maior preço a ser pago por ele. No caso de terreno, 

a cada venda concretizada, menor se torna a oferta, de modo que, diferentemente dos demais 

imóveis que podem ser reproduzidos numa localidade, esse tende a ter crescimento de valor acima 

dos demais itens de mercado. 

208. Nesse sentido, há inclusive um termo denominado ‘especulação imobiliária’ 

para os quais compradores de terrenos adquirem esse bem apenas para imobilizá-lo durante um 

tempo e vendê-lo a posterior com preços inflados, devido a sua escassez no mercado ou alterações 

dos parâmetros valorizantes. 

209. De início, o próprio BNDES reconhece que o terreno é ‘lote sui generis, um dos 

únicos remanescentes na área central de Brasília’ (peça 89, p. 6), o que de pronto já demonstra a 

relevância estratégica de possuir esse terreno em relação aos demais. 

210. Quanto à alteração dos parâmetros valorizantes, para melhor entendimento do 

assunto, é recomendável a leitura do sitio eletrônico http://urbanidades.arq.br/2008/09/o-que-e-

especulacao-imobiliaria/, cuja parte do teor será a seguir transcrito: 

...Tais melhorias, quando realizadas no entorno de um terreno, acabam agregando-lhe maior valor. 

Terrenos com boa infra-estrutura são mais caros que terrenos sem nenhuma infra-estrutura. O mesmo vale 

para a pavimentação das vias. Outro caso relativamente comum é o de terrenos que não são muito bem 

localizados, até que uma nova avenida ou rua importante é aberta, melhorando suas condições de 

acessibilidade. Seu preço, por consequência, acaba aumentando quase que instantaneamente. 

Outra forma de melhoria da localização acontece pelo simples acréscimo de novas edificações no 

seu entorno, o que por si só torna sua acessibilidade melhor em relação ao conjunto da cidade. Em outras 

palavras, a ocupação por atividades (residenciais, comerciais, etc.) ao redor de um terreno torna-o mais 

próximo – e portanto com maior acessibilidade – a uma nova gama de possibilidades de interação com o 

resto da cidade. Essa possibilidade de interação, por sua vez, é um aspecto valorizado pelas pessoas no 

momento de escolher um determinado local e, por isso, acaba também contribuindo para o aumento do preço 

do solo. (Grifos acrescidos) 

211. No caso do terreno em comento, o projeto de ampliação da linha de metrô para o 

bairro Asa Norte é um indício de possível valorização, uma vez que, conforme demonstrado no 

modelo, o preço é afetado por essa disponibilidade. Em adição, foi observado que, no cálculo do 

valor de mercado do terreno avaliado, foi considerado que o terreno avaliado ainda não é servido 

por metrô (peça 71, p. 12). 

212. Outro fato importante é referente a construção de novos edifícios no entorno, 

conforme sugerido no pronunciamento da SecexEstatais (peça 38, pág. 3). Conforme observado na 

literatura destacada acima, essa situação demonstra potencial valoração do terreno. 

213. Desse modo, a indicação de um único terreno no ano de 2006 como tentativa de 

desqualificar um laudo elaborado em 2014 carece de suporte técnico, uma vez que este está firmado 

em uma amostra de 173 elementos, muito mais significativa estatisticamente e com dados mais 

recentes, conforme a NBR 14.653-2:2011. 

214. Quanto à possibilidade de uso do INCC para comparar preços pretéritos, é 

necessário esclarecer que esse está aderente ao custo da construção civil e não ao preço dos imóveis 

(mercado), o que derruba a proposta aventada. Conforme disponibilizado no site da FGV 

(http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumChannelId=402880811D8E34B9011D92B7684C11DF): esse 

índice foi ‘concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, 

configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil no país’ (grifo acrescido). 

215. De maneira ilustrativa, apesar de sem rigor científico, por desprezar questões de 
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tipologia e falta de homogeneidade dos imóveis, é apresentado o gráfico do índice Fipe Zap, 

disponibilizado no sitio eletrônico http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap-b/ com a variação os 

preços de imóveis residenciais em Brasília. 

216. É necessário ressaltar que a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) 

é uma organização de direito privado, sem fins lucrativos, criada em 1973 para apoiar o 

Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 

Universidade de São Paulo (FEA-USP), com destacada atuação nas áreas de ensino, projetos, 

pesquisa e desenvolvimento de indicadores econômicos e financeiros. Para mais detalhes, é 

recomendável a leitura do sítio eletrônico http://www2.fipe.org.br/pt-br/institucional/sobre-a-fipe/. 

 

 

217. O gráfico comprova a independência entre os índices INCC e preço dos imóveis, 

de modo que é inválida a proposição da AJS em utilizar preço de 2006 atualizado pelo INCC para 

tentar desconstituir a qualidade do laudo avaliativo do Banco do Brasil. 

218. Em complemento, o gráfico anterior demonstra uma tendência geral de, a curto 

prazo, haver estabilidade nos preços dos apartamentos e casas. É fato que essa tendência é uma 

média e não pode ser estendida a todas as tipologias, em especial terrenos, por conta das suas 

peculiaridades. De igual modo, é certo que a escolha da ocasião adequada é algo a ser avaliado 

dentro da conveniência e oportunidade. 

219. Assim, inicialmente, cabe ao BNDES avaliar a melhor oportunidade econômica 

para desfazimento do bem. Por se tratar de bem de valor relevante, até a avaliação da época mais 

oportuna para venda deste imóvel deverá ser fundamentada em critérios técnicos e de projeção de 

cenários micro e macroeconômicos. 

220. Por ser empresa pública, também é necessário que o BNDES também avalie, 

além do seu próprio interesse, o interesse público sobre o terreno, que é área destinada a 

instituições. 

221. De modo a melhor caracterizar a questão, reproduzimos abaixo parte do texto 

trazido pela AJS (peça 97, p. 4): 

18. Em 2008, a Caixa Econômica Federal, tendo interesse em adquirir este terreno de propriedade 

do BNDES, procedeu à avaliação do mesmo e, na oportunidade, lhe atribuiu o valor de R$ 40.200.000,00 

conforme se verifica na peça 11, fls. 712 a 719, destes autos. (grifo acrescido) 

222. Assim, resta comprovado que é possível que outras instituições públicas tenham 

interesse em adquirir o imóvel por estar em terreno à elas destinado e, num futuro próximo, terão 

que desembolsar maior valor para adquiri-lo de particular. As dificuldades apontadas devido às 
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possíveis restrições de uso, o que em tese poderia reduzir o interesse do mercado, torna o terreno 

ainda mais estratégico à Administração Pública, que se tornaria dependente do particular adquirente 

em uma futura aquisição. 

223. Ou seja, a Administração Pública poderia perder dinheiro com a especulação 

imobiliária, de modo que é necessário haver consulta prévia aos potenciais órgãos e entidades da 

administração quanto ao interesse em adquirir o imóvel, antes de colocá-lo à venda ao mercado, em 

especial a Caixa Econômica Federal. 

224. Apenas como elemento de similaridade à proposta, transcrevemos abaixo o art. 

23 da lei 9636/1998 

Art. 23. A alienação de bens imóveis da União dependerá de autorização, mediante ato do 

Presidente da República, e será sempre precedida de parecer da SPU quanto à sua oportunidade e 

conveniência. 

§1º A alienação ocorrerá quando não houver interesse público, econômico ou social em manter o 

imóvel no domínio da União, nem inconveniência quanto à preservação ambiental e à defesa nacional, no 

desaparecimento do vínculo de propriedade. (grifo acrescentado) 

225. Quanto à informação de licitação deserta em concorrência da Caixa Econômica 

Federal, as informações trazidas à peça 97, p. 135, permitem concluir que foi referente a imóvel no 

setor bancário sul de diferente tipologia (prédio) e situação (ocupado). Além disso, existem outras 

variáveis que poderiam explicar o valor de mercado atribuído pela Caixa, como necessidade de 

demolições, vizinhança, necessidade de espera para desocupação etc. 

226. A área de 16.703,1 m² informada é referente à área total construída do prédio 

(somados os inúmeros andares), e não ao terreno que, na verdade, possui área de apenas 2.146 m² 

(peça 97, p. 135), cerca de 1/5 da área do terreno em questão. Assim, o valor de mercado mínimo 

informado pela caixa de R$ 72 milhões em nada influencia na qualidade do resultado obtido no 

laudo de análise elaborado pelo Banco do Brasil. 

227. Finalmente, quando da conclusão da presente instrução, a AJS Empreendimentos 

e Participações SPE Ltda. ingressou com novos elementos nos autos, constantes da peça 144, no 

qual repisa argumentos no sentido de que não há no mercado compradores dispostos a desembolsar 

valores acima de R$ 100 milhões pelo imóvel, e atualiza informações acerca da concorrência 

pública n. 10/2014, da Caixa Econômica Federal, na qual aquela empresa pública tentou vender um 

imóvel de 16.703,1 m², localizado no Setor Bancário Sul, em Brasília/DF, tendo sido exigido o 

valor de R$ 72,8 milhões. Segundo a peça 144, p. 8, essa licitação resultou deserta, o que, no 

entender da AJS, demonstraria que a avaliação realizada no laudo entregue pelo Banco do Brasil 

estaria artificialmente inflada. 

228. Aduziu, ainda, a empresa AJS que um novo certame realizado pelo valor de R$ 

195 milhões ‘certamente será deserto’ (peça 144, p. 3). 

229. Embora constantes de novos elementos, esses argumentos constituem mera 

repetição do que já fora alegado pela AJS, tendo sido analisados acima.  

230. Ou seja, mesmo com os novos elementos apresentados pela AJS, não cabe 

acolhimento às alegações. 

II.4 Possibilidade de concretização de transações 

231. Foi indicada (i) a suposta falta de concretizações de licitações da Terracap a 

partir do ano de 2010 - tópico ‘d’, listado nesta instrução para a resposta do AJS; e (ii) a ausência de 

interessados - tópico ‘f’, listado nesta instrução para a resposta do AJS -, como indicativo que 

transações no valor de mercado não poderia ter sido concretizada na data do certame ou futura. 
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232. É necessário inicialmente esclarecer que o laudo avaliativo do Banco do Brasil 

utilizou a variável qualitativa ‘origem da informação’, a qual possuía os valores referentes a editais 

da Terracap, valores efetivamente transacionados e valores de mercado, conforme já abordado nesta 

instrução. Dessa forma, foi abordada estatisticamente o efeito entre as ofertas e as efetivas 

transações. A propósito, conforme já foi indicado, esse procedimento foi idêntico ao do laudo 

avaliativo da Caixa Econômica Federal (peça 97, p.23) 

233. Em complemento, importa citar uma informação sobre os atributos de entrada do 

imóvel avaliado constante do Laudo do Banco do Brasil e que parece ter passado despercebido 

pelos técnicos do BNDES e AJS. Trata-se do valor ‘2’ atribuido (peça 71, p. 12) ao avaliado, 

referente ao ‘valor de venda efetiva’ (peça 71, p. 9). 

234. Ou seja, o modelo identificou o questionado efeito de oferta e corretamente 

calculou o provável valor de venda, o que torna insubsistentes argumentos isolados de que maiores 

valores implicariam em licitação deserta na data do certame. 

235. Esse fato torna estatisticamente defensável o valor de mercado proposto pelo 

modelo do Banco do Brasil para o terreno em questão e desconstituem os argumentos do 

defendente. 

II.5 Aderência do valor obtido pelo Banco do Brasil em relação ao mercado para a 

época da licitação 

236. Foi informado que a unidade técnica teria indicado que, a depender de certas 

variáveis, o valor de mercado poderia variar de R$ 91 a R$ 195 milhões, demonstrando suposta 

incerteza sobre o valor real - tópico ‘a’, listado na resposta do AJS. 

237. Incertezas estão presentes em todos os modelos estatísticos. A própria NBR 

14.653-2:2011 confirma esta situação ao afirmar no item 8.2.1.4.1 que ‘deve-se levar em conta que 

qualquer modelo é uma representação simplificada do mercado, uma vez que não considera todas as 

suas informações’. Contudo, a norma fixa parâmetros mínimos a serem atingidos para que um 

modelo seja aceito. 

238. No caso de avaliação, a NBR 14.653-2:2011 exige um intervalo de confiança de 

80% (ver tópico 9.2.3) e campo de arbítrio do valor de mercado, cuja amplitude máxima é de 15% 

(ver tópico 8.2.1.5). 

239. No caso do modelo proposto pelo Banco do Brasil, considerando os valores de 

metro quadrado indicados na peça 71, p 12, para obtenção da confiança mínima exigida na norma 

técnica, esse intervalo seria entre R$ 171 milhões e R$ 223 milhões. Contudo, a norma indica no 

item 8.2.1.5.2 que o campo de arbítrio só poderia ser utilizado ‘quando variáveis relevantes para a 

avaliação do imóvel não tiverem sido contempladas no modelo, por escassez de dados de mercado’, 

o que não foi o caso. 

240. Assim, não houve dúvida quanto ao valor de mercado calculado pela equação de 

regressão, com probabilidade mínima normativa de 80%, ser a média dos valores, calculada em R$ 

195 milhões para o ano de 2014. 

241. A hipótese trazida na instrução (peça 79, p. 24), a qual resultou em um cálculo 

do valor do terreno da ordem de R$ 91 milhões, seria a alteração da condição do terreno, para uso 

desfavorável, a saber: restrita (código 1 no modelo), algo que não ocorreu. Ou seja, na prática seria 

como se fosse outro terreno, pois as características do terreno à época da licitação eram diferentes, a 

saber: comercial/institucional (ver peça 7, p. 9 e 12). 

242. Assim, a simulação do terreno em condições hipotéticas (exemplo: com áreas 

diferentes, localização diferente) e irreais não demonstra qualquer imprecisão no cálculo do imóvel 

na situação paradigma, sendo descabido o argumento apresentado. É aceitável, por exemplo, que 
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um terreno similar fora do Plano Piloto, devido à maior oferta, seja mais barato que um no Plano 

Piloto, sem que haja qualquer inconsistência ou imprecisão no modelo proposto devido a esse fato. 

243. Cabe ainda ressaltar que nenhuma das avaliações efetuadas até o momento, 

inclusive o menor deles constante no laudo avaliativo elaborado pela S4AHilco em metodologia 

adversa, cogitou valor de mercado do terreno em contenda abaixo dos R$ 107 milhões (ver resumo 

à peça 79, p. 18 a 20), mais que o dobro do efetivado na licitação pela AJS (R$ 51,6 milhões – Peça 

79, p. 2). Caso sejam removidas as inconsistências conceituais na metodologia da S4AHilco, 

conforme demonstrado pela unidade técnica deste Tribunal, o valor seria de R$ 152 milhões, cerca 

do triplo do valor efetivado na licitação. Mas, frise-se: de acordo com a NBR 14.653-1:2001, não é 

possível utilizar o método involutivo caso haja disponibilidade de dados de mercado. 

244. Ou seja, à exceção da AJS, que foi a adquirente e tentou provar por meios de 

laudos de épocas distintas que o valor de mercado estaria supostamente adequado aos R$ 51 

milhões da licitação, todos os demais estudos apontam que o preço praticado na compra esteve 

muito aquém do valor de mercado. 

245. É certo que o BNDES tentou justificar essa diferença pela necessidade de 

liquidação forçada, cuja regularidade será avaliada no item IV dessa instrução. Contudo, não foram 

apresentados elementos estatísticos que pudessem afetar a validade do valor do imóvel apresentado 

no Laudo de avaliação do Banco do Brasil. 

II.6 Validade do Modelo do Banco do Brasil para utilização em outras situações 

mercadológicas 

246. A instrução precedente desta unidade (peça 79) trouxe como proposta a fixação 

de valor mínimo de mercado a ser empregado em novas licitações o valor de mercado obtido no 

Laudo avaliativo do Banco do Brasil. Com as devidas vênias à proposta anterior, esse procedimento 

carece de respaldo normativo. 

247. Conforme já indicado, a NBR 14.653-2:2011 traz o seguinte conceito de valor 

de mercado: 

3.44 valor de mercado: Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e 

conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado vigente. (grifo 

acrescido) 

248. Conforme explanado anteriormente, o mercado de imóveis depende de diferentes 

variáveis (exemplo: condições de financiamento, construção de nova indústria numa cidade, 

escassez de imóveis, disponibilidade de construtores etc) o que torna cada modelo de cada laudo um 

retrato do valor de uma determinada tipologia em uma determinada época. Não é permitida a 

extrapolação do modelo obtido para outras tipologias, datas não contemporâneas, regiões ou 

situações de mercado diversas. 

249. Em complemento, a dinâmica de mercado permite que o preço de um terreno 

varie para mais ou para menos, conforme a oferta, demanda e fatos novos que possam alterar o 

interesse (ex: alteração da legislação, sinistro nas imediações etc). 

250. A utilização do modelo de 2014 em licitação futura, de data incerta, caracteriza 

extrapolação do modelo, nos termos da NBR 14.653-2:2011, o que reduz o grau de precisão. 

251. Assim, os resultados obtidos no laudo avaliativo do Banco do Brasil devem 

servir apenas para comprovar que, à data do certame, foi utilizado preço muito aquém (quase quatro 

vezes menor) daquele mais provável de ocorrer em transações de imóveis com as características do 

avaliado na data da licitação. 

252. Nesse caso, será proposto dar ciência ao BNDES que, nos novos certames para 
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alienação de imóveis, obedeça aos ditames legais e normativos vigentes para cálculo do valor de 

mercado, sob pena de nulidade do novo ato. 

II.7 fundamentação estatística 

253. O BNDES entendeu ser desnecessário avaliar a consistência estatística da 

equação de regressão do Banco do Brasil por terem sido feitos todos os testes requeridos (peça 89, 

p. 7). Nas palavras dele: 

Note-se, entretanto, que não é intenção do BNDES avaliar a consistência estatística do modelo de 

regressão utilizado no Laudo, dado que pelas informações nele constantes todos os devidos testes foram 

executados e obtiveram resultados satisfatórios. (grifos acrescidos) 

254. O fato de o BNDES admitir que todos os testes estatísticos do modelo de 

regressão linear múltiplos do Banco do Brasil apresentaram resultados satisfatórios já seria 

suficiente para eliminar os possíveis questionamentos técnicos apresentados. Isso porque são esses 

testes normativos que garantem que as variáveis contidas no modelo identificam adequadamente o 

valor de mercado do bem. Nas palavras da NBR 14.653-2:2011: 

A.2 Pressupostos básicos 

Ressalta-se a necessidade, quando se usam modelos de regressão, de observar os seus pressupostos 

básicos, apresentados a seguir, principalmente no que concerne à sua especificação, normalidade, 

homocedasticidade, nãomulticolinearidade, não-autocorrelação, independência e inexistência de pontos 

atípicos, com o objetivo de obter avaliações não tendenciosas, eficientes e consistentes, em especial as 

seguintes: 

a) para evitar a micronumerosidade, o número mínimo de dados efetivamente utilizados (n) no 

modelo deve obedecer aos seguintes critérios, com respeito ao número de variáveis independentes (k): 

... 

Recomenda-se que as características específicas do imóvel avaliando estejam contempladas na 

amostra utilizada em número representativo de dados de mercado; 

b) atentar para o equilíbrio da amostra, com dados bem distribuídos para cada variável no intervalo 

amostral; 

e) os erros são variáveis aleatórias com variância constante, ou seja, são homocedásticos; 

d) os erros são variáveis aleatórias com distribuição normal; 

e) os erros são não autocorrelacionados, isto é, são independentes sob a condição de normalidade; 

f) o engenheiro de avaliações deve se empenhar para que as variáveis importantes estejam 

incorporadas no modelo - inclusive as decorrentes de interação - e as variáveis irrelevantes não estejam 

presentes; 

g) em caso de correlação linear elevada entre quaisquer subconjuntos de variáveis independentes, 

isto é, multicolinearidade, deve-se examinar a coerência das características do imóvel avaliando com a 

estrutura de multicolinearidade inferida, vedada a utilização do modelo em caso de incoerência; 

h) não podem existir correlações evidentes entre o erro aleatório e as variáveis independentes do 

modelo, ou seja, o gráfico de resíduos não pode sugerir evidências de regularidade estatística com respeito às 

variáveis independentes; 

i) possíveis pontos influenciantes, ou aglomerados deles, devem ser investigados e sua retirada fica 

condicionada à apresentação de justificativas. 

255. Em resumo, sem apresentar problemas estatísticos relevantes no modelo 

disponibilizado no laudo de análise do Banco do Brasil, não há que ser aceito qualquer dos 

argumentos apresentados que pudessem descaracterizar ou desqualificar o valor de mercado 

apontado pelo Banco do Brasil na data da avaliação. 
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II.8 O software utilizado no Laudo do Banco do brasil e o tratamento científico 

aplicado 

256. Em que pese a não citação dos técnicos do BNDES e da AJS com relação à 

utilização do software TS- Sisreg, mas considerando importante uma breve contextualização sobre 

o tema, passa-se aos comentários pertinentes. 

257. O TS-Sisreg, desenvolvido pela Tecsys Engenharia, é uma ferramenta 

especialmente desenvolvida para a avaliação imobiliária. Utiliza o sistema de regressão linear e atua 

como uma máquina de cálculo. O TS-Sisreg permite ao usuário a análise estatística do mercado, 

possibilitando o cadastramento de informações completas referentes aos dados da amostra, 

fornecendo gráficos e tabelas, de forma simples e direta. 

258. De pronto pode ser atribuída grande credibilidade ao citado software decorrente 

de sua adoção por entidades especializadas à avaliação de imóveis, a exemplo da Caixa Econômica 

Federal e do Banco do Brasil, tendo essas entidades o utilizado inúmeras vezes em todo o território 

Nacional. 

259. De per si, a avaliação de bens, para os quais existem informações disponíveis no 

mercado em número suficiente para utilização de tratamentos matemático/estatísticos, deve ser 

realizada preferencialmente com a utilização do método comparativo direto de dados de mercado, 

conforme leciona a NBR 14.653-2:2011. Este é o caso dos imóveis urbanos, como apartamentos, 

galpões, terrenos, casas, lojas, salas etc.  

III. Das restrições à competitividade originadas pela exigência de pagamento à vista 

associada à exiguidade de prazo entre a data de publicação do edital e a data de entrega das 

propostas 

260. Convém ressaltar que, por ocasião das oitivas do BNDES e da empresa AJS 

Empreendimentos e Participações SPE Ltda., foi enviada cópia do parecer elaborado por esta 

Unidade Técnica acostado à peça 79, conforme demonstram os ofícios 0605/2014-TCU/SecexEstat, 

de 22/12/2014 (peça 81) e 0606/2014-TCU/SecexEstat, de 22/12/2014 (peça 83), respectivamente. 

261. Na peça 79 dos autos, restou assente que as condições de pagamento previstas 

no edital de licitação para alienação do imóvel, aliada à exiguidade de prazo entre a publicação do 

edital e a data de entrega das propostas (30 dias) configuraram um cenário de restrição à 

competitividade no certame, uma vez que ‘seria extremamente incomum no mercado imobiliário 

que um imóvel desse valor fosse alienado à vista em um prazo de apenas 30 dias’ (peça 79, p. 27). 

262. Além disso, naquela ocasião, a Unidade Técnica também alvitrou que, visando 

aumentar a competitividade do certame, a etapa presencial do certame fosse realizada em 

Brasília/DF e não no Rio de Janeiro/RJ, como ocorreu no caso concreto (cf. peça 79, p. 27) 

III.1 Alegações do BNDES (peça 89, p. 24-28) 

263. Em síntese, o BNDES alega que a última tentativa de venda do imóvel, na qual 

apareceram interessados, realizada por meio da Concorrência 02/95, a qual admitiu pagamento 

parcelado, não teve sucesso, já que o vencedor da licitação se tornou inadimplente no pagamento de 

uma das parcelas, continuando o imóvel em propriedade daquela empresa pública. 

264. Naquela ocasião, participaram da Concorrência 02/95 os licitantes: (i) Grupo OK 

Empreendimentos Imobiliários Ltda.; e (ii) Paulo Octavio Investimentos Imobiliários. Somente o 

primeiro licitante ofereceu proposta no valor de R$ 4.095.550,00, tendo sido, consequentemente, 

declarado vencedor. 

265. Por isso, no entender do BNDES, estipular condições de pagamento parcelado 

não seria determinante para o sucesso do negócio. 
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266. Em seguida, o defendente aduz que o histórico de imóveis de porte similar 

vendidos em Brasília/DF, entre os anos de 2013 e 2014, pela Agência de Desenvolvimento do 

Distrito Federal (Terracap), mostra que o pagamento a prazo não constitui fator determinante, nem 

mesmo relevante, para o sucesso da venda baseada em avaliação de mercado. Nesse sentido, o 

BNDES mostra a seguinte tabela com dados de terrenos vendidos pela Terracap: 

 

267. A mais, o BNDES afirma que é necessário firmar um conceito objetivo sobre o 

que é valor de mercado. Nesse sentido, colaciona o item 3.44 da norma técnica ABNT NBR 14653-

1, segundo o qual valor de mercado é a ‘quantia mais provável pela qual se negociaria 

voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do 

mercado vigente’ (peça 89, p. 26 – os destaques constam do texto original). 

268. Por isso, segundo o BNDES, o valor de mercado pressupõe dois elementos: (i) 

efetiva negociação entre as partes; e (ii) contexto de mercado então vigente. 

269. Assim, aquela empresa pública defende que o conceito normativo sobre valor de 

mercado não conduz ao entendimento de que a forma de pagamento seja potencial entrave para a 

venda de terreno baseada em avaliação de mercado, dado que o conceito previsto na norma da 

ABNT não sofre influência desta premissa (cf. peça 89, p. 26). 

270. Nesse diapasão, o BNDES também afirma que não há elementos nos autos que 

sugiram entendimento diverso, ou seja, de que as condições de pagamentos tenham sido obstáculo à 

venda do imóvel, haja vista ‘a liquidez observada no mercado de licitações em Brasília’ (peça 89, p. 

26). 

271. Por essas razões, o defendente alega que ‘a escolha pelo pagamento à vista 

configura ato discricionário’ (peça 89, p. 26), o qual foi exercido de forma legítima no caso 

concreto, haja vista a existência de justificativas válidas, coerentes e consistentes de conveniência e 

oportunidade. 

272. Ademais, afirma o BNDES que, cumpridas as exigências de legitimidade do ato 

discricionário, e diante da ausência de vícios no ato exarado, não compete a esta Corte de Contas 
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ingerir-se nas escolhas da Administração Pública, ‘dado que o ato discricionário, neste caso, é 

assegurado pela lei, desde que cumpridos os requisitos formais de validade’ (peça 89, p. 27). 

273. Acerca do prazo para apresentação das propostas, o BNDES assevera que 

buscou cumprir as disposições legais e seguir a metodologia usualmente empregada no mercado 

imobiliário de Brasília, de acordo com a prática de licitações adotada pela Terracap, mostrada na 

tabela acima (cf. peça 89, p. 27). 

274. Entretanto, no entender daquela empresa pública, não haveria prejuízo na 

concessão de prazos maiores para apresentação de propostas em licitações de imóveis, conforme 

entendeu pertinente a Unidade Técnica (cf. peça 89, p. 27). 

275. Atinente à permissão de aquisição do imóvel financiada por outro agente 

financeiro alvitrada pela Unidade Técnica, o BNDES afirma que se trata de ‘hipótese possível e 

eventualmente eficaz’ (peça 89, p. 27), respeitada a condição de pagamento à vista. Ademais, o 

defendente ressalta que o edital de licitação prevê a possibilidade de participação de pessoas físicas 

ou jurídicas, de forma associada ou não, visando ampliar a competitividade. 

276. Por fim, concluiu aquela empresa pública que a realização da etapa presencial da 

licitação em Brasília, local em que o imóvel está situado, não teria efeitos relevantes para a validade 

e eventual sucesso do processo de licitação, uma vez que a modalidade Concorrência, adotada no 

caso concreto, não exige a presença física de licitantes, por não haver fase de lances verbais. 

277. Além disso, segundo o BNDES, o edital de licitação previu a possibilidade de 

que licitantes enviassem propostas por via postal, o que asseguraria a ampla participação de 

interessados. 

III.2 Análise 

278. De plano, cabe notar que os argumentos do BNDES não desconstituem o ponto 

central em discussão: as condições de pagamento previstas no edital de licitação aliada ao curto 

prazo entre a publicação do edital e a data de apresentação das propostas como causa potencial de 

afastamento de outros interessados na compra do imóvel. 

279. O edital de licitação previu, em seu item 13, que o percentual de 15% da 

proposta do licitante, descontados o valor já depositado como caução, deveria ser pago a título de 

sinal em até 24 horas a partir da assinatura da ata de arrematação. Os restantes 85% do valor 

deveriam ser pagos no ato da assinatura da escritura pública de compra e venda do imóvel, a ser 

firmada em até 30 dias a contar da convocação do BNDES (peça 3, p. 138-139). 

280. Aliado a isso, o prazo para apresentação das propostas foi de 30 dias, contados 

da data da publicação do edital. 

281. A praxe do mercado de incorporação imobiliária é que, previamente à compra do 

terreno, o futuro incorporador solicite a um que arquiteto que, de posse das informações sobre o 

regime urbanístico e alinhamento predial, fornecidas pelo poder público local, faça uma verificação 

acerca do índice de aproveitamento e do regime volumétrico da edificação. Com esses estudos 

preliminares, já é possível fazer uma primeira análise da viabilidade econômica do terreno (cf. 

CHWARTZMANN, Newton; Modelagem do Processo de Incorporação Imobiliária de Edifícios 

Residenciais, a Preço Fechado, na cidade de Porto Alegre/RS, Trabalho de conclusão de mestrado 

profissionalizante em Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005, 

p. 34). 

282. Além disso, para imóveis de valores vultosos, na casa de centenas de milhões de 

reais, semelhante ao licitado pelo BNDES, o mais provável é que o comprador procure opções de 

financiamento bancário, de modo a evitar elevados desembolsos iniciais, visando obter um fluxo de 

caixa mais vantajoso e mitigar riscos financeiros para o futuro empreendimento imobiliário. 
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283. Nos termos do item 3.9 da ABNT NBR 14.653-2/2011, a conduta de mercado é 

caracterizada como as ‘práticas predominantes adotadas pelos agentes para influenciar as 

transações’. Nesse diapasão, os procedimentos descritos acima podem ser caracterizados como a 

conduta de mercado existente em Brasília/DF. 

284. Pondera-se que 30 dias, prazo mínimo do art. 21, § 2º, inciso II, alínea ‘a’, da 

Lei 8.666/1993, não são suficientes para que os potenciais interessados realizem os estudos 

arquitetônicos preliminares, a fim de analisar a viabilidade econômica do terreno, tampouco para 

que busquem obter financiamento junto a um agente financeiro. 

285. Ou seja, ainda que fossem consideradas legítimas as condições de pagamento 

previstas no edital de licitação, o conjunto de exigências do edital, aliado ao prazo de 30 dias para 

apresentação das propostas, configura restrição à ampla competitividade do certame, contrariando o 

disposto no art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993. 

286. O próprio BNDES acolheu, em sua manifestação, o apontamento de prazo 

exíguo para apresentação de propostas. 

287. Ademais, embora o edital de licitação não tenha vedado que o licitante utilizasse 

financiamento bancário, tampouco houve permissão explícita, esclarecendo ao potencial comprador 

de que essa hipótese é possível e configurando omissão nas cláusulas editalícias. 

288. Cabe também analisar os demais argumentos trazidos pelo BNDES. 

289. De acordo com aquela empresa pública, o conceito de valor de mercado previsto 

na NBR 14.653-1 não prevê que as condições de pagamento seja um fator que consista em 

obstáculo para a venda de terreno baseada em avaliação de mercado. 

290. Contudo, nota-se que, conforme o conceito da ABNT, o valor de mercado faz 

menção a uma negociação entre as partes e às condições de mercado. 

291. Uma negociação acerca da compra de um imóvel sempre inclui um ajuste entre 

vendedor e comprador acerca das condições de pagamento do valor negociado sobre o bem. 

Corrobora esse entendimento o disposto nos subitens 7.4.3 da NBR 14.653-1/2001 e 8.2.1.2.2 da 

NBR 14.653-2/2011, nos quais fica claro que a forma de pagamento praticada é uma variável 

importante para a alienação do imóvel. 

292. Ademais, as condições de mercado se referem a diversas variáveis, entre as 

quais, podem ser citadas: (i) as tendências de valorização ou desvalorização de preços; (ii) as zonas 

de expansão urbana; (iii) a quantidade de ofertas de imóveis; (iv) a demanda por imóveis naquela 

localidade etc. 

293. Nos termos do item 8.2.1.2.1 da ABNT NBR 14.653-2/2011, ‘(...) é necessária 

uma investigação no mercado em relação à sua conduta e às formas de expressão dos preços (por 

exemplo, preço total ou unitário, moeda de referência, formas de pagamento) (...)’. Portanto, a 

Norma Técnica deixa claro que a forma de pagamento do imóvel deve ser investigada, de modo a 

seguir as práticas de mercado. 

294. Certamente, no valor ajustado pelo mercado para um determinado bem, estão 

precificadas as condições de pagamento, haja vista que essas impactam de maneira significativa no 

fluxo de caixa do empreendimento previsto para construção no terreno. 

295. Por essas razões, verifica-se que o conceito da ABNT para valor de mercado 

sofre influência da definição das condições de pagamento fixadas para a alienação do bem 

avaliando. 
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296. Ademais, nem um possível risco financeiro advindo do pagamento parcelado 

poderia ser invocado pelo BNDES como justificativa, haja vista o disposto no art. 27 da Lei 

9.636/1998, segundo o qual: 

 Art. 27. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda ou promessa 

de compra e venda em que estarão previstas, dentre outras, as seguintes condições: 

 

I - garantia, mediante hipoteca do domínio pleno ou útil, em primeiro grau e sem concorrência, 

quando for o caso; 

 

II - valor da prestação de amortização e juros calculados pela Tabela Price, com taxa nominal de 

juros de 10% (dez por cento) ao ano, exceto para as alienações de que trata o artigo anterior, cuja taxa de 

juros será de 7% (sete por cento) ao ano; 

 

III - atualização mensal do saldo devedor e das prestações de amortização e juros e dos prêmios de 

seguros, no dia do mês correspondente ao da assinatura do contrato, com base no coeficiente de atualização 

aplicável ao depósito em caderneta de poupança com aniversário na mesma data; 

 

IV - pagamento de prêmio mensal de seguro contra morte e invalidez permanente e, quando for o 

caso, contra danos físicos ao imóvel; 

 

V - na amortização ou quitação antecipada da dívida, o saldo devedor será atualizado, pro rata die, 

com base no último índice de atualização mensal aplicado ao contrato, no período compreendido entre a data 

do último reajuste do saldo devedor e o dia do evento; 

 

VI - ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer obrigação de pagamento, a quantia devida 

corresponderá ao valor da obrigação, em moeda corrente nacional, atualizado pelo índice de remuneração 

básica dos depósitos de poupança com aniversário no primeiro dia de cada mês, desde a data do vencimento 

até a do efetivo pagamento, acrescido de multa de mora de 2% (dois por cento) bem como de juros de 

0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso ou fração; 

 

VII - a falta de pagamento de três prestações importará o vencimento antecipado da dívida e a 

imediata execução do contrato; 

 

VIII - obrigação de serem pagos, pelo adquirente, taxas, emolumentos e despesas referentes à 

venda. 

 

Parágrafo único. Os contratos de compra e venda de que trata este artigo deverão prever, ainda, a 

possibilidade, a critério da Administração, da atualização da prestação ser realizada em periodicidade 

superior à prevista no inciso III, mediante recálculo do seu valor com base no saldo devedor à época 

existente. 

(grifo nosso) 

297. Portanto, a própria legislação já prevê uma série de medidas que a 

Administração Pública deverá tomar com vistas a se precaver de eventuais problemas financeiros 

advindos de eventual inadimplemento de pagamento de parcelas, a exemplo de (i) garantia, 
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mediante hipoteca do domínio pleno do bem (inciso I); (ii) seguro contra danos físicos ao imóvel 

(inciso IV); (iii) aplicação de juros de financiamento, calculados pela tabela Price etc. 

298. A propósito, desde já, cabe colocar que o item 3.30 da NBR 14.653-1/2001 faz 

uma distinção entre valor de mercado e valor de liquidação forçada, demonstrando que o valor de 

liquidação forçada não representa o valor de mercado do bem. Tal ponto será melhor explorado no 

tópico seguinte desta instrução. 

299. Acerca dos dados de licitações da Terracap, nota-se que há inconsistências na 

tabela produzida pelo BNDES, uma vez que, embora o BNDES afirme que a tabela trataria de 

licitações ocorridas entre 2013 e 2014, há uma linha contendo uma licitação de 2007. 

300. Não obstante, o BNDES afirma que selecionou apenas licitações de terrenos de 

2013 e 2014 que resultaram desertas. Evidentemente, entre 2013 e 2014 a Terracap licitou outros 

terrenos além dos listados pelo BNDES, muitos deles com sucesso, por exemplo, as Concorrências 

11/2014, 02/2014, 01/2014, entre outras. 

301. Ou seja, o BNDES relacionou apenas os dados de licitações desertas de terrenos, 

excluindo sem justificativas os dados de licitações bem sucedidas, escolhendo, ao acaso, uma 

licitação de 2007, com pagamento à vista e preço mais baixo do que as demais. 

302. Além disso, convém notar que os imóveis trazidos à baila pelo BNDES 

localizam-se no: (i) Setor Noroeste (AENW); (ii) Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS); (iii) 

Setor de Indústria e Abastecimento (SIA); e (iv) Lago Sul, muito diferentes da licitação afeta a um 

terreno no Setor de Autarquias Norte. 

303. Outrossim, com base nos dados da Terracap, o BNDES menciona que há 

liquidez no mercado imobiliário de Brasília, o que é corroborado pelo laudo da JJ Engenharia Ltda., 

empresa contratada pelo Banco do Brasil (peça 71, p. 4 e 8). 

304. Portanto, como o terreno tem alta liquidez, caso o BNDES oferte o terreno em 

prazo compatível com o prazo de absorção do imóvel pelo mercado, não há sentido em adotar 

liquidação forçada. 

305. De acordo com o único laudo de avaliação de grau III - o grau de maior precisão 

- conforme tabela 1 da ABNT NBR 14.653-2/2011, constante dos autos até o momento, o prazo de 

absorção do imóvel pelo mercado local é de 3 a 6 meses (peça 71, p. 8). Ou seja, caso o BNDES 

preveja em seu edital de licitação um prazo mínimo de 90 dias para apresentação das propostas, 

além de aumentar a competitividade do certame, estará respeitando o prazo de absorção pelo 

mercado, tornando inválido tecnicamente o uso da liquidação forçada. 

306. Aliás, convém trazer à baila que o potencial interesse pelo terreno do BNDES é 

incomparavelmente maior do que o interesse pelos imóveis listados na tabela da peça 89, p. 26, já 

que o imóvel em tela localiza-se no centro da capital federal, local com pequena oferta de novos 

terrenos, situação bem diferente do que ocorre nos Setores Noroeste, SIA e SMAS, os quais ainda 

possuem significativas zonas de expansão urbana. 

307. Por essas razões, ao contrário do entendimento do BNDES de que a condição de 

pagamento ou o prazo para apresentação de propostas não afetariam a venda do imóvel, a concessão 

de pagamento parcelado ao eventual comprador do terreno poderia ter trazido ainda mais 

interessados para o certame, elevando o preço final de venda e garantindo uma maior 

competitividade do certame. 

308. Aliás, o fato de as licitações da Terracap terem sido desertas não foi acarretado 

pelas condições de pagamento parcelado, mas por, entre outros fatores, o prazo de 30 dias para 

apresentação das propostas, considerado insuficiente para que potenciais interessados investiguem a 

viabilidade econômica dos imóveis à venda. 
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309. Em outras palavras, os dados apresentados pelo BNDES acerca de licitações da 

Terracap não demonstram, efetivamente, que as condições de pagamento à vista aliada ao prazo de 

30 dias para apresentação das propostas não afastaram potenciais interessados. 

310. A respeito da alegação do BNDES de que a fixação de pagamento à vista 

constituir ato discricionário do gestor, cumpre concordar, haja vista que a Lei 9.636/1998 não veda 

tal opção. 

311. Contudo, vale destacar que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal 

(Acórdãos 3.378/2010-TCU-Plenário e 864/2007-TCU-1ª Câmara), o Tribunal pode avaliar a 

validade das razões que motivaram a tomada de decisão discricionária do gestor, haja vista que o 

motivo é um dos componentes de um ato administrativo. 

312. A Lei Orgânica do TCU – Lei 8.443/1992 –, em seus art. 1º, inciso I c/c art. 1º, § 

1º, também dá respaldo para que este Tribunal avalie a validade dos atos de gestão. 

313. Nesse diapasão, verifica-se que o motivo invocado pelo BNDES para fixar essas 

condições de pagamento na licitação foi o fato de que a licitação anterior fracassou, uma vez que a 

compra do terreno não foi finalizada por inadimplência no pagamento de uma das parcelas. 

314. Porém, a licitação indicada para alienação do imóvel, como o próprio BNDES 

reconhece, ocorreu em 1995, 20 anos atrás, portanto. 

315. Em 20 anos, as condições de mercado foram modificadas substancialmente, 

além da diminuição na quantidade de terrenos ofertados para a região, o que eleva os preços dos 

terrenos remanescentes. 

316. Aliás, o próprio BNDES afirma em outro ponto de sua manifestação que para 

fins de composição de amostra para avaliação de imóveis por método comparativo direto de 

mercado, o lapso temporal exigível dos dados vai de 6 meses a 2 anos (peça 89, p. 9). Ou seja, o 

próprio BNDES reconhece que o fato de que as condições de mercado mudariam após 15 anos, de 

modo que a licitação de 2000 ter resultado deserta não é motivo válido para prever liquidação 

forçada no presente caso. 

317. Em outro giro, aquela empresa pública afirma que a realização da sessão pública 

da licitação em Brasília/DF não constitui fator relevante para o sucesso do certame, por se tratar de 

uma concorrência e não de um leilão, tornando desnecessária a presença física do licitante. 

318. Acerca disso, convém, primeiramente, mencionar que, em nenhum momento, o 

BNDES justificou, com elementos comprobatórios robustos, a opção de ter adotado o Rio de 

Janeiro/RJ como local para a realização da sessão pública da licitação. 

319. Não houve nenhum estudo demonstrando que havia maior interesse pelo bem na 

praça do Rio de Janeiro/RJ, ao invés de em Brasília/DF. Pelo contrário, a evidência que há nos 

autos, como bem pontuou a empresa arrematante AJS Empreendimentos na peça 97, p. 15, é de que 

as quatro empresas participantes no certame possuem sede empresarial em Brasília/DF, 

demonstrando que o maior interesse pelo bem encontra-se entre as empresas brasilienses. 

320. Por outro prisma, o deslocamento presencial de Brasília ao Rio de Janeiro 

implica em custos desnecessários aos licitantes da capital federal, desestimulando a participação. 

321. Outrossim, é recomendável que o BNDES divulgue a licitação na praça de São 

Paulo/SP, local onde se situam muitos dos maiores investidores e das maiores empresas 

incorporadoras do País, os quais poderão até mesmo consorciar-se com interessados de Brasília/DF, 

visando atrair mais interessados.  
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322. Portanto, conclui-se que não há justificativas que demonstrem a necessidade de 

fixar pagamento à vista aliado ao prazo para apresentação de propostas de 30 dias, embora esse seja 

o prazo mínimo fixado na legislação. 

323. Conclui-se, também, que não foram apresentadas justificativas para a realização 

da etapa presencial do certame na cidade do Rio de Janeiro/RJ, ao invés de em Brasília/DF, onde se 

localiza o bem a ser alienado. 

324. Além disso, convém mencionar que o edital de licitação previu entre suas 

exigências de habilitação que o licitante apresentasse certidões negativas ou certidões positivas com 

efeitos de negativa relativas a: (i) tributos federais; (ii) Dívida Ativa da União; (iii) regularidade 

perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; e (iv) regularidade perante o FGTS (cf. 

peça 2, p. 24-25). 

325. O edital também exigiu que o licitante apresentasse declarações de cumprimento 

do disposto no inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal (o qual trata de vedação ao 

trabalho infantil) e de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação. 

326. Essas exigências estão em desacordo com as disposições do art. 18 da Lei 

8.666/1993, segundo o qual: ‘Art. 18 Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de 

habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento da quantia correspondente a 5% (cinco por 

cento) da avaliação’ (grifo nosso). 

327. Além dessa exigência, com vistas a atender as exigências previstas na Lei 

7.433/1985, é necessário que sejam apresentados os documentos de identificação do comprador 

(habilitação jurídica). 

328. No entanto, convém trazer à baila que nem o BNDES nem a AJS 

Empreendimentos foram ouvidos por essa questão. 

329. Portanto, cabe dar ciência ao BNDES de que as exigências de habilitação feitas 

no edital de licitação acerca de certidões negativas ou certidões positivas com efeitos de negativa 

relativas a: (i) tributos federais; (ii) Dívida Ativa da União; (iii) regularidade perante o Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS; e (iv) regularidade perante o FGTS foram desprovidas de 

fundamento legal. 

330. Vale destacar que uma das licitantes que se apresentaram para o certame foi 

inabilitada por não ter apresentado certidão de falência (peça 4, p. 162), o que demonstra que as 

cláusulas editalícias mencionadas tiveram efeito negativo real na licitação. 

331. Outrossim, há contradição entre a previsão de pagamento à vista pelo bem e a 

exigência de apresentação de certidão de falências, pois com essa condição de pagamento, não há 

risco de inadimplência que a Administração Pública possa sofrer diante de um eventual pedido de 

recuperação judicial oferecido pelo arrematante. 

III.3 Alegações da AJS Empreendimentos e Participações SPE Ltda. (peça 97, p. 12-

16) 

332. Em resumo, a empresa AJS Empreendimentos e Participações SPE Ltda. alega 

que, diferentemente do que entendeu a Unidade Técnica, a exigência de pagamento à vista não foi 

obstáculo para a alienação do bem (cf. peça 97, p. 14). 

333. No entender da empresa, outros fatores contribuíram para dificultar a alienação 

do imóvel, a exemplo das restrições de uso impostas pela legislação local (cf. peça 97, p. 13). 

334. Segundo a empresa, o BNDES, em mais de uma ocasião requereu junto ao 

Governo do Distrito Federal a alteração de destinação do imóvel, de modo a torna-lo mais atrativo 

para o mercado, não tendo logrado êxito em nenhuma oportunidade (cf. peça 97, p. 13). 
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335. Conclui a empresa que foram realizadas tentativas de alienação do imóvel, além 

da adoção de medidas que viabilizassem uma gestão mais eficiente do bem, ‘porém, sem resultado 

positivo’ (peça 97, p. 13). 

336. Dessa maneira, a defendente alega que há interesse do BNDES em alienar o 

imóvel, ‘uma vez que o bem é desprovido de qualquer utilidade para a instituição e, ainda, com 

altos custos de manutenção e conservação’ (peça 97, p. 13). 

337. Por essas razões, a empresa entende que a utilização da liquidação forçada é 

justificável. Outra justificativa para a liquidação forçada invocada pela empresa é a de que o 

BNDES, enquanto empresa pública, não pode aguardar o prazo médio de absorção de bens no 

mercado privado, visto que as alienações devem ser realizadas por meio de licitação. ‘Ou seja, não é 

possível atuar como o restante do mercado, anunciando bens e aguardando propostas de compra 

para os mesmos. Para um imóvel desta magnitude, a venda em mercado pode levar anos’ (peça 97, 

p. 14). 

338. Acerca da exigência de pagamento à vista, a defendente aduz que não há na 

legislação ‘norma cogente no sentido de obrigar que o pagamento de determinado bem pertencente 

à União, se dê de forma parcelada’ (peça 97, p. 14). 

339. Segundo a empresa, o art. 24, § 4º, da Lei 9.636/1998, trazido à baila pela 

Unidade Técnica, é claro no sentido que ‘venda de imóveis da União poderá ser parcelada, e não 

que deverá ser parcelada’ (peça 97, p. 14, os destaques constam do texto original). 

340. Portanto, a AJS Empreendimentos alega que as condições de pagamento para 

alienação de determinado bem constituem ato discricionário do BNDES que, ‘no presente caso, foi 

devidamente motivado pelo histórico negativo de tentativa de venda do imóvel’ (peça 97, p. 15). 

Em seguida, a empresa faz menção ao insucesso da tentativa anterior de venda do imóvel, em 1995, 

motivada pela inadimplência do arrematante em relação a uma das parcelas. 

341. Ademais, a empresa aduz que não havia óbices para que eventuais interessados 

no bem buscassem financiamento junto a um agente financeiro para viabilizar a compra do imóvel 

de forma parcelada. Acrescenta a empresa que nenhuma impugnação ao edital foi feita 

questionando a inexistência de parcelamento do pagamento, o que, no entender da empresa, 

demonstra que não houve restrição à competitividade (peça 97, p. 15). 

342. Além do mais, a AJS Empreendimentos argumenta que era possível que 

investidores se unissem em Consórcio para adquirir o bem, aumentando a quantidade de potenciais 

interessados (peça 97, p. 15). 

343. A empresa também argumenta que o fato de a sessão presencial do certame ter 

ocorrido no Rio de Janeiro/RJ e não em Brasília/DF não causou restrição à competitividade, já que 

os 4 licitantes que participaram da sessão pública da licitação possuem sede empresarial em 

Brasília/DF, conforme se nota nas peças 4, p. 4, 30, 66 e 108 (cf. peça 97, p. 15). 

344. Em relação ao prazo para apresentação das propostas ser de 30 dias, a empresa 

aduz que isso não constituiu restrição à competitividade do certame, pois houve ‘ampla divulgação’ 

(peça 97, p. 15) da licitação, com publicação de aviso de licitação em dois jornais de grande 

circulação nacional, a saber, ‘O Globo’ e ‘O Correio Braziliense’, em 13/3/2014, além da regular 

publicação no Diário Oficial da União (peça 97, p. 15-16). 

345. Por fim, a empresa alega que não houve nenhuma impugnação ao edital de 

licitação, tendo havido a participação de 4 empresas na licitação, apesar de apenas 3 terem dado 

proposta, o que caracterizaria a competitividade exigida em qualquer procedimento licitatório (peça 

15, p. 16). 

III.4 Análise 
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346. De plano, cabe notar que, embora, atualmente, haja restrição de uso para 

edificações erguidas em terrenos no Setor de Autarquias Norte, prevista no art. 29 do Decreto 

596/67 do Distrito Federal, essa variável foi considerada nas avaliações do preço do terreno 

realizada tanto pela S4Ahilco quanto pela JJ Engenharia Ltda. 

347. Apesar dessa restrição, como a própria defendente ilustrou, houve 4 

interessados, sendo que 3 apresentaram proposta. Ou seja, a restrição de uso do terreno não 

constitui entrave para a alienação do bem. 

348. Por outro lado, a exigência de pagamento à vista, conforme analisado no item 

III.2 do presente parecer, além de ter o efeito de afastar potenciais interessados, não se justifica no 

caso concreto. 

349. Além disso, vale destacar que a Lei distrital 294/2000, regulamentada pelos 

Decretos 22.121/2001 e 23.776/2003, prevê a possibilidade de alteração de uso de imóveis no 

Distrito Federal, por intermédio de pagamento de Outorga Onerosa de Alteração de Uso (peça 79, p. 

24), de modo que é possível ao proprietário do imóvel retirar sua restrição de uso. 

350. Aliás, atualmente, no Setor de Autarquias Norte, encontra-se implantada a sede 

da Confederação Nacional do Comércio, entidade paraestatal, possibilidade não prevista no art. 29 

do Decreto 596/1967 do Distrito Federal. 

351. A imprensa local, desde 2011, dá conta que:  

‘No local [Setor de Autarquias Norte], haverá duas quadras novas com oito terrenos, que vão 

abrigar escritórios particulares e prédios de órgãos públicos, como a Receita Federal e a Polícia Federal. (...) 

Pelo menos três projetos já chegaram para análise na Administração Regional de Brasília e dois alvarás de 

construção foram emitidos. Um prédio de salas e escritórios, que terá 17 andares, está em fase avançada e é 

possível acompanhar os funcionários trabalhando com rapidez.  

(fonte: 

<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2011/08/01/interna_cidadesdf,263402/expansao-

do-setor-de-autarquias-norte-tem-projeto-viario-da-decada-de-1970.shtml>, acesso em 10/4/2015 – 

destaques acrescidos) 

352. Ou seja, embora seja um ato discricionário da Administração Regional de 

Brasília, há possibilidade real de que poderá ser obtida a alteração de uso do imóvel por parte do 

eventual comprador. 

353. Por outro lado, a empresa argumenta que o fato de a tentativa de venda anterior 

do imóvel não ter sido bem sucedida legitima essa exigência. 

354. No entanto, conforme já arrazoado no tópico III.2 desta instrução, a última 

tentativa de venda do imóvel ocorreu há 15 anos. Em 15 anos, as condições do mercado imobiliário 

de Brasília/DF se modificaram substancialmente, sobretudo a menor quantidade de terrenos ainda 

disponíveis no Setor de Autarquias Norte, o que acarreta a elevação dos preços para a região. 

355. Portanto, essa não é uma justificativa válida para a exigência de pagamento à 

vista. 

356. Nota-se que a empresa vencedora da licitação fala que o bem não tem mais 

serventia, além de acarretar altos custos de manutenção e conservação. 

357. Todavia, vale destacar que se trata de um terreno em terra nua, não há, portanto, 

nenhum custo de conservação, já que não há nenhuma edificação que necessite ser mantida ou 

conservada. Tampouco é necessária vigilância sobre o local, conforme atestam as fotografias dos 

laudos de avaliação. 
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358. De fato, o único custo incorrido pelo BNDES ao longo do tempo foi o custo 

fiscal relativo ao IPTU/TLP do imóvel, porém, em nenhum momento, nenhum dos defendentes 

trouxe elementos comprobatórios de quanto é o peso financeiro efetivo desse custo. Ademais, o 

imóvel pertence ao BNDES desde 1972, tendo ocorrido tentativas efetivas de alienação em 1995 e 

em 2000, décadas após a aquisição. 

359. Ou seja, nenhum dos defendentes comprovou, com dados numéricos, qual é o 

dispêndio havido pelo BNDES relativo ao bem. Todas as argumentações feitas foram genéricas, no 

sentido de que aquela empresa pública arca, atualmente, com ‘altos custos de manutenção e 

conservação’ (peça 97, p. 13). 

360. Sobre a utilização da liquidação forçada, cabe comentar que esse será um 

assunto analisado no item IV deste parecer. 

361. Contudo, cabe avaliar o argumento da AJS no sentido de que o BNDES, 

enquanto empresa pública, ao se submeter aos ditames legais, não pode esperar o prazo de absorção 

pelo mercado de um imóvel desse porte. 

362. De acordo com o único laudo de avaliação do imóvel que respeita na NBR 

14.653-2/2011 presente nos autos – o laudo da empresa JJ Engenharia Ltda., o prazo de absorção do 

bem pelo mercado é de 3 a 6 meses. Ora, trata-se de um prazo factível de ser incluído como prazo 

para apresentação de propostas numa licitação. 

363. Ou seja, caso o BNDES lance a licitação com prazo de 90 dias para apresentação 

de propostas, além de ampliar a competitividade, ainda estará respeitando a absorção do imóvel 

pelo mercado, resultando em ofertas mais vantajosas para a Administração Pública. 

364. Acerca da possível exigência normativa de que a alienação de um imóvel 

público se dê mediante pagamento parcelado, de fato, assiste razão à empresa AJS de que não há 

norma que obrigue essa previsão em atos convocatórios. 

365. Entretanto, cabe lembrar novamente que, nos termos da jurisprudência do TCU 

(Acórdãos 2.535/2014-TCU-Plenário e 3.490/2014-TCU-Plenário), eventuais competências 

discricionárias do gestor devem ser realizadas com base em motivos e justificativas razoáveis. 

366. O motivo invocado tanto pela empresa quanto pelo BNDES não se sustenta, pois 

ambos invocam a tentativa anterior de venda ocorrida há 15 anos como justificativa para previsão 

de pagamento à vista no ato convocatório, argumento já rebatido no tópico III.2 desta instrução. 

367. A empresa também faz menção à ausência de óbices no edital de licitação para 

que eventuais interessados buscassem financiamento no mercado financeiro visando fazer frente à 

compra do imóvel. 

368. No entanto, pondera-se que no prazo de 30 dias, conferido para apresentação das 

propostas, não seria possível para um potencial interessado finalizar tratativas junto a uma 

instituição financeira no sentido de obter financiamento, haja vista as múltiplas etapas de avaliação 

financeiro-bancária das quais dependem a concessão de um financiamento desse vulto. 

369. Portanto, a obtenção de financiamento, embora não obstaculizada pelo edital de 

licitação, tornou-se, na prática, impossível, face ao prazo extremamente exíguo concedido para 

apresentação de propostas.  

370. Ademais, o edital de licitação não conteve permissão explícita acerca da 

possibilidade de financiamento bancário, caracterizando uma omissão importante nos termos do 

edital, a qual pode ter impactado na competitividade do certame. 

371. Raciocínio semelhante pode ser aplicado para o caso de interessados 

consorciados. Para formar um consórcio, é necessário que os licitantes firmem instrumento de 
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consórcio junto a um cartório, além de registros na Receita Federal, Estadual e Municipal, e na 

Junta Comercial do Estado. O prazo de 30 dias pode não ser suficiente para que todos esses trâmites 

sejam realizados. 

372. Além disso, a AJS Empreendimentos menciona que não houve impugnações ao 

edital de licitação. No entanto, a ausência de impugnações ao edital não comprova que houve ampla 

competitividade. 

373. Em outro giro, a empresa AJS afirma que a realização da etapa presencial do 

certame no Rio de Janeiro/RJ não afetou o interesse pelo certame, 

374. Porém, como a própria empresa lembrou, as quatro empresas participantes no 

certame possuem sede empresarial em Brasília/DF. Ou seja, embora a sessão presencial tenha 

ocorrido no Rio de Janeiro/RJ, nenhuma empresa carioca participou da licitação, demonstrando que 

o maior interesse no objeto do certame localiza-se no mercado imobiliário de Brasília/DF. 

375. Portanto, a realização da etapa presencial da licitação em Brasília/DF poderia ter 

atraído ainda mais interessados, haja vista que apenas participaram empresas brasilienses na 

concorrência em tela e a ausência de custos com deslocamentos para o Rio de Janeiro/RJ traria 

estímulos à participação no certame. 

376. Em relação ao prazo para apresentação das propostas, a empresa alega que 

houve ampla divulgação do certame. 

377. Embora se reconheça que tenha havido a divulgação mínima exigida em lei para 

a licitação em tela, a empresa não teceu nenhum argumento que combata o principal ponto relativo 

ao prazo concedido para apresentação de propostas, a saber, 30 dias não são suficientes para que 

eventuais interessados realizem estudos para avaliar a viabilidade econômica do terreno, tampouco 

são suficientes para a obtenção de financiamento bancário ou para que se consorciem com outras 

interessadas. 

378. Além disso, conforme já analisado no tópico III.2 da presente instrução, é 

recomendável que o BNDES divulgue a licitação na praça de São Paulo/SP, local onde se situam 

muitos dos maiores investidores e das maiores empresas incorporadoras do País, os quais poderão 

até mesmo consorciar-se com interessados de Brasília/DF, visando atrair mais interessados. 

379. Por fim, a ausência de impugnações ao edital, conforme alegado pela empresa 

AJS, não comprova que o certame foi competitivo. Da mesma forma, a participação de 4 empresas, 

das quais 3 ofereceram proposta não demonstra efetiva competitividade. 

380. Portanto, conclui-se que, do ponto de vista de análise da economicidade, 

conforme art. 1º, § 1º, da Lei 8.443/1992, não há justificativas que demonstrem a necessidade de 

fixar pagamento à vista aliado ao prazo para apresentação de propostas de 30 dias, embora esse seja 

o prazo mínimo fixado na legislação. 

381. Também se conclui que não há justificativas para a realização da etapa 

presencial do certame na cidade do Rio de Janeiro/RJ, ao invés de em Brasília/DF, onde se localiza 

o bem a ser alienado. 

IV. Da falta de amparo legal e jurisprudencial para a utilização do critério de 

liquidação forçada e das falhas na sua aplicação 

IV.1 Alegações do BNDES (peça 89, p. 24-36) 

382. Primeiramente, o BNDES faz menção à análise empreendida por esta Unidade 

Técnica em parecer acostado à peça 79, p. 24-31. 
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383. Naquela ocasião, restou assente que, sob o prisma jurídico, a utilização de 

liquidação forçada em alienações de imóveis da União seria ilegal, nos termos do art. 24, inciso VII, 

da Lei 9.636/1998. 

384. Nesse sentido, o BNDES alega que o item 3.30 da NBR 14.653-1 conceitua que 

liquidação forçada ‘é a condição relativa à hipótese de uma venda compulsória ou em prazo menor 

que o médio de absorção pelo mercado’ (peça 89, p. 28 – os destaques constam do texto original). 

385. O BNDES também aduz que as disposições da Lei 9.636/1998 não tratam de 

metodologias de avaliação de bem imóvel, por isso, as disposições da NBR 14.653-1 não são 

invalidadas nas elaborações de laudos de avaliação (cf. peça 89, p. 28). 

386. Sendo assim, no entender daquela empresa pública, como a liquidação forçada é 

aceita pela norma técnica, não se pode dizer que a legislação desqualifique essa técnica de avaliação 

de imóveis (cf. peça 89, p. 28). 

387. O BNDES segue argumentando que as metodologias da engenharia de 

avaliações não é objeto de legislação, mas sim de normativo técnico especializado: ‘a leitura do 

artigo 22 da Constituição da República revela, portanto, que não compete à União legislar sobre as 

metodologias de avaliação (...)’ (peça 89, p. 28). Dessa forma, entende aquela empresa pública que 

a omissão constatada na Lei 9.636/1998 é razoável, haja vista que aquela lei não se traduz em 

norma proibitiva de aplicação de liquidação forçada. 

388. O defendente aduz, ainda, que ‘é inegável reconhecer que foram esgotadas as 

possibilidades de venda, adotando-se o valor de avaliação nas alienações anteriores’ (peça 89, p. 

29). 

389. Alega que, ao longo de 24 anos, o BNDES vem realizando licitações para venda 

do imóvel, no total de 3 processos, todos fracassados. Ou seja, segundo o BNDES, a licitação 

realizada em 2014 não foi inédita. 

390. Aquela empresa pública argumenta, ainda, que o lapso temporal decorrido entre 

a última licitação, realizada no ano 2000, e a atual não descaracteriza a aplicação da liquidação 

forçada, dado que ‘(i) o CPC [Código de Processo Civil] não impõe um prazo de intervalo entre o 

primeiro e o segundo leilão, cabendo ao juiz avaliar, conforme o caso; (ii) a situação que gerou a 

‘venda compulsória’ continua a existir, sendo notório o passado de fracassos nas licitações do 

BNDES e a restrição de uso do bem imposta pela legislação’ (peça 89, p. 29). 

391. No entendimento do BNDES, a liquidação forçada se caracteriza pelo fato da 

impossibilidade da alteração de uso do terreno aliado ao histórico de licitações fracassadas, 

inviabilizando o adequado aproveitamento do bem (peça 89, p. 29). 

392. Em seguida, o BNDES menciona o art. 23, § 1º, da Lei 9.636/1998 e justifica 

que não há mais interesse público em manter a propriedade do terreno, uma vez que o imóvel foi 

comprado pelo BNDES com a intenção de nele construir a sua sede. No entanto, optou-se por 

instalar o escritório regional no Setor Bancário Sul (peça 89, p. 29-30). 

393. Ou seja, segundo a empresa pública, não há projeto de uso ou de construção para 

o imóvel em tela, não havendo outra opção senão a tentativa de venda (peça 89, p. 30). 

394. Acerca da liquidação forçada, conclui o BNDES que, além do prisma jurídico 

analisado em parecer desta unidade técnica, ‘é igualmente importante verificar os aspectos técnicos 

e de mercado que fundamentam a adoção da metodologia’ (peça 89, p. 30). 

395. Assim, aquela empresa pública conclui que o fator tempo ganha especial 

relevância e deve ser considerado para fins de aplicação de liquidação forçada, já que esta condição 
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se verifica na hipótese de uma venda em prazo menor que o médio de absorção pelo mercado (peça 

89, p. 30). 

396. Em seguida, o BNDES traz um arrazoado acerca das restrições de uso impostas 

ao terreno pela legislação distrital, segundo a qual o terreno em questão somente poderia ser 

destinado à construção de edifícios de órgãos ou entidades da Administração Pública ou de lojas 

para comércio local. 

397. O BNDES alega que, em mais de uma oportunidade, formalizou pedido de 

alteração da destinação do uso do imóvel junto ao Governo do Distrito Federal, não tendo logrado 

êxito em nenhuma delas (peça 89, p. 31). 

398. Aquela empresa pública também afirma que a outorga de alteração de uso 

configura ato discricionário do Governo do Distrito Federal, não se caracterizando como direito 

subjetivo do requerente. Ou seja, a mera previsão legal do instituto não garantiria seu deferimento 

em face de uma eventual solicitação. Portanto, segundo o BNDES, o imóvel atualmente é de uso 

restrito (peça 89, p. 31). 

399. Ademais, o defendente aduz que, em vista de sua condição de empresa pública, 

deve se sujeitar às exigências legais de realizar uma licitação, não podendo esperar que o mercado 

faça propostas pelo imóvel, assim como um ente privado faria (peça 89, p. 31). 

400. Portanto, entende o BNDES de que não seria aceitável realizar diversas 

licitações desertas para a oferta do bem. Por conta disso, afirma que ‘adotou a prudência e 

economicidade na realização da licitação, aliada a uma venda válida, atrativa, sujeita a correções 

através do ágio de mercado’ (peça 89, p. 31). 

IV.2 Análise 

401. Primeiramente, convém esclarecer que, de acordo com o item 3 da Norma 

Técnica ABNT NBR 14.653-1/2001, valor de liquidação forçada não pode ser confundido com o 

valor de mercado, in verbis: 

3.30 liquidação forçada: Condição relativa à hipótese de uma venda compulsória ou em 

prazo menor que o médio de absorção pelo mercado. 

(...) 

3.44 valor de mercado: Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e 

conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado vigente. 

(fonte: ABNT NBR 14.653-1/2001 – os destaques constam do texto original) 

402. Ou seja, a norma deixa claro que valor de mercado e valor de liquidação forçada 

são conceitos distintos. Sobre o valor de mercado de um imóvel, nos termos da definição normativa, 

não incide nenhum deságio a título de liquidação forçada. 

403. Cabe também notar que a legislação pátria é clara no sentido de que uma 

alienação de imóvel federal deve ser balizada pelo valor de mercado do bem e não pelo valor de 

liquidação forçada. 

404. Nesse contexto, se aplica o art. 24 da Lei 9.636/1998, lei mencionada pelo 

BNDES, o qual esclarece, em seu inciso VII que: 

Art. 24. A venda de bens imóveis da União será feita mediante concorrência ou leilão público, 

observadas as seguintes condições: 

(...) 
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VII – o preço mínimo de venda será fixado com base no valor de mercado do imóvel, estabelecido 

em avaliação de precisão feita pela SPU, cuja validade será de seis meses; 

(grifo nosso) 

405. Portanto, a legislação deixa claro que o valor mínimo de venda do imóvel não 

poderá ser o valor de liquidação forçada, o qual é distinto do valor de mercado, nos termos da 

ABNT NBR 14.653-1/2001 e do item 7 da ABNT NBR 14.653-2/2011. 

406. Reforça essa obrigação de utilizar o valor de mercado o disposto no Acórdão 

1.295/2004-TCU-Plenário, em cujo voto condutor o Ministro Relator anota: 

30. Exsurge, portanto, que a ordem jurídica vigente não admite que a alienação de imóveis (...) seja 

efetuada por quantias abaixo do valor de mercado, sob pena de caracterizar o desvio ilegal de recursos (...). 

(grifo nosso) 

407. Outros arestos prolatados por esta Corte de Contas também se alinham a esse 

entendimento, mormente os Acórdãos 627/2015, 174/2015, 175/2015, 176/2015, 172/2015, 

3.446/2014, 2.811/2014, 2.365/2013, todos do Plenário. 

408. Além disso, vale destacar que a Lei 4.150/1962 obriga a Administração Pública 

adotar os requisitos exigidos nas normas técnicas da ABNT. Dessa maneira, em vista da existência 

da ABNT NBR 14.653-1/2001 e 14.653-2/2011, existe uma determinação legal acerca de métodos 

de avaliação de imóveis. 

409. A mais, vale destacar que tanto o arcabouço legal quanto a jurisprudência desta 

Corte de Contas obrigam a que seja adotado o valor de mercado do imóvel, o qual, frise-se, é 

distinto do valor de liquidação forçada.  

410. Nesse diapasão, os art. 24, inciso VII c/c art. 24, § 2º, ambos da Lei 9.636/1998, 

contemplam disposições no sentido de proibir a aplicação de fatores de deságio de liquidação 

forçada em alienações de imóveis públicos, haja vista que, após aplicado o fator de liquidação 

forçada, o resultado da avaliação não é mais o valor de mercado do bem. 

411. Ainda que a liquidação forçada fosse aceitável juridicamente, o BNDES não 

justificou sua aplicação do ponto de vista técnico, já que o motivo invocado por aquela empresa 

pública para tanto é a última licitação para alienação do imóvel, ocorrida em 2000 (15 anos atrás), 

ter resultado deserta. 

412. Em 15 anos, o uso do solo da região foi modificado, as condições de mercado 

foram alteradas substancialmente, além da diminuição na quantidade de terrenos ofertados para a 

região central de Brasília, o que eleva os preços dos terrenos remanescentes. 

413. Aliás, novamente anota-se que o próprio BNDES afirma em outro ponto de sua 

manifestação que, para fins de composição de amostra para avaliação de imóveis por método 

comparativo direto de mercado, o lapso temporal exigível dos dados vai de 6 meses a 2 anos (peça 

89, p. 9). Ou seja, o próprio BNDES reconhece que as características de mercado foram 

significativamente modificadas em 15 anos. Portanto, uma licitação deserta ocorrida há 15 anos não 

é motivo válido para prever liquidação forçada no presente caso. 

414. Em outras palavras, não houve no passado recente (menos de 1 ano, pelo 

menos), nenhuma tentativa frustrada de venda do imóvel que justificasse tecnicamente a aplicação 

da liquidação forçada. 

415. Acerca disso, o BNDES alega que o CPC não prevê prazo mínimo para 

caracterização da liquidação forçada, fazendo alusão aos dispositivos daquele diploma legal sobre 

leilões judiciais de imóveis. 
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416. Contudo, verifica-se que o dispositivo legal invocado pelo BNDES não é 

aplicável ao presente caso, já que o imóvel em tela não é objeto de leilão judicial. No leilão judicial, 

há urgência em liquidar o bem para saldar compromissos financeiros e cumprir a decisão judicial. 

417. Outro ponto diz respeito à condição de ‘venda compulsória’ alegada pelo 

BNDES. Com efeito, verifica-se que não foram apresentados elementos que comprovassem a 

obrigatoriedade na alienação pretendida, haja vista que, por exemplo, a venda do terreno não foi 

objeto de determinação judicial, tampouco houve qualquer sentença cogente do Poder Judiciário 

endereçada ao BNDES obrigando-o a se desfazer imediatamente do imóvel. 

418. Ou seja, no caso concreto, não está atendida a condição estipulada pelo item 

3.30 da ABNT NBR 14.653-1/2001 de existência de uma venda compulsória, de modo que não se 

justifica a aplicação de liquidação forçada. 

419. Além disso, de modo a justificar tecnicamente a aplicação da liquidação forçada, 

o BNDES deveria ter trazido elementos comprobatórios robustos de que o prazo de absorção do 

bem pelo mercado não fosse factível de ser previsto para apresentação de propostas em uma 

licitação. Cabe ressaltar que, conforme análise empreendida no tópico I desta instrução, em vista 

das deficiências encontradas no laudo da S4Ahilco, o prazo de 36 meses informado não pode ser 

adotado. 

420. Portanto, em nenhum momento, o BNDES traz dados válidos acerca disso. 

Dessa forma, o único indicativo razoável acerca do prazo de absorção do mercado do terreno em 

tela foi apresentado no laudo da JJ Engenharia Ltda. (peça 71, p. 8) – único laudo constante dos 

autos que respeita as disposições da NBR 14.653-1/2001 e 14.653-2/2011, tendo sido classificado 

como grau III – o grau de maior precisão. O laudo da JJ Engenharia Ltda. mostra que o imóvel é de 

alta liquidez, resultando num prazo de 3 a 6 meses para absorção pelo mercado local. 

421. A concessão de prazo de 90 dias para apresentação de propostas em uma 

licitação é factível, pois não há vedação na legislação. Por isso, não se sustenta a alegação de que o 

BNDES, por se sujeitar aos ditames de uma licitação, não poderia aguardar ofertas do mercado. 

422. Não obstante as atuais restrições de uso do terreno, as quais, com efeito, estão 

previstas na legislação distrital, registra-se que houve interesse no terreno, havendo participado 4 

empresas no certame, além de uma representação apresentada ao TCU, haja vista o imóvel em 

questão ser um dos últimos terrenos de grande porte vazios na região central de Brasília com 

potencial construtivo relevante. 

423. Conforme mencionado no tópico de Esclarecimentos Adicionais desta instrução, 

há notícias de que a Administração Regional de Brasília concedeu outorga onerosa de alteração de 

uso para terrenos localizados no Setor de Autarquias Norte, haja vista a implantação da sede da 

Confederação Nacional do Comércio no local, entidade paraestatal, a qual não se enquadra nas 

hipóteses previstas para uso do solo do local no art. 29 do Decreto 596/1967 do Distrito Federal. 

424. Além disso, nos termos do conceito de liquidação forçada previsto no item 3.30 

da ABNT NBR 14.653-1/2001, eventual restrição de uso do terreno não justifica aplicação de 

liquidação forçada como o BNDES afirmou, já que a condição de venda compulsória ou de prazo 

menor que o prazo de absorção pelo mercado mencionada pela norma não tem relação com a 

restrição de uso. 

425. Aliás, a restrição de uso do terreno deve ser adequadamente avaliada no valor de 

mercado de imóvel, o que foi feito, por exemplo, no laudo da JJ Engenharia Ltda.  

426. Portanto, do ponto de vista jurídico, a liquidação forçada é ilegal e contraria a 

jurisprudência do TCU (Acórdãos 1.295/2004, 627/2015, 3.446/2014, todos do Plenário). Do ponto 

de vista técnico, ela não é aplicável ao caso concreto. 
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427. Por fim, o BNDES arrazoa que, em vista da competição que ocorreu no processo 

licitatório, o preço ofertado pela licitante vencedora reflete o preço de mercado.  

428. Entretanto, conforme análise empreendida no item III desta instrução, houve 

restrição à competitividade do certame, acarretando que os preços ofertados podem não refletir as 

condições do mercado local. 

IV.3 Alegações da AJS Empreendimentos e Participações SPE Ltda (peça 97, p. 12-

17) 

429. Em síntese, a AJS Empreendimentos e Participações SPE Ltda. argumenta de 

forma similar ao que o BNDES expôs em sua resposta à oitiva. 

430. Ou seja, a empresa alega que a liquidação forçada se justifica em decorrência do 

histórico de fracassos na venda do imóvel (peça 97, p. 13). 

431. Argumenta também que a restrição de uso imposta ao terreno também implica 

em aplicação da liquidação forçada (peça 97, p. 13). 

432. Aduz que o BNDES, enquanto empresa pública, não pode aguardar que sejam 

oferecidas propostas pelo imóvel, assim como um ente privado faria (peça 97, p. 14). 

433. Entre os argumentos diferenciados expostos pela AJS, consta um 

questionamento ao uso da taxa Selic pela Unidade Técnica deste Tribunal com vistas a calcular 

eventual deságio de liquidação forçada. A empresa arrazoa que a utilização da taxa Selic estaria 

correta apenas no caso em que o investidor, ao invés de dispender recursos na compra do terreno, 

investisse em títulos atrelados a essa taxa (peça 97, p. 14). 

434. De acordo a AJS, o custo de oportunidade para o investidor não é apenas a Selic, 

mas o projeto que ele deixaria de realizar para comprar o terreno. Ademais, a empresa alega que a 

taxa Selic representa um rendimento livre de risco. Uma vez que o caso concreto apresenta diversos 

riscos, a taxa para cálculo de liquidação forçada deve ser uma que melhor represente os riscos 

envolvidos, como a taxa de desconto de duplicatas, adotada no laudo da S4Ahilco (peça 97, p. 14). 

IV.4 Análise 

435. Acerca dos argumentos da AJS similares aos utilizados pelo BNDES, a exemplo 

do histórico de licitações do imóvel, da restrição de uso do terreno e da sujeição da alienação do 

terreno aos ditames de uma licitação, convém mencionar que todos são argumentos que foram 

rebatidos no item IV.2 deste parecer. 

436. A AJS questiona, ainda, o uso da taxa Selic para fins de cálculo de fator de 

liquidação forçada adotada pela Unidade Técnica em instrução dos autos acostada à peça 79, p. 30. 

437. Convém lembrar que os argumentos lançados pela Unidade Técnica naquela 

ocasião constituíram, apenas, exercício hipotético de cálculo de liquidação forçada, no caso remoto 

de que essa fosse considerada válida. 

438. Entretanto, conforme arrazoado acima, a liquidação forçada é ilegal, do ponto de 

vista jurídico, e inaplicável ao caso concreto, do ponto de vista técnico. 

439. Visando respeitar o princípio do contraditório e da ampla defesa, respeitado 

nesta Corte de Contas, analisa-se os argumentos da AJS acerca da taxa de desconto adotada na 

instrução da peça 79, uma vez que a discussão acerca desse ponto não tem efeitos práticos para o 

mérito dos autos, diante da análise empreendida de que a liquidação forçada é ilegal, além de 

desprovida de fundamentação técnica no caso concreto. 
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440. De plano, percebe-se que a taxa adotada pela Unidade Técnica naquela ocasião 

não foi a taxa Selic, conforme demonstra a peça 79, p. 30, tendo sido adotada uma taxa de 1% a.m. 

para fins de cálculo de deságio de liquidação forçada. 

441. Entende-se que a taxa de 1% a.m. está adequada e representa o custo de 

oportunidade de um grande empreendimento imobiliário, pois, além da taxa utilizada representar o 

que a Administração Pública está disposta a remunerar um eventual investidor em seus títulos 

públicos. 

442. Em outras palavras, o custo de oportunidade realmente incorrido pelo comprador 

do imóvel pode ser entendido como os rendimentos que ele deixa de auferir, caso realizasse 

aplicações em títulos públicos. 

443. O risco financeiro envolvido na construção do futuro empreendimento 

imobiliário, entre outras parcelas que a AJS menciona, são calculadas separadamente em outras 

rubricas, haja vista o que foi feito na instrução da peça 79, p. 20, na qual fica claro que essas 

parcelas integram o custo total da obra, não sendo afetas à compra do terreno. 

444. Convém trazer à baila que, em despacho acostado à peça 38, p. 5, o Diretor da 

SecexEstatais se pronunciou no sentido de que a taxa a ser efetivamente incorrida pelo investidor 

seria a taxa dos Certificados de Depósito Interbancário – CDI, cujo percentual em agosto/2013 era 

de 0,72% a.m. 

445. Portanto, além de ser uma taxa conservadora, que beneficia o investidor, a taxa 

adotada pela Unidade Técnica representa os riscos envolvidos no empreendimento e o custo de 

oportunidade do investidor em comprar o terreno, conforme quer a AJS Empreendimentos. 

V. Das demais irregularidades relacionadas pela representante quanto à contratação 

da empresa avaliadora pelo BNDES  

446. Além das questões analisadas anteriormente, o representante, em sua peça 

inicial, descreve outros indícios de irregularidades, a saber, (i) a data marcada para a sessão pública 

da licitação ter sido em véspera de feriado prolongado; (ii) o capital social declarado da empresa 

arrematante ser de R$ 1.000,00, além de não ter sido constatada nenhuma atividade empresarial no 

endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; (iii) a empresa arrematante 

apenas iniciou suas atividades em 23/10/2013; e (iv) não há evidências de que a empresa 

arrematante tenha sido contratada pela Administração Pública, sendo esse fato um indício de que a 

empresa AJS não desempenha atividade empresarial (cf. peça 1, p. 6-8). 

447. Outra questão levantada pelo representante diz respeito a um aparente vínculo de 

parentesco entre o Sr. Ricardo Caiuby Salles, um dos engenheiros signatários do laudo de avaliação 

do imóvel produzido pela S4Ahilco, e a Sra. Cristina Caiuby Salles, diretora da empresa Brazil 

Pharma S.A., a qual possui em seu Conselho de Administração, como um dos conselheiros efetivos, 

o Sr. Álvaro José da Silveira (peça 20, p. 1-2). 

448. Ocorre que o Sr. Álvaro José da Silveira atuou como procurador da empresa 

arrematante – AJS Empreendimentos e Participações SPE Ltda – no processo licitatório (cf. peça 4, 

p. 18-19). 

449. Portanto, de acordo com o representante, estaria configurada uma situação de 

conflito de interesse, na qual o Sr. Ricardo Caiuby Salles realizou a avaliação do imóvel e possui 

indícios de vínculos com o Sr. Álvaro José da Silveira. 

V.1 Análise dos demais indícios de irregularidade apontados pelo representante 

450. Acerca da data marcada para a sessão pública do certame ter sido em véspera de 

feriado prolongado, pondera-se que não há dispositivo legal que vede essa conduta. Portanto, do 
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ponto de vista legal, não houve irregularidade. Cabe mencionar que tanto o BNDES quanto a AJS 

Empreendimentos apresentaram argumentos atinentes a essa questão nas peças 27, p. 26-27 e 34, p. 

7-8, respectivamente. 

451. O BNDES, em resumo, alega que houve competitividade no certame, pois 

quatro empresas compareceram. E aduz que não houve impugnação ou pedido de prorrogação de 

prazo para apresentação das propostas (cf. peça 27, p. 26). 

452. Por sua vez, em apertada síntese, a AJS afirma que o certame foi divulgado um 

mês antes do feriado, não havendo que se falar em restrição à competitividade do certame, cf. peça 

34, p. 7. 

453. A respeito do capital social declarado da empresa arrematante (SPE) totalizar 

apenas R$ 1.000,00, o que, em princípio, traria questionamentos acerca da capacidade financeira da 

empresa para adquirir o imóvel, verifica-se que a única exigência legal para habilitar uma licitante 

em concorrências para alienação de bens imóveis da Administração Pública é a que está disposta no 

art. 18 da Lei 8.666/1993. 

454. Nos termos desse dispositivo legal, a avaliação acerca da capacidade financeira 

do arrematante é feita com base apenas e exclusivamente no recolhimento de valor correspondente a 

5% do valor avaliado para o imóvel. 

455. Além disso, tanto o BNDES quanto a AJS trouxeram aos autos alegações 

similares, conforme peças 27, p. 27-29 e 34, p. 13-17, respectivamente. 

456. Portanto, não há nenhum óbice a que uma empresa, eventualmente possuindo 

capital social irrisório frente ao valor de mercado do imóvel, seja habilitada no certame, desde que 

recolha o valor exigido por lei. 

457. Acerca da ausência de atividade empresarial na sede da empresa, não há outros 

elementos nos autos que permitam inferir essa situação, uma vez que as fotografias colacionadas 

pelo representante (peça 2, p. 166-167) possuem reduzido valor probante, nos termos da 

jurisprudência do TCU (Acórdãos 106/2012-TCU-Plenário, 5.947/2011-TCU-1ª Câmara e 

415/2005-TCU-1ª Câmara). 

458. Com efeito, não há elementos nos autos que demonstrem, por exemplo, que as 

fotografias mostradas pelo representante tenham sido tiradas em dia útil e horário comercial, haja 

vista que em caso de terem sido tiradas num domingo, por exemplo, é reduzida a probabilidade de 

encontrar atividade comercial no local. 

459. Além do mais, a AJS alegou que ‘no local funciona apenas um escritório da 

empresa e, uma vez que a AJS não possui atividade de atendimento ao público, é irrelevante para 

sua atividade empresarial a manutenção de ‘portas abertas’’ (peça 34, p. 12). 

460. Não obstante, alvitra-se enviar cópia da deliberação que vier a ser proferida ao 

Ministério Público Federal, que já solicitou informações conforme TC 034.653/2014-7 (apenso), 

para que aquele órgão tome ciência dos fatos narrados nos presentes autos e adote as providências 

que entender pertinentes. 

461. Atinente ao fato de que a empresa arrematante iniciou suas atividades apenas em 

23/10/2013, comenta-se que, nos termos do art. 18 da Lei 8.666/1993, isso não constitui motivo 

para inabilitar uma empresa em certame para alienação de imóveis. 

462. A AJS argumenta de modo similar na peça 34, p. 16-17 e o BNDES na peça 27, 

p. 27-29. 

463. No que concerne à ausência de evidências de que a empresa tenha sido 

contratada pela Administração Pública, como um indicativo de suposta ausência de atividade 
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empresarial, convém novamente remeter ao art. 18 da Lei 8.666/1993, no sentido de que isso não é 

suficiente para inabilitar a empresa arrematante. A AJS aduz de modo similar na peça 34, p. 16-17 e 

o BNDES na peça 27, p. 27-29. 

464. Por fim, relativo ao aparente vínculo empresarial e de parentesco entre o 

procurador da empresa arrematante, Sr. Álvaro José da Silveira, e o engenheiro responsável por 

produzir o laudo de avaliação do imóvel pela S4Ahilco, Sr. Ricardo Caiuby Salles, entende-se que, 

de acordo com análise empreendida por meio dos registros de CPF e CNPJ da Receita Federal, é 

possível traçar uma ligação indireta entre a empresa arrematante e o avaliador do imóvel, pois o Sr. 

Ricardo Caiuby Salles é irmão da Sra. Cristina Caiuby Salles, a qual é diretora da empresa Brazil 

Pharma S.A, que, por sua vez, possui como um de seus acionistas principais o Sr. Álvaro José da 

Silveira. 

465. Com efeito, o Sr. Ricardo Caiuby Salles (CPF: 225.243.118-05) e a Sra. Cristina 

Caiuby Salles (CPF: 220.878.378-64), de acordo com registros da Receita Federal, possuem a 

mesma mãe – Sra. Maria Letícia Caiuby Salles. E o Sr. Álvaro José da Silveira (CPF: 038.816.441-

72) e a Sra. Cristina figuram no quadro da Brazil Pharma S.A., de acordo com a peça 20, p. 6-7, 

como conselheiro efetivo e diretora, respectivamente. 

466. A mais, o próprio Sr. Ricardo Caiuby Salles reconheceu, em declarações dadas à 

imprensa, que é irmão da Sra. Cristina Caiuby Salles, in verbis: 

(...) Uma coincidência, em especial, intriga os auditores: o engenheiro que assina o laudo 

encomendado pelo BNDES, Ricardo Caiuby Salles, é irmão de uma diretora da mesma Brasil Pharma. (...) 

Ele diz ser apenas coincidência o fato de o terreno ter sido comprado pelo chefe da sua irmã. (...) 

(peça 36, p. 3) 

467. De acordo com a AJS (peça 34, p. 17-18), o ‘simples fato’ (peça 34, p. 18) de 

que a Sra. Cristina Caiuby Salles e o Sr. Álvaro José da Silveira figurarem no quadro societário da 

empresa Brazil Pharma S.A. ‘não guarda relação alguma com o presente caso’ (peça 34, p. 18), haja 

vista que, nos dizeres da AJS, a Brazil Pharma S.A. é uma empresa de capital aberto que possui 

inúmeros acionistas e diversos membros em sua diretoria e conselhos. 

468. A AJS também alega que o suposto conflito de interesse constitui afirmativa 

‘simplesmente absurda e totalmente contrária à lógica dos fatos’ (peça 34, p. 19), uma vez que, 

conforme peça 7, p. 570-655, o contrato OCS 306/2012, celebrado entre o BNDES e a S4Ahilco, 

fora firmado em 4/10/2012, tendo o laudo sido confeccionado em 20/9/2013. No entanto, segundo a 

AJS, o aviso de licitação foi divulgado no Diário Oficial da União no dia 12/3/2014, sendo essa a 

data em que ‘a empresa arrematante e seu representante no certame, Sr. Álvaro José da Silveira, 

tomaram conhecimento da licitação’ (peça 34, p. 19). 

469. Diante disso, conclui a AJS que não poderia haver impedimento/suspeição ‘de 

quem quer que seja, quando da elaboração do laudo, cerca de 6 meses antes de ter sido anunciada a 

licitação, momento em que era impossível saber quem seriam os licitantes participantes’ (peça 34, 

p. 19). 

470. Não obstante, convém trazer à baila que, atinente a esse ponto, há uma 

proximidade de datas entre a abertura da Sociedade de Propósito Específico (SPE) que venceu o 

certame (23/10/2013 – cf. peça 2, p. 164) e, a data na qual foi finalizado o laudo de avaliação de 

imóveis firmado pela S4Ahilco (20/9/2013 – cf. peça 2, p. 107), e as datas presentes na ART 

recolhida pelo Sr. Ricardo Caiuby Salles (serviço iniciado em 4/11/2013 e concluído em 

21/11/2013, cf. peça 2, pág. 131). 

471. Vale destacar que esta Corte de Contas não dispõe de instrumentos 

investigatórios que possam comprovar o suposto conflito de interesse alegado pelo representante. O 
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órgão competente que pode analisar essa questão é o Ministério Público Federal (MPF), o qual 

poderá aprofundar as análises acerca da matéria. 

472. Essa é mais uma razão que motiva enviar cópia dos autos para o MPF, em 

obediência ao art. 101 da Lei 8.666/1993. 

VI. Sobre o ônus da prova da regularidade da alienação de patrimônio público e as 

responsabilidades dos gestores públicos no caso concreto  

473. De acordo com as conclusões das análises presentes no item I desta instrução, 

restou configurada a inadequação do laudo de avaliação contratado pelo BNDES junto à empresa 

S4AHilco para fundamentar o preço mínimo do terreno, fato que, no âmbito do controle objetivo, 

exige a fixação de prazo para que o BNDES anule a concorrência para alienação 01/2014. Contudo, 

a medida corretiva deve ser adotada sem prejuízo da apuração de responsabilidades dos agentes que 

deram causa às irregularidades identificadas, no âmbito do controle subjetivo. A apuração das 

responsabilidades é, portanto, o tema a tratar no presente tópico. 

474. As desconformidades do laudo dizem respeito notadamente a (i) escolha do 

método involutivo, em afronta ao preconizado pela norma 14.653, a qual obriga que o método 

comparativo de preços de mercado deve ser usado sempre que tiverem dados disponíveis, o que se 

mostra perfeitamente aplicável ao caso concreto (item 7.5 da parte 1 e 8.1.1 da parte 2 da NBR), 

além de (ii) falhas na aplicação do método, atingindo apenas o Grau I (mínimas precisão e 

fundamentação), e não o declarado Grau III (máximas precisão e fundamentação), fato que 

configura descumprimento do parágrafo quarto da cláusula terceira do Contrato OCS nº 306/2012-

BNDES (peça 132, pág. 3). 

475. Em primeiro lugar, cabe reiterar que o laudo de avaliação de terreno é 

considerado, para todos os efeitos legais, um serviço de engenharia, assim como o são os projetos e 

orçamentos de obras, razão pela qual devem ser executados por profissional habilitado, nos termos 

do art. 13 da Lei nº 5.194/1966 e do item 1 da NBR 14.653-1:2001. Portanto, a responsabilização 

dos agentes públicos deve considerar como critérios os dispositivos da Lei 8.666/1993 a contemplar 

a contratação de serviços de engenharia. 

476. No tocante à responsabilização pela contratação, recebimento e utilização do 

laudo de avaliação como subsídio ao cálculo do preço mínimo do terreno publicado no edital do 

processo licitatório, a SecexEstatais, já vem atuando no sentido de identificar os agentes públicos 

envolvidos (peça 8, pág. 4):  

esta unidade técnica em reunião com o BNDES, em 21/5/2014, solicitou a apresentação dos 

seguintes elementos/informações: (i) cópia integral do processo licitatório [de alienação odo terreno]; (ii) 

cópia integral do processo licitatório, contrato, e demais documentos ajustados com a empresa avaliadora 

[empresa S4AHilco]; (iii) exposição do Banco a respeito de toda operação; e (iv) eventuais manifestações e 

esclarecimentos da empresa avaliadora acerca desta matéria, posto que a interessada, simultaneamente, à 

interposição desta Representação, apresentou peça administrativa equivalente no BNDES. 

477. Em continuidade à apuração, e com a autorização do Relator (peça 43), a 

SecexEstatais empreendeu inspeção com vistas a ‘verificar a regularidade da contratação da 

empresa S4A Avaliações Patrimoniais Ltda.’, conforme Portaria de Fiscalização nº 1.438, de 

20/10/2014 (peça 65).  

478. Em relatório lançado à peça 140 a unidade técnica detentora da clientela traz 

robustas evidências a confirmar a inadequação de todo o processo de contratação do laudo de 

avaliação do terreno de Brasília junto à empresa S4AHilco, bem como desconformidades no 

recebimento do produto pelo BNDES. Em apertada síntese, destacam-se os seguintes pontos 

principais resultantes da inspeção, agregando-se a eles os comentários julgados pertinentes: 

a) não houve licitação para contratação do serviço de engenharia, pois o BNDES 
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enquadrou a situação no ‘art. 24, inciso II’, da Lei 8.666/1993 (peça 140, pág. 2), o qual autorizaria 

a dispensa de licitação (dispensa de licitação nº 93/2012, conforme peça 132, pág. 2); ocorre que a 

dispensa do inciso II do art. 24 se refere a ‘outros serviços e compras’, com valor limitado a R$ 16 

mil (20% do art. 23, inc. II, alínea ‘a’, conforme art. 24, §1º, por se tratar de empresa pública) 

quando na verdade o laudo se refere a serviço de engenharia e, portanto, a hipótese de dispensa é a 

prevista no inciso I do art. 24, com limite de R$ 30 mil (20% do art. 23, inc. I, alínea ‘a’, conforme 

art. 24, §1º); 

b) o BNDES se valeu de cotações realizadas junto a determinadas empresas do ramo, como 

justificativa não apenas para determinar o valor da contratação, a fim de enquadrar na hipótese de 

dispensa de licitação, mas também para efetivar a escolha da empresa S4AHilco em função do 

menor preço ofertado (peça 140, pág. 2); 

c) cinco empresas responderam à consulta, sendo que apenas uma delas possui escritório 

em Brasília (conforme peça 132, pág. 55); no entanto, a empresa que se encontra instalada na 

cidade (não suportando, portanto, gastos com deslocamentos e estadias) e em tese conhece bem os 

demais custos locais envolvidos em um levantamento dessa magnitude (por isso teria melhores 

condições de ofertar um proposta competitiva), foi justamente a que ofertou maior preço (R$ 18,4 

mil), até porque considerou a ‘elaboração de modelo estatístico’ em seu preço (peça 132, pág. 60), 

coerente com a demanda do BNDES de que o produto do serviço de avaliação do terreno deveria 

atingir o grau de precisão III; ao contrário, a S4AHilco praticou o menor preço (R$ 2,4 mil, com 

70% de desconto em relação aos R$ 8,2 mil que representa a média das outras quatro propostas 

válidas), mas entregou produto que adotou o método involutivo, atingindo apenas o grau I de 

precisão e fundamentação, com indícios de quebra de isonomia na escolha da empresa avaliadora; 

d) embora o BNDES, em suas respostas à equipe da SecexEstatais, tenha afirmado que o 

primeiro laudo apresentado pela S4AHilco já atenderia às normas da ABNT, de modo que a 

contratada faria ‘jus ao pagamento acertado’ naquele momento, pagamento que efetivamente 

ocorreu em 21/2/2013 (peça 140, pág. 5, e peça 131, pág. 2), nenhuma evidência foi carreada aos 

autos de que o produto entregue e pago em fevereiro/2013 atenderia plenamente à NBR 14.653, 

pois, segundo o BNDES, ‘não existem documentos que demonstrem o processo de esclarecimento’ 

(os ajustes no laudo teriam sido feitos a partir de telefonemas e reuniões presenciais na sede da 

empresa, em São Paulo, sem registros em atas de reunião); ao contrário, o BNDES admite que o 

laudo original não era adequado, pois ‘surgiram questionamentos técnicos que, se não satisfeitos, 

poderiam dar ensejo a dúvidas sobre o resultado final da avaliação’; além disso, esclareceu que ‘este 

processo durou até agosto de 2013’ e que, naquele momento, sete meses após receber o pagamento, 

‘a empresa informou que emitiria novo laudo, pois poderiam ter ocorrido mudanças no mercado’ 

(peça 140, págs. 3-4); afirmou ainda que ‘dois funcionários do BNDES finalizaram, junto com os 

consultores da empresa contratada, o processo de conferência dos dados’ (peça 140, pág. 4, e peça 

136), mas sem informar a identidade desses funcionários participantes da elaboração do laudo final;  

e) diante do exposto, a equipe da SecexEstatais evidenciou que, durante a execução 

contratual por parte da S4AHilco, (i) ‘houve a prestação de serviços sem a devida cobertura 

contratual’ e (ii) que houve ‘inadequada emissão de Termo de Recebimento Definitivo contratual’, 

cabendo a audiência dos gestores envolvidos; 

f) observou também a SecexEstatais que a dispensa para a contratação da S4AHilco, 

empresa sediada em São Paulo, ocorreu ainda em outras duas oportunidades, sendo um caso para 

avaliação de dois terrenos no Rio de Janeiro (pelo método involutivo, mas sem a aplicação de fator 

de liquidação forçada), e outro caso para avaliação de locação em prédio construído, também no 

Rio de Janeiro (pelo método comparativo direto de mercado); a contratação da empresa no caso do 

terreno no Rio de Janeiro chama atenção pelo preço ofertado pela S4AHilco ser apenas 15% do 

preço médio praticado pelas demais concorrentes (R$ 4,7 mil, com 85% de desconto em relação aos 

R$ 31,8 mil que representa a média das outras três propostas válidas, conforme peça 140, pág. 6);  
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g) com base no ‘regulamento de honorários para avaliações e perícias de engenharia’ do 

Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo (Ibape-SP, da cidade sede 

da empresa S4AHilco), a equipe da SecexEstatais demonstrou que os preços praticados pela 

S4AHilco nas contratações ferem os preceitos contidos nos códigos de ética profissional tanto do 

Ibape-SP quanto do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), o qual, em seu art. 10º, 

parágrafo III, alínea B, veda a conduta de ‘apresentar proposta de honorários com valores vis ou 

extorsivos ou desrespeitando tabelas de honorários mínimos aplicáveis’ (peça 133, pág. 1); em 

adição, tem-se que a ‘participação em competições que aviltem honorários profissionais’ é 

expressamente vedada pela própria norma de avaliações de imóveis da ABNT, por meio do item 6.6 

da NBR 14653-1:2001; com efeito, o regulamento do Ibape-SP, válido para o ano de 2012, informa 

que os serviços devem apropriar a quantidade de horas e que a remunerações mínima à época era de 

R$ 250,00/hora para laudos com grau de fundamentação II, conforme art. 10º (o grau III custa ainda 

mais); acrescenta ainda o Ibape-SP, conforme art. 6º, que ‘a remuneração mínima do profissional, 

inclusive no caso de consultorias, é de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)’ e que, conforme 

art. 7º, ‘além dos honorários citados nos artigos anteriores, os profissionais deverão ser ressarcidos 

de todas as despesas diretas e indiretas para a realização dos serviços’ (peça 133, págs. 1 e 8); nesse 

sentido, cabe repisar que o laudo do terreno em Brasília foi realizado por empresa sediada na cidade 

de São Paulo/SP e custou R$ 2.420,00 ao BNDES (contrato OCS 306, de 4/10/2012, conforme peça 

8, pág. 2), ratificando os indícios de prática de honorários abaixo do mercado, especialmente (i) se 

comparados tais honorários com aqueles praticados pela empresa credenciada do Banco do Brasil (o 

valor cobrado do BNDES é cerca de 1/3 daquele pago à avaliadora do Banco do Brasil, conf. peça 

55), e (ii) se considerados os gastos adicionais que a empresa sediada em São Paulo teria com 

diárias e passagens para a imprescindível inspeção in loco exigida pela norma NBR 14.653-1:2001 

(item 7.3.1), gastos esses que a empresa do Banco do Brasil não arcou, por ser sediada em 

Brasília/DF;  

h) no tocante aos fundamentos para responsabilização dos gestores, a SecexEstarais carreia 

aos autos o Acórdão 453/2008-TCU-Plenário (peça 140, págs. 8-9), o qual se aplica perfeitamente 

ao caso concreto, pois trata de avaliações de imóveis para permuta; adotando como precedente o 

Acórdão n. 774/2007-TCU-Plenário (da relatoria do Exmo. Ministro Augusto Sherman), o Voto 

condutor do Exmo. Ministro Marcos Bemquerer em 2008 ressalta que um laudo produzido por 

avaliador idôneo (naqueles autos, a Caixa Econômica Federal, e neste autos o Banco do Brasil) 

pode configurar ‘débito decorrente da subavaliação do patrimônio público federal, fato que ensejará 

conversão destes autos em tomada de contas especial para que os agentes envolvidos recolham o 

débito ou ofereçam suas alegações de defesa’. 

479. Ao final do relatório, a SecexEstatais lança a seguinte proposta (peça 140, pág. 

11): 

a) realizar, com fundamento no art. 250, inciso IV do RI/TCU, a audiência dos Srs. Carlos Roberto 

Lopes Haude, CPF 659.240.027-72, Superintendente da Área de Administração e Adolfo Saubermann, CPF 

083.789.277-50, Gerente da AA/Delop/Gpat, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de 

justificativa pelas irregularidades indicadas, referentes ao contrato OCS 306/2012:  

a.1) não formalização dos necessários aditivos para dar cobertura ao contrato indicado, 

acompanhados das respectivas justificativas e autorizações para a prorrogação de prazo verificada, uma vez 

que expirado o prazo contratual de trinta dias, o laudo final de avaliação técnica somente foi entregue em 

20/09/2013, em desacordo com os arts. 57, § 2º e 60, todos da Lei 8.666/1993; (item 21 deste relatório)  

a.2) falta de registro, no processo de contratação, da evolução dos questionamentos, dúvidas e 

esclarecimentos, que deram ensejo à emissão de novo laudo técnico em 20/09/2013, contrariando o art. 60 da 

Lei 8.666/93; (item 21 deste relatório)  
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a.3) emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços em data anterior à entrega final do 

laudo em 20/09/2013, o que deu ensejo ao pagamento antecipado dos serviços em 21/02/2013, contrariando 

o §2º, cláusula quarta do contrato OCS 306/2012. (item 21 deste relatório)  

a.4) aceitação do serviço de engenharia de avaliação técnica com grau de fundamentação I em 

desconformidade com a especificação de grau III, estabelecida no item 3.3 do termo de referência, em 

desacordo com art. 73, inciso I, da Lei 8.666/1993 e cláusula primeira do Contrato OCS 306/2012. (item 57 

deste relatório)  

 

II) No mérito, dar ciência ao BNDES que o procedimento simplificado de contratação direta dos 

serviços de avalição técnica para determinação do valor mercadológico de imóveis, identificado no contrato 

OCS 306/2012, traz riscos à qualidade e impessoalidade das informações produzidas, o que justifica a 

adoção de procedimento licitatório em contratações do tipo, conforme art. 37, inciso XXI da Constituição 

Federal e art. 3º da Lei 8.666/1993. (item 50 deste relatório)  (destaques acrescidos) 

VI.1. responsabilidade ético-profissional da empresa avaliadora contratada pelo 

BNDES e dos avaliadores da representante 

480. Com fundamento nas análises que revelaram indícios de condutas reiteradas da 

empresa S4AHilco, e dos engenheiros a ela vinculados, no sentido de cobrança de valores muito 

abaixo do mercado, associados a entrega de produtos com qualidade aquém daquela especificada 

em contrato, as quais afrontam o código de ética profissional da engenharia (Resolução CONFEA 

345/1990 c/c item 1 da ABNT NBR 14.653-1/2001), cabe encaminhar cópia da deliberação a ser 

proferida aos Creas de São Paulo (sede da empresa S4AHilco, e conselho no qual foi recolhida a 

ART nº 92221220131597557; peça 2, pág. 131) e Distrito Federal (local do terreno a ser alienado, 

praça de realização dos serviços). 

481. Além disso, constata-se que a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos 

serviços pelo BNDES se deu em data anterior à entrega final do laudo (20/09/2013), o que deu 

ensejo ao pagamento antecipado dos serviços (21/02/2013), contrariando o parágrafo segundo da 

cláusula quarta do contrato OCS 306/2012, conforme apontado pela SecexEstatais. Ocorre que a 

data de entrega do novo laudo (setembro/2013) também é incongruente com as datas preenchidas na 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 92221220131597557 do Crea-SP, a qual foi 

assinada pelo sr. Ricardo Caiuby Salles (CPF 225.243.118-05) apenas em 23/11/2013, a qual 

indicou que o serviço teve início em 4/11/2013 e término em 21/11/2013, mesma data preenchida 

no campo de ‘celebração do contrato’ (peça 2, pág. 131). A ART traz indícios de que o serviço foi 

executado e pago (em fevereiro/2013) sem a assinatura da respectiva ART, o que só ocorreu oito 

meses depois (novembro/2013). 

482. Em outra via, em homenagem ao princípio da impessoalidade, os autos também 

carreiam indícios de descumprimento da legislação de engenharia pelos corretores de imóveis Srs. 

Edneval Lomanto de Araújo e Raimundo Guanabara Júnior, os quais firmaram laudos de avaliação 

de imóveis constantes dos presentes autos, a pedido da representante. O CONFEA pode avaliar, em 

cotejamento com art. 3º e outros da Lei 6530/1978, se são suficientes os indícios de aparente 

descumprimento do art. 7º, alínea ‘c’ da Lei n. 5194/1966, o que permitiria o enquadramento no art. 

6º, alínea ‘a’ da mesma Lei, bem como possíveis afrontas à sua Resolução 345/1990, a qual atribui 

como atribuições privativas de dos engenheiros a avaliação de imóveis e os pareceres técnicos 

decorrentes. 

483. Tais propostas encontras fundamento na orientação disposta no Acórdão 

641/2007-TCU-Plenário, item 9.2.2, o qual determinou à Segecex que oriente as Unidades Técnicas 

no sentido de que ‘quando detectadas fraudes e desvios de recursos que envolvam a participação de 

profissionais (engenheiros, contadores, médicos, etc.) proponham a comunicação aos respectivos 

Conselhos de Registro e Fiscalização de Profissões e a fixação de prazo para que comuniquem, ao 
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Tribunal de Contas da União, sobre as providências adotadas em cada caso’. 

484. No âmbito do TCU o executor do serviço de engenharia, seja projeto, parecer, 

laudo de avaliação ou congêneres, pode ser condenado solidariamente ao gestor público responsável 

pela aprovação ao ressarcimento do prejuízo decorrente do produto falho, conforme art. 16, § 2º, 

alínea ‘b’, da Lei 8443/1992. Por outro lado, a apenação com multa por ato praticado com grave 

infração à norma regulamentar ou legal, ou ainda ato antieconômico, tal qual estabelece o art. 58 da 

mesma Lei 8443/1992, não se faz possível à empresa, uma vez que tais medidas administrativas se 

adstringem ao gestor. Contudo, isso não escusa o BNDES da aplicação das punições previstas no 

instrumento de contrato à empresa de engenharia S4AHilco, a qual pode ainda responder civil, 

penal e administrativamente por dolo ou culpa em falhas e omissões na elaboração do laudo.  Por 

esse motivo, cabe o envio de cópia tanto para o BNDES quanto para o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), supervisor do BNDES, em atenção ao disposto no 

art. 41, § 2º, da Lei 8.443/1992. 

VI.2. responsabilidade dos gestores do BNDES 

485. Já no tocante à participação dos gestores do BNDES, cabe esclarecer 

inicialmente que quando o administrador decide por solução diversa da tradicional, ou mais onerosa 

que a usualmente utilizada pelos agentes públicos e privados, obriga-se a justificar sua escolha, para 

comprovar que ela é a que melhor atende ao interesse público e aos princípios eficiência e 

economicidade, conforme e ementa do sumário do Acórdão 2470/2013-Plenário, da relatoria do 

Exmo. Ministro Augusto Sherman.  

486. Caso o BNDES tivesse optado por uma licitação para a contratação dos serviços 

de engenharia de avaliação de imóveis, e considerando (i) que o prazo estimado para execução do 

serviço foi de 10 dias úteis (conforme clausula terceira, parágrafo primeiro do contrato; peça 132, 

pág. 3), adotando ainda como premissas (ii) um único profissional e (iii) inexistência de quaisquer 

outros gastos (diárias, passagens etc.), o custo estimado para o serviço de engenharia em torno de 

R$ 20 mil, apenas para os honorários, considerando os R$ 250/hora indicados pelo Ibape-SP para 

2012 (10 dias x 8h/dia x R$ 250,00/h = R$ 20.000,00). Nessas condições caberia inicialmente 

verificar se a proposta oferecida pela S4AHilco, caso não houvesse tido a dispensa de licitação, se 

enquadraria nas hipóteses de inexequibilidade previstas no art. 48, §1º, da Lei 8.666/1993, 

considerando tanto a proposta dos demais ofertantes quanto o referencial de R$ 20 mil estimado 

para o serviço como ‘valor orçado pela administração’ que estaria mais próximo da realidade de 

mercado (art. 48, §1º, alínea ‘a’). 

487. Outros comandos da lei de licitações corroboram a opinião da SecexEstatais de 

que ‘a adoção das formalidades e mecanismos inerentes a um procedimento licitatório comum tem 

o condão de mitigar os riscos identificados, ao passo que, em persistindo a lógica da contratação 

direta, não há garantias de que a qualidade e impessoalidade das informações contratadas sejam 

preservadas’ (peça 140, pág. 7) é que o art. 13, inciso II, da Lei 8.666/1993 define que ‘pareceres, 

perícias e avaliações em geral’ são considerados ‘serviços técnicos profissionais especializados’ e, 

nos termos do art. 46, tais serviços de engenharia consultiva, considerados de ‘natureza 

predominantemente intelectual’,  devem ser licitados por meio de procedimentos do tipo ‘técnica e 

preço’, ou apenas ‘técnica’, pois a licitação pelo menor preço apenas acarreta uma série de 

problemas, conforme bem esposado pela SecexEstatais.  

488. No que tange à responsabilização lastreada em estudos e projetos técnicos 

falhos, a jurisprudência predominante nesta Corte de Contas é no sentido de que ‘a realização de 

procedimento licitatório arrimado em projeto básico sem o nível de detalhamento exigido pela Lei 

de Licitações é irregular e enseja a aplicação de multa ao responsável’, a exemplo dos Acórdãos 

2206/2008-Plenário e 2546/2008-Plenário (Relatores Exmo. Ministro Marcos Bemquerer Costa e 

Exmo. Ministro Aroldo Cedraz). Em outra deliberação, o Tribunal determinou que sempre que for 
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constatada a existência de erro ou omissão relevante nos projetos, ‘proceda à devida apuração das 

responsabilidades do projetista e do setor competente que aprovou o projeto, principalmente se da 

falha resultou prejuízo para a administração ou grave perturbação da execução normal dos 

serviços’, conforme item 9.2.1 do Acórdão 2242/2008-Plenário (Relator Exmo. Ministro Augusto 

Nardes).  

489. Oportuno discorrer ainda sobre o ônus da prova em processos de fiscalização no 

âmbito desta Corte de Contas.  

490. Por força do que dispõe o art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, de 

1988, bem como do art. 93 do Decreto-Lei 200, de 25/2/1967 c/c o art. 66 do Decreto 93.872, de 

23/12/1986, resta claro que tal comprovação compete ao gestor dos recursos. Tal entendimento, 

confirmado pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança (MS 20.335/DF, de 

12/10/1982 da Relatoria do Ministro Moreira Alves), é também consolidado nesta Corte de Contas, 

conforme se verifica nos Acórdãos 4.869/2010-TCU-1ª Câmara, 2.665/2009-TCU-Plenário, 

5.798/2009-TCU-1ª Câmara, 5.858/2009-TCU-2ª Câmara, 903/2007-TCU-1ª Câmara e 1.656/2006-

TCU-Plenário. 

491. Cita-se, também, trecho do parecer do Exmo. Subprocurador-Geral do MP-TCU, 

Lucas Rocha Furtado, no âmbito do TC 008.472/2008-3, no qual apresenta lúcido entendimento a 

respeito da recorrente prática abusiva de órgãos e empresas intentarem pela inversão de papéis, 

quando da necessidade de comprovar a regularidade dos atos administrativos e contratos deles 

decorrentes: 

Observo, por oportuno, que a cada avaliação técnica produzida pela secretaria especializada, os 

interessados oferecem nova impugnação. Isso se deve ao fato, como já disse antes, de o procedimento de 

contratação adotado pela Petrobras não declarar adequadamente a motivação dos preços unitários máximos 

para a contratação. A situação enseja anômala e improdutiva inversão de papéis. O controle externo é quem 

busca motivar os preços que devem ser praticados, enquanto as empresas contratante e contratada exercem 

suas críticas. (destaques acrescidos) 

492. Há que se deixar claro o posicionamento desta Corte de Contas no sentido de 

que, nos termos art. 1º, incisos I e II, e §1º, cabe ao TCU julgar as contas daqueles que deram causa 

a perdas de recursos federais, inclusive no que tange à renúncia de receitas de capital decorrentes de 

alienação patrimonial. 

493. Diante das questões atinentes à contratação e gestão do contrato firmado com a 

empresa S4AHilco, a SecexEstatais lança proposta (peça 140, pág. 11) de realizar, com fundamento 

no art. 43, inciso II, da Lei 8443/1992, c/c art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, a 

audiência dos Srs. Carlos Roberto Lopes Haude (CPF 659.240.027-72), Superintendente da Área de 

Administração e signatário do contrato OCS 306/2012, e Adolfo Saubermann (CPF 083.789.277-

50), Gerente da AA/Delop/Gpat e gestor do contrato OCS 306/2012, para que apresentem razões de 

justificativa pelas irregularidades:  

a) não formalização dos necessários aditivos para dar cobertura ao contrato indicado, 

acompanhados das respectivas justificativas e autorizações para a prorrogação de prazo verificada, 

uma vez que expirado o prazo contratual, de trinta dias, o laudo final de avaliação técnica somente 

foi entregue em 20/09/2013, em desacordo com os arts. 57, § 2º e 60, todos da Lei 8.666/1993;  

b) falta de registro, no processo de contratação, da evolução dos questionamentos, dúvidas 

e esclarecimentos, que deram ensejo à emissão de novo laudo técnico em 20/09/2013, contrariando 

o art. 60 da Lei 8.666/93;  

c) emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços em data anterior à entrega 

final do laudo (20/09/2013), o que deu ensejo ao pagamento antecipado dos serviços (21/02/2013), 

contrariando o parágrafo segundo da cláusula quarta do contrato OCS 306/2012 e em 

desconformidade com as datas preenchidas na Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc%5CAcord%5C20081022%5C000-880-2005-6.rtf
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92221220131597557 do Crea-SP, assinada em 23/11/2013, a qual indicou que o serviço teve início 

em 4/11/2013 e término em 21/11/2013, mesma data preenchida no campo de ‘celebração do 

contrato’ (peça 2, pág. 131); e  

d) aceitação do serviço de engenharia de avaliação técnica com grau de fundamentação I, 

em desconformidade com a especificação de grau III estabelecida na cláusula terceira, parágrafo 

quarto, do Contrato OCS 306/2012 e no item 3.3 do termo de referência, em desacordo com art. 73, 

inciso I, da Lei 8.666/1993. Registra ainda a SecexEstatais a necessidade de, no mérito, dar ciência 

ao BNDES que o procedimento simplificado de contratação direta dos serviços de avalição técnica 

para determinação do valor mercadológico de imóveis, identificado no contrato OCS 306/2012, traz 

riscos à qualidade e impessoalidade das informações produzidas, o que justifica a adoção de 

procedimento licitatório em contratações do tipo, conforme art. 37, inciso XXI da Constituição 

Federal e art. 3º da Lei 8.666/1993.  

494. Na essência, há que se concordar com a necessidade de abertura de contraditório 

e ampla defesa aos gestores do BNDES. Contudo, pondera-se ser necessário determinar a audiência 

de outros gestores além daqueles definidos pela SecexEstatais. 

495. De fato, o Sr. Adolfo Saubermann (CPF 083.789.277-50), Gerente da 

AA/Delop/Gpat, figura como proponente e gestor do contrato OCS 306/2012, nos termos da 

‘solicitação de contratação AA/Delop nº 010/2012, de 20/9/2012, em cuja justificativa da 

contratação constava expressamente a ‘avaliação mercadológica de lote de terreno localizado em 

Brasília/DF, para fins de alienação por meio de licitação, em consonância com a legislação vigente 

e com os critérios preconizados pelas normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) em vigor’ e que ‘para tanto, torna-se necessário contratar engenheiro com conhecimentos 

técnicos específicos e situação regular junto ao CREA’ (peça 132, pág. 18). No mesmo documento 

de solicitação consta (i) o valor de R$ 2.330,00 definido para a contratação conforme ‘solicitação de 

contratação AA/Delop 006/2012 – OCS nº 160/2012’ e (ii) os valores de todas os orçamentos 

recebidos para a contratação atual, mostrando que aquele ofertado pela S4AHilco é o menor deles 

(R$ 2.420,00), sendo pouco acima do calculado pelo solicitante da contratação.  

496. Há que se observar, no entanto, que a SecexEstatais não incluiu no rol de 

audiências o Sr. Armando Correa Fonseca Junior (CPF 021.612.377-13), Chefe do Departamento 

de Logística e Patrimônio (AA/DELOP). Pondera-se que o chefe do Departamento não apenas é 

signatário da ‘autorização para executar’, conforme consta da ‘solicitação de contratação AA/Delop 

nº 010/2012, de 20/9/2012 (peça 132, pág. 18), como também foi o proponente no documento que 

submeteu a alienação do imóvel, no valor de R$ 45.901.452,00, à alçada decisória da Diretoria do 

BNDES (peça 3, pág. 2). 

497. Ocorre que os gestores do Departamento de Logística e Patrimônio 

(AA/DELOP) não foram os únicos a concorrer com as desconformidades ora observadas. Isso 

porque ‘o Departamento de Licitações (AA/DELIC) atuou na fase interna do procedimento 

licitatório em questão promovendo orientação jurídica à Unidade Demandante da contratação 

(AA/DELOP), com o objetivo de adequar e conciliar as necessidades administrativas às 

normatizações legais e às emanações jurisprudenciais incidentes sobre o tema (...) buscando dotar o 

procedimento licitatório das justificativas necessárias para a ratificação da sua regularidade’, 

acrescentando ainda que ‘pode-se destacar a atuação do AA/DELIC junto à Unidade demandante na 

formatação e auxílio na definição dos seguintes elementos da contratação e respectivas 

justificativas: a) avaliação do imóvel (...) a fim de atender ao que dispõe o art. 17, inciso I, da Lei nº 

8.666/1993’  (peça 3, págs. 104-105, destaques acrescidos).  

498. O referido documento Memo AA/DELIC nº 08/2014 (peça 3, págs. 104-105), o 

qual encaminhou o processo à apreciação do aprovador jurídico da área de administração, é 

assinado pelos gestores (i) Thiago Abreu dos Santos Tourinho (CPF 085.667.167-36), coordenador 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 013.073/2014-1 

 

71 

 

de serviços da AA/DELIC/GLIC3, (ii) Aline de Moraes Reis Vinhas (CPF 032.755.627-70), 

Gerente da AA/DELIC/GLIC3, e (iii) Rogerio Abi Ramia Barreto (CPF 022.352.847-10), Chefe de 

Departamento da AA/DELIC.  

499. Na sequência processual, tem-se a Nota AA/APJUR nº 08/2014, na qual o sr. 

Gilson Loureiro Roquette, na condição de aprovador jurídico, deixa consignado que ‘a avaliação 

dos bens consta (...) sendo o respectivo Laudo (...) a fim de se atender ao que dispõe o art. 17, inciso 

I, da Lei nº 8.666/1993, sendo ratificados pelo AA/DLIC na alínea ‘a’ de seu Memo’ (peça 3, págs. 

106-107, destaques acrescidos).  

500. A partir da aprovação jurídico formal, houve novo Memo AA/DELIC nº 

06/2014, no qual há o registro de que ‘este Departamento de Licitações procedeu à elaboração das 

Minutas de Edital objetivando o processamento do certame e a concretização da alienação dentro 

dos ditames normativos (...) diante das características do objeto da licitação (...) o AA/DELIC 

adotou a Minuta de Edital referente à modalidade Concorrência, adequando-a às exigências de 

natureza jurídico-formais estipuladas pela legislação que trata das licitações e contratos 

administrativos, notadamente a Lei nº 8.666/1993’, sendo o documento assinado pelo sr.  Rogerio 

Abi Ramia Barreto (CPF 022.352.847-10), na condição de advogado e de Chefe de Departamento 

da AA/DELIC, e pelo sr. Thiago Abreu dos Santos Tourinho (CPF 085.667.167-36), dessa vez na 

condição de advogado e de Gerente Substituto da AA/DELIC/GLIC3 (peça 3, pág. 109, destaques 

acrescidos). A partir do referido documento, houve nova aprovação jurídica pela área de 

administração (peça 3, págs. 110 e 111). 

501. No documento que submeteu a alienação do imóvel, no valor de R$ 

45.901.452,00, à alçada decisória da Diretoria do BNDES (peça 3, pág. 2) consta como signatário 

despachante o Sr. Carlos Roberto Lopes Haude (CPF 659.240.027-72), Superintendente da Área de 

Administração, também signatário do contrato OCS 306/2012, conforme apontado pela 

SecexEstatais. Cabe ressaltar que, como superior hierárquico signatário dos documentos 

diretamente vinculados à execução contratual do laudo de engenharia de avaliações, bem como a 

sua remessa como fundamento para abertura de processo licitatório, é possível ratificar a sua culpa, 

elemento subjetivo, seja in elegendo (sobre a qualidade da escolha de seus subordinados), seja in 

vigilando (inobservância do dever de vigiar seus subalternos). 

502. Observa-se que a natureza das desconformidades constatadas no laudo de 

avaliação da S4AHilco demonstra serem facilmente perceptíveis pelo gestor médio, em especial o 

não atingimento do Grau III exigido em contrato, sendo possível afirmar que era exigível, da parte 

dos responsáveis, condutas diversas daquelas que adotaram no sentido de detectar tais falhas.  

503. Por esse motivo, ao aprovar o laudo de avaliação para servir de base para o preço 

mínimo do terreno a constar da licitação Concorrência para Alienação 01/2014, os gestores 

indicados colocaram em risco a Administração Pública e tal fato impõe a necessidade de avaliação 

quanto à possibilidade de responsabilização dos aprovadores do laudo. Diante da necessidade de 

prévia instauração de contraditório, a fim de garantir a ampla defesa aos gestores do BNDES, com 

fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8443/1992, c/c art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do 

TCU, será proposta audiência dos seguintes responsáveis: Adolfo Saubermann (083.789.277-50); 

Armando Correa Fonseca Junior (021.612.377-13); Carlos Roberto Lopes Haude (659.240.027-72); 

Rogerio Abi Ramia Barreto (022.352.847-10); Aline de Moraes Reis Vinhas (032.755.627-70); e 

Thiago Abreu dos Santos Tourinho (085.667.167-36). Os gestores srs. Armando, Rogério, Aline e 

Carlos Roberto são também signatários das notas técnicas encaminhadas pelo BNDES em respostas 

às oitivas determinadas pelo TCU (peça 89). 

504. No que concerne aos problemas identificados em relação às exigências do edital 

sobre habilitação das empresas que contrariaram o art. 18 da Lei 8.666/1993 (certidão negativa de 

INSS, FGTS, Tributos Federais, Dívida Ativa da União etc.), cabe ressaltar que os Srs. Rogerio Abi 
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Ramia Barreto (022.352.847-10); e Thiago Abreu dos Santos Tourinho (085.667.167-36) 

afirmaram, por meio do Memo AA/Delic n. 6/2014 (peça 3, p. 109), que o edital de licitação foi 

adequado às exigências da legislação. 

505. Em outras palavras, os responsáveis aprovaram o edital de licitação defeituoso, 

cabendo serem chamados em audiência por esse motivo. 

506. Além disso, em relação à aplicação do valor de liquidação forçada como valor 

mínimo do certame, o que infringiu a legislação pátria, verifica-se que os responsáveis são os Srs. 

Adolfo Saubermann (083.789.277-50); Armando Correa Fonseca Junior (021.612.377-13); Carlos 

Roberto Lopes Haude (659.240.027-72); Rogerio Abi Ramia Barreto (022.352.847-10); Aline de 

Moraes Reis Vinhas (032.755.627-70); e Thiago Abreu dos Santos Tourinho (085.667.167-36), haja 

vista que, em nenhum momento, qualquer deles questionou, em seus pareceres, o evidente e ilegal 

deságio aplicado sobre o valor de mercado do imóvel a título de liquidação forçada, o que se refletiu 

no processamento da licitação inquinada por valores abaixo do valor de mercado do bem. 

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 

507. A norma técnica ABNT NBR 14.653-1/2001 menciona que um laudo de 

avaliação de imóveis pode analisar a conjuntura do mercado que envolve o bem avaliado, conforme 

definido no item 3.16 da ABNT NBR 14.653-2/2011. 

508. Nos termos da norma técnica, a conjuntura do mercado é definida como o 

‘conjunto de circunstâncias, tais como estrutura, conduta e desempenho, que influenciam no 

comportamento do mercado em determinado período’. 

509. Sobre o desempenho do mercado, definido no item 3.13 da ABNT NBR 14.653-

2/2011 como ‘evidências da evolução do mercado, pela análise do seu comportamento num 

determinado período de tempo’, verifica-se que essa também foi uma questão abordada no tópico I 

deste parecer, onde ficou evidenciado que o laudo da S4Ahilco não abarcou esse tema. 

510. Acerca do desempenho do mercado, cabe noticiar, no presente momento, que o terreno do 

BNDES localiza-se em área privilegiada da cidade de Brasília/DF, sendo um dos últimos terrenos 

disponíveis nas proximidades do centro da cidade com potencial construtivo relevante. 

511. Um dos fatos que evidenciam esse ponto é a notícia constante do sítio eletrônico da 

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) – link: 

<http://www.metro.df.gov.br/sobre-o-metro/expansao.html>, acesso em 9/4/2015, na qual se anota 

que: 

Encontra-se em andamento a expansão de 7,5 km de via e construção de cinco novas estações. Serão duas 

novas estações e mais 2,5 km de via em Ceilândia, duas novas estações e 4 km de via em Samambaia e a 

primeira estação da Asa Norte, localizada nas proximidades do Setor Comercial Norte (SCN), com 1 km de 

via até a altura do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). 

(grifo nosso) 

512. Tal fato foi amplamente noticiado na imprensa local, conforme demonstram os links: 

<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2014/06/13/interna_cidadesdf,432563/

metro-do-df-sera-expandido-e-tera-primeira-estacao-da-asa-norte.shtml>, acesso em 9/4/2015; e 

<http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2014/06/agnelo-assina-expansao-do-metro-que-preve-

1-estacao-da-asa-norte.html>, acesso em 9/4/2015. 

513. Ou seja, em breve, o lote do BNDES poderá ser atendido por uma estação de metrô em 

suas proximidades. A fim de ilustrar essa situação, cabe mostrá-la em um mapa, conforme a seguir: 
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514. Certamente, esse é um fato que terá impactos significativos na valorização do 

imóvel, conforme demonstra a notícia: <http://vejabrasil.abril.com.br/brasilia/materia/mar-de-

carros-3186>, acesso em 9/4/2015. Portanto, a futura expansão do Metrô-DF trará ganhos 

significativos para a valorização do imóvel. 

515. Além disso, visando ponderar acerca do mercado imobiliário do DF, verifica-se 

que existe uma tendência de órgãos públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista, 

atualmente sediados no Setor de Autarquias Sul e Setor Bancário Sul, em mudar de sede para 

edifícios mais novos, com menor custo de manutenção, localizados no Setor de Autarquias Norte. 

516. Nos presentes autos, essa tendência foi materializada no histórico do imóvel em 

tela face ao interesse da Caixa Econômica Federal em adquirir o imóvel para posterior implantação 

de sua sede central (cf. peça 13, p. 40-41). 

517. O Banco do Brasil, em movimento recente, também está trocando sua sede do 

Setor Bancário Sul para o Setor de Autarquias Norte, conforme notícia: 

<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2015/03/08/interna_cidadesdf,474464/

banco-do-brasil-deixa-edificio-que-foi-inaugurado-com-a-capital-federal.shtml>, acesso em 

9/4/2015. 

518. A mais, atualmente, no Setor de Autarquias Norte, encontra-se implantada a 

sede da Confederação Nacional do Comércio (CNC), entidade paraestatal, possibilidade não 

prevista no art. 29 do Decreto 596/1967 do Distrito Federal. 

519. A imprensa local, desde 2011, dá conta que:  

‘No local [Setor de Autarquias Norte], haverá duas quadras novas com oito terrenos, que vão 

abrigar escritórios particulares e prédios de órgãos públicos, como a Receita Federal e a Polícia Federal. (...) 

Pelo menos três projetos já chegaram para análise na Administração Regional de Brasília e dois alvarás de 

construção foram emitidos. Um prédio de salas e escritórios, que terá 17 andares, está em fase avançada e é 

possível acompanhar os funcionários trabalhando com rapidez.  

(fonte: 

<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2011/08/01/interna_cidadesdf,263402/expansao-
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do-setor-de-autarquias-norte-tem-projeto-viario-da-decada-de-1970.shtml>, acesso em 10/4/2015 – 

destaques acrescidos) 

520. Ou seja, embora seja um ato discricionário da Administração Regional de 

Brasília a eventual concessão de Outorga Onerosa de Alteração de Uso, há possibilidade real de que 

poderá ser obtida a alteração de uso do imóvel por parte do eventual comprador. 

521. Isso demonstra uma tendência de forte valorização e dinamismo do mercado em 

relação à área na qual está localizado o terreno do BNDES, uma vez que diversas empresas públicas 

e sociedades de economia mista vislumbram utilizar a área para suas operações, além das 

autorizações de alteração de uso já obtidas por parte da CNC e por parte de outras incorporadoras, 

haja vista a construção de prédio de escritórios particulares. 

522. Nesse diapasão, esse fato também mitiga os argumentos do BNDES e da AJS 

Empreendimentos acerca da restrição de uso do terreno. Embora haja essa restrição prevista na 

legislação distrital, na prática, provavelmente, isso não constituirá óbice à aceitação pelo mercado 

das futuras unidades imobiliárias a serem construídas no local. 

CONCLUSÃO 

523. Em atendimento ao despacho exarado pelo Exmo. Sr. Ministro Relator Augusto 

Sherman Cavalcanti, acostado à peça 104, foi confeccionada a presente instrução. 

524. Os principais pontos analisados neste trabalho foram: (i) desconformidades 

técnicas do laudo de avaliação do imóvel produzido pela empresa S4AHilco, adotado pelo BNDES 

para subsidiar a Concorrência Pública 1/2014; (ii) os argumentos trazidos aos autos pelo BNDES e 

pela AJS Empreendimentos e Participações SPE Ltda. (empresa vencedora da licitação) acerca do 

laudo produzido por empresa contratada do Banco do Brasil, a pedido desta Corte de Contas; (iii) os 

indícios de restrição à competitividade identificados no certame; (iv) a aplicação do valor de 

liquidação forçada no caso concreto; e (v) demais pontos trazidos pelo representante. 

525. Também foi realizada uma análise sobre a responsabilização dos agentes que 

aprovaram o laudo defeituoso da empresa S4AHilco e o edital de licitação contendo cláusulas 

restritivas à ampla competitividade, visando complementar relatório de inspeção prolatado pela 

SecexEstatais – peça 140 (tópico VI do Exame Técnico). 

526. Acerca do laudo elaborado pela empresa S4AHilco, que foi adotado pelo 

BNDES para embasar o preço mínimo para alienação do imóvel, restou evidenciado que contraria 

as normas técnicas da ABNT, NBR 14.653-1/2001 e 14.653-2/2011, na escolha e na aplicação do 

método involutivo ao caso concreto, uma vez que, nos termos do item 7.5 da ABNT NBR 14.653-

1/2001, o método comparativo direto de dados de mercado tem uso prioritário (tópico I.1 do Exame 

Técnico). 

527. No caso concreto, foi verificado que é possível aplicar o método comparativo 

direto de dados de mercado, o que torna o seu uso obrigatório para a Administração Pública e 

caracteriza  desconformidade do laudo da empresa S4AHilco (tópico I.1.1 do Exame Técnico). 

528. Entre outros problemas identificados no aludido laudo, constam: (i) 

inadequações na capa do laudo nos campos de ‘finalidade’ e ‘objetivo’; (ii) omissão da data de 

vistoria; (iii) ausência de menção ao projeto de expansão do metrô do DF até o início da Asa Norte, 

o que beneficiará o bem avaliado; (iv) ausência de menção a dois empreendimentos de grande porte 

localizados no Setor de Autarquias Norte, na iminência de inauguração, o que valorizaria o imóvel 

(tópico I.1.2 do Exame Técnico). 

529. Além disso, ficou comprovado, em instrução pretérita dos autos (peça 79, p. 20), 

que, contrariamente ao declarado pela S4AHilco de que a avaliação produzida havia atingido Grau 

III de precisão e fundamentação (alta precisão), o laudo elaborado alcançou, na realidade, apenas 
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precisão e fundamentação Grau I (baixa precisão), em afronta a norma técnica aplicável e ao termo 

de referência anexo ao contrato para prestação de serviços de avaliação de imóveis firmado junto ao 

BNDES. 

530. As deficiências mais importantse do laudo emitido pela empresa S4AHilco se 

referem ao valor de mercado e de liquidação forçada que foram atribuídos ao imóvel. No caso do 

valor de mercado, tanto a instrução pretérita desta Unidade Técnica (peça 79, p. 5-21) quanto o 

tópico I.1.2 deste trabalho deixam claro que os valores foram calculados de forma incorreta, 

apropriando rubricas em duplicidade e usando o método involutivo sem respeitar os critérios 

normativos. 

531. Em relação ao valor de liquidação forçada, além de não haver justificativas para 

sua aplicação no caso concreto (o que será abordado mais adiante nesta conclusão), o deságio 

atribuído foi computado com base em taxa de desconto incorreta e com prazo de absorção pelo 

mercado inadequado, causando uma diminuição relevante no valor do imóvel, falha que se replicou 

na fixação do preço mínimo do bem na licitação (peça 79 e tópico I.1.2 desta instrução). 

532. Cabe ressaltar que, em sua mais recente manifestação nos autos, o BNDES 

reconheceu as deficiências presentes no laudo (peça 89, p. 6 e 35). 

533. Diante das deficiências apontadas no laudo avaliativo do imóvel que embasou a 

licitação, evidencia-se a nulidade do certame.  

534. Por essa razão, alvitra-se tornar definitiva a medida cautelar adotada nos 

presentes autos, no sentido de determinar ao BNDES que adote as providências no sentido de anular 

a Concorrência Pública para alienação AA 1/2014 – BNDES. 

535. Em outro giro, o BNDES e a empresa vencedora da licitação AJS apresentaram 

argumentações acerca do laudo produzido pela JJ Engenharia Ltda., contratada pelo Banco do 

Brasil a pedido do TCU para avaliar o imóvel em tela. 

536. Em apertada síntese, foram questionadas: (i) as premissas adotadas pelo laudo 

avaliativo entregue pelo Banco do Brasil para formular o modelo matemático de avaliação do bem, 

a exemplo da pertinência de algumas variáveis independentes incluídas na amostra e na equação 

resultante; (ii) a validade do modelo adotado; e (iii) falta de transparência do laudo entregue pelo 

Banco do Brasil, que não explicitou os elementos do universo estatístico que foram excluídos da 

composição da amostra (tópico II do Exame Técnico). 

537. Também foi alegado que o método comparativo de dados de mercado seria 

inaplicável ao caso concreto. Ademais, o BNDES afirmou que, em caso de uso do método 

comparativo direto de dados de mercado, seria necessário qualificar a amostra de dados adotada 

para construção do modelo. 

538. Após analisados as alegações carreadas pelo BNDES e pela AJS, ponderou-se 

pela sua improcedência, não havendo os defendentes logrado êxito em desconstituir o laudo 

entregue pelo Banco do Brasil. 

539. Com efeito, ficou comprovado que as premissas adotadas pelo laudo entregue 

pelo Banco do Brasil, especialmente as variáveis que foram objeto de questionamentos pelos 

defendentes (‘distância à rodoviária do Plano Piloto’; ‘ano’; ‘origem da informação’; ‘atendimento 

pelo metrô’ etc.), se mostraram consistentes, haja vista que o laudo atendeu a todos os requisitos da 

norma técnica, mormente os testes estatísticos requeridos (tópico II.2 do Exame Técnico). 

540. Além disso, sobre a possibilidade de elevada amplitude dos dados da amostra em 

relação às variáveis utilizadas, anotou-se que não há qualquer restrição normativa a respeito e que a 

amplitude dos dados não foi extrapolada, o que torna adequado e classificado como precisão de 

grau III (mais preciso) o laudo avaliativo entregue pelo Banco do Brasil – tópico II.2.b do Exame 
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Técnico. 

541. Nos termos da norma técnica, o que determina se há inconsistências nas 

informações alocadas para cada parâmetro são os testes estatísticos. Cabe ressaltar que o laudo 

elaborado pela empresa contratada do Banco do Brasil foi aprovado em todos os testes estatísticos 

exigidos pela norma técnica (tópico II.2.b do Exame Técnico). 

542. A respeito da concentração da amostra em algumas faixas das variáveis ‘origem 

da informação’, a qual possuiria maior concentração de dados de ofertas no mercado e não de 

transações efetivadas, e ‘área’, a qual possuiria maior concentração em terrenos menores, foi 

analisado que (i) os dados provenientes de ofertas no mercado possuem maior disponibilidade, 

causando, naturalmente, esse efeito, haja vista o sigilo comercial existente em alienações realizadas; 

e (ii) os terrenos menores são mais numerosos, acarretando maior disponibilidade de dados desses 

imóveis (tópico II.2.d do Exame Técnico). 

543. Vale destacar que os testes estatísticos previstos em norma verificam os 

possíveis impactos negativos dessa concentração de dados e, desde que atendidos os preceitos 

normativos, validam a utilização do parâmetro/variável. Ou seja, desde que estejam distribuídos em 

toda a amplitude dos dados, uma concentração em qualquer parte da amostra não altera o resultado 

da equação nem torna o resultado tendencioso (tópico II.2.d do Exame Técnico). 

544. Acerca da alegada impossibilidade de uso do método comparativo direto de 

dados de mercado ao bem avaliando, verificou-se que o laudo entregue ao Banco do Brasil 

apresentou 193 elementos amostrais que fundamentaram seu modelo. As informações foram 

classificadas e identificadas de acordo com as variáveis presentes no modelo. Além disso, outros 

dois laudos juntados aos autos pela AJS relativos à avaliação de imóveis no Setor de Autarquias 

Norte utilizaram o método comparativo direto, demonstrando a plausibilidade no uso do método 

prioritário, de acordo com a norma técnica da ABNT (tópico II.2 do Exame Técnico). 

545. A mais, também foi alegado que os dados da amostra não passaram por 

atualização monetária. No entanto, ficou evidenciado que o uso de uma variável temporal no 

modelo matemático, representada pela variável ‘ano’ no laudo entregue pelo Banco do Brasil, torna 

desnecessária a atualização dos preços, pois a evolução temporal do mercado passa a ser computada 

nessa variável (tópico II.2.c do Exame Técnico). 

546. Também foi questionada uma discrepância no sentido de crescimento da 

variável ‘origem da informação’ (sinal positivo no coeficiente angular da variável), o que majoraria 

a importância de dados relativos a ofertas de mercado em detrimento de transações concretizadas, e 

no uso sequencial linear de variáveis. Atinente ao primeiro ponto, restou assente  que não há 

reparos a fazer no laudo entregue pelo Banco do Brasil, pois, em vista dos descontos que 

comumente ocorrem no mercado imobiliário ofertados pelos compradores, os valores de ofertas de 

mercado costumam ser maiores do que alienações realizadas, o que torna crescente o sentido da 

variável ‘origem da informação’, levando adequadamente o modelo a refletir os valores de oferta 

como maiores do que os de transação. Ademais, os laudos elaborados pela Caixa Econômica 

Federal para terrenos no Setor de Autarquias Norte, apresentados pela AJS, também computaram 

essa variável com sinal positivo (tópico II.2.e do Exame Técnico). 

547. Em relação à segunda alegação do uso sequencial linear de variáveis, observou-

se que os procedimentos adotados pelo laudo entregue pelo Banco do Brasil seguiram as 

disposições normativas, tendo sido submetidos aos testes estatísticos requeridos para verificar a 

adequabilidade da informação. Portanto, não se verificou a alegada inconsistência (tópico II.2.e do 

Exame Técnico). 

548. Convém trazer à baila que eventual hipótese que vise alterar o modelo proposto 

no laudo entregue pelo Banco do Brasil só poderia ser válida se estivesse acompanhada de testes 
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estatísticos e a avaliação da relevância das alterações para formação do valor. Sem esses elementos, 

eventuais opiniões subjetivas sobre os parâmetros utilizados e/ou a forma de segmentação das 

variáveis carecem de fundamentação para serem acolhidas (tópico II.2.f do Exame Técnico). 

549. Ficou assinalado que não foi verificada redundância na variável ‘distância à 

rodoviária’, em vista de que a alegada duplicidade consistiu em erro de redação no texto do laudo, 

não tendo implicações no modelo matemático, pois não constou do rol de variáveis utilizadas no 

modelo estatístico do laudo entregue pelo Banco do Brasil (Tópico II.2.g do Exame Técnico). 

550. Ademais, foi observado que o laudo entregue pelo Banco do Brasil apontou os 

elementos da amostra que foram excluídos por meio do símbolo ‘*’, observação corroborada pelo 

fato de que os itens marcados não constam do teste de resíduos do modelo, o que demonstra que 

não houve falta de transparência no laudo avaliativo. Constatou-se, ainda, que a amostra resultante, 

após exclusão, continuou representativa da população, o que comprova que não houve impactos 

negativos dessas exclusões no modelo proposto (tópico II.2.g do Exame Técnico). 

551. A respeito da suposta inadequação de alguns elementos da amostra, a exemplo 

do terreno localizado em Águas Claras, convém mencionar que vários dos elementos da amostra 

impugnados pelo BNDES e pela AJS como impróprios para compor o modelo foram marcados com 

o símbolo ‘*’, evidenciando que foram excluídos do cômputo da equação (tópico II.2.g do Exame 

Técnico). 

552.  Também ficou patente a inadequação da tentativa, por parte dos defendentes em 

suas respostas às oitivas, de utilização de laudos antigos e de dados isolados como base para 

combater o valor de mercado obtido no laudo avaliativo entregue pelo Banco do Brasil, por estar 

desprovida de fundamento técnico na ABNT NBR 14.653-1/2001 e 14.653-2/2011 (tópico II.3 do 

Exame Técnico). 

553. Além disso, foi noticiado que há interesse de outras entidades da Administração 

Pública Federal em adquirir o terreno em questão. Por isso, avaliou-se, com fulcro no art. 23, § 1º, 

da Lei 9.636/1998, que deveria o BNDES realizar consulta prévia a potenciais órgãos e entidades da 

Administração interessados no imóvel, em especial a Caixa Econômica Federal, antes de colocá-lo 

à venda no mercado, visando sobretudo que não houvesse prejuízo à Administração decorrente de 

especulação imobiliária em uma possível recompra do terreno (tópico II.3 do Exame Técnico). 

554. Os tópicos II.4 a II.8 do Exame Técnico finalizam a demonstração de que o 

laudo entregue pelo Banco do Brasil reflete o valor de mercado do imóvel para a época da licitação, 

fundamentado em técnicas estatísticas corretamente aplicadas. 

555. Portanto, concluiu-se que o único laudo de avaliação do imóvel constante dos 

autos que atendeu os requisitos normativos é o laudo entregue pelo Banco do Brasil, demonstrando, 

mais uma vez, a nulidade do certame, haja vista que o laudo da S4AHilco não trouxe o valor de 

mercado do imóvel para a data da licitação. 

556. Também foram objeto de análise os indícios de restrição à competitividade 

decorrentes das exigências de pagamento à vista associado ao prazo exíguo para apresentação de 

propostas (tópico III do Exame Técnico). 

557. Concluiu-se pela pertinência de realização da sessão pública do certame em 

Brasília/DF, e não no Rio de Janeiro/RJ, como ocorreu na Concorrência 1/2014 e pela necessidade 

de dar publicidade ao ato convocatório na praça de São Paulo/SP, além de Brasília/DF e Rio de 

Janeiro/RJ (tópico III.2 do Exame Técnico). 

558. Após ponderadas as alegações do BNDES e da AJS, restou assentado que, no 

caso concreto, o prazo de 30 dias para apresentação das propostas, embora respeite o mínimo 

exigido na legislação, pode ter refletido em menor participação no certame, sendo esse um prazo 
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que pode não ter oportunizado a potenciais interessados obterem financiamento bancário ou 

estudarem a viabilidade econômica do imóvel (tópicos III.2 e III.4 do Exame Técnico). 

559. Além disso, acerca da possibilidade de financiamento bancário ou formação de 

consórcios, o que poderia ter atraído mais interessados, observou-se que o prazo de 30 dias pode ter 

sido insuficiente para viabilizar os trâmites necessários. Cabe ressaltar que o edital de licitação, 

embora não tenha vedado, também não trouxe permissão explícita para compra do bem mediante 

financiamento junto a agente financeiro (tópicos III.2 e III.4 do Exame Técnico). 

560. Em outra vertente, foi analisado que o edital de licitação previu exigências de 

habilitação em desacordo com o art. 18 da Lei 8.666/1993, a exemplo de apresentação de certidão 

negativa de INSS, FGTS e tributos federais (tópico III.2 do Exame Técnico). Entretanto, foi visto 

que os defendentes não foram ouvidos acerca desse ponto, por isso, alvitra-se que seja dada ciência 

àquela empresa pública acerca desse indício de irregularidade. 

561. Aliás, ficou evidenciado que não há amparo legal ou jurisprudencial para 

utilização do critério de liquidação forçada, além de ter havido falhas técnicas em sua aplicação no 

caso concreto (tópico IV do Exame Técnico). 

562. Com efeito, os argumentos trazidos aos autos pelos defendentes demonstraram 

que não havia justificativas técnicas para sua aplicação na licitação em exame, além de não 

desconstituírem o entendimento anteriormente esposado na instrução da peça 79, p. 25, acerca da 

ilegalidade do valor de liquidação forçada para alienação de imóveis públicos, (tópico IV.2 e IV.4 

do Exame Técnico). 

563. Essa irregularidade a respeito da aplicação de liquidação forçada também enseja 

nulidade do certame, haja vista que o valor de mercado não foi respeitado no caso concreto, 

violando o disposto no art. 24, inciso VII, da Lei 9.636/1998. 

564. Acerca dos demais indícios de irregularidades relacionados pelo representante 

em sua peça inicial, a exemplo da data marcada para a sessão pública da licitação; e do capital 

social declarado da empresa AJS, vencedora da licitação, ser de R$ 1.000,00 etc., à exceção do 

suposto conflito de interesse verificado no laudo de avaliação da S4AHilco, concluiu-se, no mérito, 

que nenhum dos fatos apresentados constituíram ilegalidade (tópico V.1 do Exame Técnico). 

565. Por sua vez, sobre a suposta ligação entre um dos engenheiros signatários do 

laudo de avaliação da S4AHilco, Sr. Ricardo Caiuby Salles, e o representante da empresa 

arrematante, Sr. Álvaro José da Silveira, ponderou-se que esta Corte de Contas não dispõe de 

poderes investigatórios necessários e suficientes para aprofundar as análises, o que motiva a 

proposta de enviar cópia da deliberação que vier a ser proferida nos presentes autos ao Ministério 

Público Federal, órgão competente para tal e que já encaminhou solicitação de informações, 

conforme processo apenso a este (tópico V.1 do Exame Técnico). 

566. Além do mais, anuindo e expandindo proposta de encaminhamento da 

SecexEstatais constante de relatório de inspeção acostado à peça 140, será proposto chamar em 

audiência os responsáveis indicados a seguir, em decorrência de respectivas condutas, 

irregularidades observadas e normativos infringidos (tópico VI do Exame Técnico): 

a)  Sr. Carlos Roberto Lopes Haude (CPF 659.240.027-72), Superintendente da Área de 

Administração e signatário do contrato OCS 306/2012, Sr. Armando Correa Fonseca Junior (CPF 

021.612.377-13), Chefe do Departamento de Logística e Patrimônio (AA/DELOP), signatário da 

‘autorização para executar’ (peça 132, p. 18) da solicitação de contratação AA/DELOP n. 10/2012, 

de 20/9/2012, e Sr. Adolfo Saubermann (CPF 083.789.277-50), Gerente da AA/Delop/Gpat e gestor 

do contrato OCS 306/2012, para que apresentem razões de justificativa pelas irregularidades:  

a.1) não formalização dos necessários aditivos para dar cobertura ao contrato indicado, 

acompanhados das respectivas justificativas e autorizações para a prorrogação de prazo verificada, 
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uma vez que expirado o prazo contratual, de trinta dias, o laudo final de avaliação técnica somente 

foi entregue em 20/09/2013, em desacordo com os arts. 57, § 2º e 60, todos da Lei 8.666/1993;  

a.2) falta de registro, no processo de contratação, da evolução dos questionamentos, 

dúvidas e esclarecimentos, que deram ensejo à emissão de novo laudo técnico em 20/09/2013, 

contrariando o art. 60 da Lei 8.666/93;  

a.3) emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços em data anterior à entrega 

final do laudo (20/09/2013), o que deu ensejo ao pagamento antecipado dos serviços (21/02/2013), 

contrariando o parágrafo segundo da cláusula quarta do contrato OCS 306/2012 e em 

desconformidade com as datas preenchidas na Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 

92221220131597557 do Crea-SP, assinada em 23/11/2013, a qual indicou que o serviço teve início 

em 4/11/2013 e término em 21/11/2013, mesma data preenchida no campo de ‘celebração do 

contrato’ (peça 2, pág. 131); e  

a.4) aceitação do serviço de engenharia de avaliação técnica com grau de fundamentação I, 

em desconformidade com a especificação de grau III estabelecida na cláusula terceira, parágrafo 

quarto, do Contrato OCS 306/2012 e no item 3.3 do termo de referência, em desacordo com art. 73, 

inciso I, da Lei 8.666/1993. 

b) Sr. Adolfo Saubermann (CPF 083.789.277-50), Gerente da AA/Delop/Gpat e gestor do 

contrato OCS 306/2012, por aceitar o laudo de avaliação com valor abaixo do mercado, Sr. 

Armando Correa Fonseca Junior (CPF 021.612.377-13), Chefe do Departamento de Logística e 

Patrimônio (AA/DELOP) e Sr. Carlos Roberto Lopes Haude (CPF 659.240.027-72), 

Superintendente da Área de Administração, proponentes da alienação do imóvel no valor de R$ 

45,9 milhões (peça 3, p. 2), o que ensejou o processamento de licitação de alienação do imóvel por 

valor mínimo abaixo do valor de mercado, afrontando o disposto no art. 24, inciso VII, da Lei 

9.636/1998; 

c) Srs. Thiago Abreu dos Santos Tourinho (CPF 085.667.167-36), coordenador de serviços 

da AA/DELIC/GLIC3; Aline de Moraes Reis Vinhas (CPF 032.755.627-70), Gerente da 

AA/DELIC/GLIC3; e Rogério Abi Ramia Barreto (CPF 022.352.847-10), Chefe de Departamento 

da AA/DELIC, em decorrência de: 

c.1) terem atuado na fase interna do procedimento licitatório na formatação e auxílio na 

definição da avaliação do imóvel, além de terem emitido Memo AA/DELIC n. 8/2014 (peça 3, p. 

104-105), no qual aprovaram o laudo de avaliação que serviu de base para o preço mínimo da 

licitação, o que ensejou o processamento de licitação de alienação do imóvel por valor mínimo 

abaixo do valor de mercado, colocando em risco a Administração Pública, em afronta ao disposto 

no art. 37, caput, da Constituição Federal (princípio da eficiência) e art. 24, inciso VII, da Lei 

9.636/1998; 

c.2) terem afirmado que o edital de licitação encontrava-se adequado às exigências, 

quando, na realidade, havia cláusulas de habilitação em desconformidade com o art. 18 da Lei 

8.666/1993, a exemplo das exigências relativas a certidões negativas de débitos junto ao INSS, 

FGTS, Dívida Ativa da União e Tributos Federais. 

567. Todos os responsáveis elencados acima também deverão ser chamados em 

audiência em relação à aplicação do valor de liquidação forçada como preço mínimo para o 

certame, haja vista que, em nenhum momento, qualquer deles questionou, em seus pareceres, o 

evidente e ilegal deságio aplicado sobre o valor de mercado do imóvel a título de liquidação 

forçada, o que se refletiu no processamento da licitação inquinada por valores abaixo do valor de 

mercado do bem.  

568. Registra ainda a SecexEstatais a necessidade de, no mérito, dar ciência ao 

BNDES que o procedimento simplificado de contratação direta dos serviços de avalição técnica 

para determinação do valor mercadológico de imóveis, identificado no contrato OCS 306/2012, traz 

riscos à qualidade e impessoalidade das informações produzidas, o que justifica a adoção de 

procedimento licitatório em contratações do tipo, conforme art. 37, inciso XXI da Constituição 
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Federal e art. 3º da Lei 8.666/1993. 

569. Por outro lado, ainda que haja aplicação dos gestores chamados em audiência 

com multa por ato praticado com grave infração à norma regulamentar ou legal, ou ainda ato 

antieconômico, tal qual estabelece o art. 58 da mesma Lei 8443/1992, não se faz possível à empresa 

S4AHilco, uma vez que tais medidas administrativas se adstringem ao gestor. Contudo, isso não 

escusa o BNDES da aplicação das punições previstas no instrumento de contrato à empresa de 

engenharia S4AHilco, a qual pode ainda responder civil, penal e administrativamente por dolo ou 

culpa em falhas e omissões na elaboração do laudo.  Por esse motivo, cabe o envio de cópia da 

deliberação que vier a ser proferida tanto para o BNDES quanto para o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), supervisor do BNDES, em atenção ao disposto no 

art. 41, § 2º, da Lei 8.443/1992. 

570. Diante dos indícios de faltas ético-profissionais cometidas pelos engenheiros 

signatários do laudo da S4AHilco, além dos indícios de descumprimento da Resolução CONFEA 

218 e 345 c/c item 1 da ABNT NBR 14.653-1/2001 pelos corretores de imóveis Srs. Edneval 

Lomanto de Araújo e Raimundo Guanabara Júnior que firmaram laudo de avaliação de imóveis nos 

presentes autos (peça 2, p. 62-82), propõe-se enviar cópia da deliberação que vier a ser proferida 

nos presentes autos ao Crea-SP (conselho no qual foi firmada ART do laudo da S4AHilco), ao 

Crea-DF (local onde foi prestado o serviço de engenharia), para que adotem as providências que 

entenderem cabíveis (tópico I do Exame Técnico). 

571. Ademais, além de determinar ao BNDES que anule o certame, alvitra-se dar 

ciência ao BNDES sobre as seguintes impropriedades: 

a)  utilização de metodologias avaliativas de imóveis fora da ordem de prioridade prevista 

na NBR 14.653-2:2011, identificada no laudo de avaliação da empresa S4AHilco, o que afronta o 

disposto no subitem 8.1 da NBR 14.653-2/2011 c/c art. 1º da Lei 4.150/1962; 

b)  exigências de habilitação atinentes a apresentação de certidões negativas de débitos 

junto ao INSS, FGTS, Dívida Ativa da União e Receita Federal, além de certidão negativa de 

falências, identificada no edital da Concorrência Pública para Alienação de Imóveis 1/2014, o que 

afronta o disposto no art. 18 da Lei 8.666/1993. 

572. Propõe-se, ainda, determinar ao BNDES que, em eventual licitação futura para 

alienação do imóvel: 

a)  efetue, previamente à publicação do edital de licitação, ampla consulta a órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal, especialmente a Caixa Econômica Federal, acerca do 

interesse em adquirir o terreno localizado no Setor de Autarquias Norte de propriedade do BNDES, 

com vistas a cumprir o disposto no art. 23, § 1º, da Lei 9.636/1998, aplicada ao caso concreto por 

analogia; e 

b)  adote como método avaliativo o método comparativo direto de dados de mercado, nos 

termos da NBR 14.653-2/2011, de observância obrigatória por força do disposto na Lei 4.150/1962. 

573. Além disso, alvitra-se recomendar ao BNDES que, em eventual licitação futura 

para alienação do imóvel: 

a)  adote prazo mínimo de 90 dias entre a data de publicação do edital e a data de entrega 

das propostas, equivalente ao prazo indicado em laudo avaliativo como prazo para absorção do 

imóvel pelo mercado; 

b)  preveja cláusula editalícia que expressamente permita ao interessado comprar o imóvel 

por meio de financiamento bancário; 

c)  promova ampla publicidade ao certame, avaliando possíveis publicações em jornais de 
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grande circulação de Brasília/DF (local do terreno), Rio de Janeiro/RJ (sede do BNDES) e São 

Paulo/SP (sede de muitas das maiores investidoras e incorporadoras do país), na Internet, por meio 

do site do próprio BNDES, em área de destaque, se possível na página inicial, e ainda em sites 

especializados em vendas de imóveis; 

d)  realize a sessão presencial da licitação em Brasília/DF, localidade do imóvel; 

574. Por fim, cabe ressaltar que, quando da conclusão da presente instrução, a AJS 

Empreendimentos e Participações SPE Ltda. ingressou com novos elementos nos autos, constantes 

da peça 144, no qual repisa argumentos no sentido de que não há no mercado compradores 

dispostos a desembolsar valores acima de R$ 100 milhões pelo imóvel, e atualiza informações 

acerca da concorrência pública n. 10/2014, da Caixa Econômica Federal, na qual aquela empresa 

pública tentou vender um imóvel de 16.703,1 m², localizado no Setor Bancário Sul, em Brasília/DF, 

tendo sido exigido o valor de R$ 72,8 milhões. Segundo a peça 144, p. 2, essa licitação resultou 

deserta, o que, em seu entender, demonstraria que a avaliação realizada no laudo entregue pelo 

Banco do Brasil estaria artificialmente inflada. 

575. Aduziu, ainda, a empresa AJS que um novo certame realizado pelo valor de R$ 

195 milhões ‘certamente será deserto’ (peça 144, p. 3). 

576. Embora constantes de novos elementos, esses argumentos constituem mera 

repetição do que já fora alegado pela AJS, tendo sido analisados no tópico II.3 desta instrução, no 

qual se concluiu pelo seu não acolhimento. 

BENEFÍCIOS DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 

577. Entre os benefícios do exame deste processo podem ser mencionados o 

impedimento de ocorrência de prejuízo ao Patrimônio Público, a correção de irregularidades em 

certame licitatório, além de um benefício quantitativo da ordem de R$ 143,4 milhões, considerando 

as condições de mercado imobiliário vigentes à data-base de março/2014, data da Concorrência 

Pública para Alienação nº 01/2014 – BNDES, referente à diferença entre o valor que o imóvel seria 

alienado à empresa privada e o seu valor de mercado, desconsiderando o fator de liquidação forçada 

do bem. Também pode ser citada a expectativa de controle trazida pela atuação do TCU no exame 

da presente representação.  

 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

578. Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, a fim de que 

sejam encaminhados ao Gabinete do Exmo. Ministro-Relator Augusto Sherman Cavalcanti, 

propondo ao Tribunal: 

I. tornar efetiva a medida cautelar proferida nos autos, no sentido de determinar ao Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com fundamento no art. 43, inciso I, 

da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 

I.1. adote providências para anular a Concorrência Pública para Alienação AA n. 1/2014-

BNDES, de modo a impedir a alienação de bem imóvel não operacional de propriedade do BNDES 

por preço abaixo do mercado, o que viola o disposto no art. 24, inciso VII, da Lei 9.636/1998, nos 

itens 7.5, 3.44, 3.30, 7.3 da ABNT NBR 14.653-1/2001, nos itens 3.10, 3.9, 3.54, 7.3, 8.1.1 e na 

Tabela 1 da ABNT NBR 14.653-2/2011, encaminhando a documentação comprobatória a esta 

Corte de Contas no prazo de 30 (trinta) dias; 

I.2. em caso de eventual futura licitação visando alienação do imóvel: 

I.2.1  efetue, previamente à publicação do edital de licitação, ampla consulta a órgãos 

e entidades da Administração Pública Federal, especialmente a Caixa Econômica Federal, acerca do 
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interesse em adquirir o terreno localizado no Setor de Autarquias Norte de propriedade do BNDES, 

com vistas a cumprir o disposto no art. 23, § 1º, da Lei 9.636/1998, aplicada ao caso concreto por 

analogia; e 

I.2.2  adote como método avaliativo aplicável ao caso concreto o método comparativo 

direto de dados de mercado quando das futuras avaliações do valor mínimo de venda do terreno, 

com fulcro no disposto na NBR 14.653-2 da ABNT c/c art. 1º da Lei 4.150, de 21/11/1962, a qual 

considera como prioritário o método de avaliação por comparativo direto de dados de mercado, sem 

prejuízo de avaliações adicionais e acessórias por meio de outros métodos, como forma de validar 

os resultados avaliação principal. 

II. dar ciência ao BNDES sobre as seguintes impropriedades: 

II.1  utilização de metodologias avaliativas de imóveis fora da ordem de prioridade 

prevista na NBR 14.653-2:2011, identificada no laudo de avaliação da empresa S4AHilco, o que 

afronta o disposto no subitem 8.1 da NBR 14.653-2/2011 c/c art. 1º da Lei 4.150/1962; 

II.2  exigências de habilitação atinentes a apresentação de certidões negativas de 

débitos junto ao INSS, FGTS, Dívida Ativa da União e Receita Federal, além de certidão negativa 

de falências, identificada no edital da Concorrência Pública para Alienação de Imóveis 1/2014, o 

que afronta o disposto no art. 18 da Lei 8.666/1993; 

II.3 o procedimento simplificado de contratação direta dos serviços de avalição técnica 

para determinação do valor mercadológico de imóveis, identificado no contrato OCS 306/2012, traz 

riscos à qualidade e impessoalidade das informações produzidas, o que justifica a adoção de 

procedimento licitatório em contratações do tipo, conforme art. 37, inciso XXI da Constituição 

Federal e art. 3º da Lei 8.666/1993. 

III. recomendar, com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, ao 

BNDES que, em caso de eventual licitação futura visando alienação do imóvel: 

III.1 adote prazo mínimo de 90 dias entre a data de publicação do edital e a data de entrega 

das propostas, equivalente ao tempo mínimo de absorção do imóvel pelo mercado de Brasília; 

III.2  preveja cláusula editalícia que expressamente permita ao interessado comprar o 

imóvel por meio de financiamento bancário; 

III.3  promova ampla publicidade ao certame, avaliando possíveis publicações em 

jornais de grande circulação de Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP, na internet, por 

meio do site do próprio BNDES, em área de destaque, e ainda em sites especializados em vendas de 

imóveis; 

III.4  realize a sessão presencial da licitação em Brasília/DF, localidade do imóvel; 

 

IV. realizar, com fundamento no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do 

Regimento Interno do TCU, a audiência dos responsáveis a seguir indicados, para que, no prazo de 

quinze dias, apresentem razões de justificativa pelas irregularidades indicadas: 

IV.1 Sr. Carlos Roberto Lopes Haude (CPF 659.240.027-72), Superintendente da Área de 

Administração e signatário do contrato OCS 306/2012, Sr. Armando Correa Fonseca Junior (CPF 

021.612.377-13), Chefe do Departamento de Logística e Patrimônio (AA/DELOP), signatário da 

‘autorização para executar’ (peça 132, p. 18) da solicitação de contratação AA/DELOP n. 10/2012, 

de 20/9/2012, e Sr. Adolfo Saubermann (CPF 083.789.277-50), Gerente da AA/Delop/Gpat e gestor 

do contrato OCS 306/2012, para que apresentem razões de justificativa pelas irregularidades e 

condutas descritas a seguir:  

IV.1.1 não formalização dos necessários aditivos para dar cobertura ao contrato indicado, 
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acompanhados das respectivas justificativas e autorizações para a prorrogação de prazo verificada, 

uma vez que expirado o prazo contratual, de trinta dias, o laudo final de avaliação técnica somente 

foi entregue em 20/09/2013, em desacordo com os arts. 57, § 2º e 60, todos da Lei 8.666/1993;  

IV.1.2 falta de registro, no processo de contratação, da evolução dos questionamentos, 

dúvidas e esclarecimentos, que deram ensejo à emissão de novo laudo técnico em 20/09/2013, 

contrariando o art. 60 da Lei 8.666/93;  

IV.1.3 emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços em data anterior à 

entrega final do laudo (20/09/2013), o que deu ensejo ao pagamento antecipado dos serviços 

(21/02/2013), contrariando o parágrafo segundo da cláusula quarta do contrato OCS 306/2012 e em 

desconformidade com as datas preenchidas na Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 

92221220131597557 do Crea-SP, assinada em 23/11/2013, a qual indicou que o serviço teve início 

em 4/11/2013 e término em 21/11/2013, mesma data preenchida no campo de ‘celebração do 

contrato’ (peça 2, pág. 131); e  

IV.1.4 aceitação do serviço de engenharia de avaliação técnica com grau de fundamentação 

I, em desconformidade com a especificação de grau III estabelecida na cláusula terceira, parágrafo 

quarto, do Contrato OCS 306/2012 e no item 3.3 do termo de referência, em desacordo com art. 73, 

inciso I, da Lei 8.666/1993; 

IV.1.5 aplicação do valor de liquidação forçada como preço mínimo para venda do imóvel 

no certame, em desconformidade com o art. 24, inciso VII, da Lei 9.636/1998; 

IV.1.6 aceitar o laudo de avaliação com valor abaixo do mercado, ter firmado ‘autorização 

para executar’ (peça 132, p. 18) da solicitação de contratação AA/DELOP n. 10/2012, de 

20/9/2012, e figurar como proponente da alienação do imóvel, no valor de R$ 45.901.452,00 (peça 

3, p. 2), respectivamente, o que ensejou o processamento de licitação de alienação do imóvel por 

valor mínimo abaixo do valor de mercado, afrontando o disposto no art. 24, inciso VII, da Lei 

9.636/1998; 

 

IV.2 Srs. Thiago Abreu dos Santos Tourinho (CPF 085.667.167-36), coordenador de 

serviços da AA/DELIC/GLIC3; Aline de Moraes Reis Vinhas (CPF 032.755.627-70), Gerente da 

AA/DELIC/GLIC3; e Rogério Abi Ramia Barreto (CPF 022.352.847-10), Chefe de Departamento 

da AA/DELIC, acerca das irregularidades e condutas descritas a seguir: 

IV.2.1 terem atuado na fase interna do procedimento licitatório na formatação e auxílio na 

definição da avaliação do imóvel, além de terem emitido Memo AA/DELIC n. 8/2014 (peça 3, p. 

104-105), no qual aprovaram o laudo de avaliação que serviu de base para o preço mínimo da 

licitação, o que ensejou o processamento de licitação de alienação do imóvel por valor mínimo 

abaixo do valor de mercado, colocando em risco a Administração Pública, em afronta ao disposto 

no art. 37, caput, da Constituição Federal (princípio da eficiência) e art. 24, inciso VII, da Lei 

9.636/1998; 

IV.2.2 terem aplicado o valor de liquidação forçada como preço mínimo para venda do 

imóvel no certame, em desconformidade com o art. 24, inciso VII, da Lei 9.636/1998; 

IV.2.3 terem afirmado que o edital de licitação encontrava-se adequado às exigências, 

quando, na realidade, havia cláusulas de habilitação em desconformidade com o art. 18 da Lei 

8.666/1993, a exemplo das exigências relativas a certidões negativas de débitos junto ao INSS, 

FGTS, Dívida Ativa da União e Tributos Federais. 

 

V. Encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida, acompanhada de relatório e 

voto: 

V.1. aos Procuradores da República Ana Carolina Oliveira Tannús Diniz e Paulo José 

Rocha Júnior, do 4º Ofício de Atos Administrativos da Procuradoria da República no Distrito 

Federal – Ministério Público Federal, (i) no interesse do Procedimento Preparatório nº 

1.16.000.002564/2014-75, (ii) em atenção ao item ‘b.3’ do despacho do Relator (peça 3, pág. 2, do 
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TC 034.653/2014-7, apenso), e (iii) a fim de que apreciem a eventual ocorrência de frustração ao 

caráter competitivo do procedimento licitatório, conforme competência estabelecida no art. 100 c/c 

art. 90 e 101 da Lei 8.666/1993; 

V.2. ao CREA-SP e ao CREA-DF, a fim de que avaliem os indícios de falta ético-

profissional cometida pelos engenheiros da empresa S4AHilco e os indícios de descumprimento da 

Resolução CONFEA 218 e 345 c/c item 1 da ABNT NBR 14.653-1/2001 pelos corretores de 

imóveis Srs. Edneval Lomanto de Araújo e Raimundo Guanabara Júnior que firmaram laudo de 

avaliação de imóveis constantes dos presentes autos; 

V.3 ao BNDES; 

V.4 ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), supervisor 

do BNDES, com base no art. 41, § 2º, da Lei 8.443/1992. 

 

2. O Diretor da SecexEstatais/RJ, em manifestação acolhida pelo Secretário em substituição, 

assim se pronunciou (peças 149-150): 

 

‘Trata-se de representação formulada pela sociedade de advogados Jacoby Fernandes & 

Reolon Advogados Associados, noticiando possíveis irregularidades praticadas no âmbito da 

Concorrência Pública 01/2014 para alienação, mediante pagamento à vista, de bem imóvel não 

operacional de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, 

designado como terreno lote A da Quadra 4, no Setor de Autarquias Norte (SAN), em Brasília/DF, 

que perfaz uma área de 9.000 m2. 

 

2. O despacho do Exmo. Sr. Relator à peça 14, dentre outras medidas, determinou 

cautelarmente ao BNDES que se abstivesse de dar prosseguimento à licitação em tela, mantendo-a 

suspensa até que o Tribunal deliberasse sobre o mérito da matéria. 

 

3. Em novo despacho, à peça 43, o Exmo. Sr. Relator, acatando proposta desta Unidade 

Técnica, manteve a suspensão cautelar do certame e determinou, ainda, com fundamento no art. 101 

da Lei 8.443/1992 c/c art. 297 do RITCU, que fosse solicitada ao Banco do Brasil a gentileza e os 

bons préstimos para que, utilizando o seu qualificado corpo técnico e prestando serviço 

especializado, elaborasse laudo avaliativo do imóvel negociado em questão, se possível no prazo de 

15 dias, conforme NBR 14653 da ABNT, apresentando os fundamentos utilizados. Na mesma 

assentada, considerou adequado solicitar ainda que na elaboração do laudo de avaliação houvesse 

expressa menção quanto à possibilidade de aplicação da liquidação forçada (item 3.30 da NBR 

14653-1:2001), bem como quanto à ‘taxa de desconto’ e ao prazo a serem aplicados. 

 

4. Os autos foram restituídos à SecexEstataisRJ para adoção das medidas pertinentes, 

inclusive para realização da inspeção proposta pela Unidade Técnica. 

 

5. Diante de ponderações apresentadas pelo Banco do Brasil, destacadas no 

pronunciamento da unidade técnica à peça 53, o Exmo. Sr. Relator, em despacho à peça 54, 

deliberou o seguinte: 

 

‘Considerando as informações prestadas pelo Banco do Brasil e, principalmente, que a 

realização de outra avaliação do imóvel licitado é fundamental para análise da matéria e formação 

do juízo de mérito, solicito à Segecex os bons préstimos para que:  

 

a) adote as medidas necessárias para providenciar o pagamento da empresa a ser contratada 

pelo Banco do Brasil para, sob a supervisão deste, realizar a avaliação do bem em questão;  



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 013.073/2014-1 

 

85 

 

b) indique profissional especializado desta Casa para:  

b.1) acompanhar os trabalhos a serem realizados, conforme solicitado pelo Banco do Brasil 

no item 4.4 acima referido;  

b.2) tratar com o Banco do Brasil e/ou a empresa avaliadora a ser contratada a definição 

dos critérios, taxas e parâmetros necessários para elaboração do laudo, referidos no item 5 acima.’ 

 

6. Consoante Portaria de Fiscalização nº 1438, de 20/10/2014 (peça 65), foi realizada a 

inspeção determinada. 

  

7. Após a elaboração do laudo pelo Banco do Brasil, o Exmo. Sr. Relator, em despacho à 

peça 72, determinou o seguinte: 

 

‘Determino à SecobUrban que:  

a) comunique à requerente AJS Empreendimentos e Participações SPE Ltda. a resposta 

quanto aos pedidos formulados pela empresa;  

b) promova, em conjunto com os servidores indicados pela Segecex, análise sobre o Laudo 

de Avaliação apresentado pelo Banco do Brasil, conforme item 15 acima;  

c) caso entenda que os elementos sejam insuficientes para a apreciação de mérito do 

processo, adote as medidas tendentes a suprir os autos das informações que se fizerem necessárias, 

inclusive realizando a apuração do valor adequado de liquidação forçada do imóvel, estando 

autorizada, para tanto, a diligenciar ao Banco do Brasil solicitando a inclusão de novos elementos 

no Laudo de Avaliação;  

d) após concluir sua análise sobre a versão final do Laudo, encaminhe os autos à 

SecexEstatais RJ, para que: i) promova a oitiva do BNDES e da empresa AJS Empreendimentos e 

Participações SPE Ltda., para se manifestarem, se assim desejarem, sobre o Laudo de Avaliação 

apresentado pelo Banco do Brasil e os demais elementos constantes dos autos; ii) instrua os autos; e 

iii) submeta a matéria à apreciação do Relator.’ 

 

8. A instrução à peça 79 da então Secretaria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura 

Urbana, que contou com anuência do seu titular, realizou a análise nos termos determinados pelo 

Exmo. Sr. Relator, entabulando ao final a respectiva proposta de encaminhamento. 

 

9. Conforme instrução à peça 101, em razão de questionamentos apontados pelo BNDES e 

pela empresa AJS Empreendimentos às peças 89 e 97, respectivamente, os autos foram 

encaminhados à SeinfraUrbana para que fosse avaliada a necessidade de possíveis ajustes tanto nas 

variáveis independentes utilizadas no modelo de regressão linear definido no laudo de avaliação, 

bem como na composição da amostra, a serem revisadas pelo Banco do Brasil. 

 

10. Em despacho, à peça 104, o Exmo. Sr. Relator determinou: 

 

‘a) à SeinfraUrban que promova, com a maior celeridade possível, nova análise da matéria, 

em conjunto com os servidores indicados pela Segecex,  

b) após concluir sua análise, encaminhe imediatamente os autos à SecexEstatais RJ para 

instrução do feito.’ 

 

11. Os autos retornaram a esta Unidade Técnica, sendo inserida à peça 140 o 

relatório da inspeção realizada no BNDES em atendimento ao comando contido no despacho à peça 
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43. Em seguida, o processo foi enviado à SeinfraUrban para conclusão da sua análise, bem assim 

para consolidação das propostas. 

 

12.  Ante o exposto, tendo em vista o retorno dos autos após a conclusão da análise e 

consolidação por parte da SeinfraUrban (peças 147 e 148), bem como o disposto na alínea ‘b’ do 

despacho à peça 104, propõe-se o encaminhamento do presente processo ao Gabinete do Exmo. Sr. 

Relator, Ministro-Substituto Augusto Sherman, sugerindo a adoção das seguinte medidas: 

 

I) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos 

nos arts. 235 e 237, inciso VII do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1º, da Lei 

8.666/1993, para, no mérito, considerá-la procedente; 

 

II) tornar efetiva a medida cautelar proferida nos autos, no sentido de determinar ao Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com fundamento no art. 43, inciso I, 

da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que:  

II.1. adote providências para anular a Concorrência Pública para Alienação AA n. 1/2014-

BNDES, de modo a impedir a alienação de bem imóvel não operacional de propriedade do BNDES 

por preço abaixo do mercado, o que viola o disposto no art. 24, inciso VII, da Lei 9.636/1998, nos 

itens 7.5, 3.44, 3.30, 7.3 da ABNT NBR 14.653-1/2001, nos itens 3.10, 3.9, 3.54, 7.3, 8.1.1 e na 

Tabela 1 da ABNT NBR 14.653-2/2011, encaminhando a documentação comprobatória a esta 

Corte de Contas no prazo de 30 (trinta) dias;  

II.2. em caso de eventual futura licitação visando alienação do imóvel:  

II.2.1 efetue, previamente à publicação do edital de licitação, ampla consulta a órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal, especialmente a Caixa Econômica Federal, acerca do 

interesse em adquirir o terreno localizado no Setor de Autarquias Norte de propriedade do BNDES, 

com vistas a cumprir o disposto no art. 23, § 1º, da Lei 9.636/1998, aplicada ao caso concreto por 

analogia; e  

II.2.2 adote como método avaliativo aplicável ao caso concreto o método comparativo 

direto de dados de mercado quando das futuras avaliações do valor mínimo de venda do terreno, 

com fulcro no disposto na NBR 14.653-2 da ABNT c/c art. 1º da Lei 4.150, de 21/11/1962, a qual 

considera como prioritário o método de avaliação por comparativo direto de dados de mercado, sem 

prejuízo de avaliações adicionais e acessórias por meio de outros métodos, como forma de validar 

os resultados da avaliação principal.  

 

III) dar ciência ao BNDES sobre as seguintes impropriedades:  

III.1 utilização de metodologias avaliativas de imóveis fora da ordem de prioridade 

prevista na NBR 14.653-2:2011, identificada no laudo de avaliação da empresa S4AHilco, o que 

afronta o disposto no subitem 8.1 da NBR 14.653-2/2011 c/c art. 1º da Lei 4.150/1962;  

III.2 exigências de habilitação atinentes à apresentação de certidões negativas de débitos 

junto ao INSS, FGTS, Dívida Ativa da União e Receita Federal, além de certidão negativa de 

falências, identificada no edital da Concorrência Pública para Alienação de Imóveis 1/2014, o que 

afronta o disposto no art. 18 da Lei 8.666/1993; 

III.3 o procedimento simplificado de contratação direta dos serviços de avalição técnica 

para determinação do valor mercadológico de imóveis, identificado no contrato OCS 306/2012, traz 

riscos à qualidade e impessoalidade das informações produzidas, o que justifica a adoção de 

procedimento licitatório em contratações do tipo, conforme art. 37, inciso XXI da Constituição 

Federal e art. 3º da Lei 8.666/1993.  
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IV) recomendar, com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, ao 

BNDES que, em caso de eventual licitação futura visando alienação do imóvel:  

IV.1 adote prazo mínimo de 90 dias entre a data de publicação do edital e a data de entrega 

das propostas, equivalente ao tempo mínimo de absorção do imóvel pelo mercado de Brasília;  

IV.2 preveja cláusula editalícia que expressamente permita ao interessado comprar o 

imóvel por meio de financiamento bancário;  

IV.3 promova ampla publicidade ao certame, avaliando possíveis publicações em jornais 

de grande circulação de Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP, na internet, por meio do site 

do próprio BNDES, em área de destaque, e ainda em sites especializados em vendas de imóveis;  

IV.4 realize a sessão presencial da licitação em Brasília/DF, localidade do imóvel;  

 

V) realizar, com fundamento no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do 

Regimento Interno do TCU, a audiência dos responsáveis a seguir indicados, para que, no prazo de 

quinze dias, apresentem razões de justificativa pelas irregularidades indicadas:  

V.1 Sr. Carlos Roberto Lopes Haude (CPF 659.240.027-72), Superintendente da Área de 

Administração e signatário do contrato OCS 306/2012, Sr. Armando Correa Fonseca Junior (CPF 

021.612.377-13), Chefe do Departamento de Logística e Patrimônio (AA/DELOP), signatário da 

‘autorização para executar’ (peça 132, p. 18) da solicitação de contratação AA/DELOP n. 10/2012, 

de 20/9/2012, e Sr. Adolfo Saubermann (CPF 083.789.277-50), Gerente da AA/Delop/Gpat e gestor 

do contrato OCS 306/2012, para que apresentem razões de justificativa pelas irregularidades e 

condutas descritas a seguir:  

V.1.1 não formalização dos necessários aditivos para dar cobertura ao contrato indicado, 

acompanhados das respectivas justificativas e autorizações para a prorrogação de prazo verificada, 

uma vez que expirado o prazo contratual, de trinta dias, o laudo final de avaliação técnica somente 

foi entregue em 20/09/2013, em desacordo com os arts. 57, § 2º e 60, todos da Lei 8.666/1993;  

V.1.2 falta de registro, no processo de contratação, da evolução dos questionamentos, 

dúvidas e esclarecimentos, que deram ensejo à emissão de novo laudo técnico em 20/09/2013, 

contrariando o art. 60 da Lei 8.666/93;  

V.1.3 emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços em data anterior à 

entrega final do laudo (20/09/2013), o que deu ensejo ao pagamento antecipado dos serviços 

(21/02/2013), contrariando o parágrafo segundo da cláusula quarta do contrato OCS 306/2012 e em 

desconformidade com as datas preenchidas na Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 

92221220131597557 do Crea-SP, assinada em 23/11/2013, a qual indicou que o serviço teve início 

em 4/11/2013 e término em 21/11/2013, mesma data preenchida no campo de ‘celebração do 

contrato’ (peça 2, pág. 131); e  

V.1.4 aceitação do serviço de engenharia de avaliação técnica com grau de fundamentação 

I, em desconformidade com a especificação de grau III estabelecida na cláusula terceira, parágrafo 

quarto, do Contrato OCS 306/2012 e no item 3.3 do termo de referência, em desacordo com art. 73, 

inciso I, da Lei 8.666/1993;  

V.1.5 aplicação do valor de liquidação forçada como preço mínimo para venda do imóvel 

no certame, em desconformidade com o art. 24, inciso VII, da Lei 9.636/1998;  

V.1.6 aceitar o laudo de avaliação com valor abaixo do mercado, ter firmado ‘autorização 

para executar’ (peça 132, p. 18) da solicitação de contratação AA/DELOP n. 10/2012, de 20/9/2012 

, e figurar como proponente da alienação do imóvel, no valor de R$ 45.901.452,00 (peça 3, p. 2), 

respectivamente, o que ensejou o processamento de licitação de alienação do imóvel por valor 
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mínimo abaixo do valor de mercado, afrontando o disposto no art. 24, inciso VII, da Lei 

9.636/1998;  

V.2 Srs. Thiago Abreu dos Santos Tourinho (CPF 085.667.167-36), coordenador de 

serviços da AA/DELIC/GLIC3; Aline de Moraes Reis Vinhas (CPF 032.755.627-70), Gerente da 

AA/DELIC/GLIC3; e Rogério Abi Ramia Barreto (CPF 022.352.847-10), Chefe de Departamento 

da AA/DELIC, acerca das irregularidades e condutas descritas a seguir:  

V.2.1 terem atuado na fase interna do procedimento licitatório na formatação e auxílio na 

definição da avaliação do imóvel, além de terem emitido Memo AA/DELIC n. 8/2014 (peça 3, p. 

104-105), no qual aprovaram o laudo de avaliação que serviu de base para o preço mínimo da 

licitação, o que ensejou o processamento de licitação de alienação do imóvel por valor mínimo 

abaixo do valor de mercado, colocando em risco a Administração Pública, em afronta ao disposto 

no art. 37, caput, da Constituição Federal (princípio da eficiência) e art. 24, inciso VII, da Lei 

9.636/1998;  

V.2.2 terem aplicado o valor de liquidação forçada como preço mínimo para venda do 

imóvel no certame, em desconformidade com o art. 24, inciso VII, da Lei 9.636/1998;  

V.2.3 terem afirmado que o edital de licitação encontrava-se adequado às exigências, 

quando, na realidade, havia cláusulas de habilitação em desconformidade com o art. 18 da Lei 

8.666/1993, a exemplo das exigências relativas a certidões negativas de débitos junto ao INSS, 

FGTS, Dívida Ativa da União e Tributos Federais.  

 

VI) encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida, acompanhada de relatório e 

voto:  

VI.1. aos Procuradores da República Ana Carolina Oliveira Tannús Diniz e Paulo José 

Rocha Júnior, do 4º Ofício de Atos Administrativos da Procuradoria da República no Distrito 

Federal – Ministério Público Federal, (i) no interesse do Procedimento Preparatório nº 

1.16.000.002564/2014-75, (ii) em atenção ao item ‘b.3’ do despacho do Relator (peça 3, pág. 2, do 

TC 034.653/2014-7, apenso), e (iii) a fim de que apreciem a eventual ocorrência de frustração ao 

caráter competitivo do procedimento licitatório, conforme competência estabelecida no art. 100 c/c 

art. 90 e 101 da Lei 8.666/1993;  

VI.2. ao CREA-SP e ao CREA-DF, a fim de que avaliem os indícios de falta ético-

profissional cometida pelos engenheiros da empresa S4AHilco e os indícios de descumprimento da 

Resolução CONFEA 218 e 345 c/c item 1 da ABNT NBR 14.653-1/2001 pelos corretores de 

imóveis Srs. Edneval Lomanto de Araújo e Raimundo Guanabara Júnior que firmaram laudo de 

avaliação de imóveis constantes dos presentes autos;  

VI.3 ao BNDES;  

VI.4 ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 

supervisor do BNDES, com base no art. 41, § 2º, da Lei 8.443/1992.” 

 

É o relatório. 

 

 

 

 

VOTO 
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 Os autos tratam de representação formulada pela sociedade de advogados Jacoby 

Fernandes & Reolon Advogados Associados, noticiando possíveis irregularidades praticadas, no 

âmbito da Concorrência Pública 01/2014, para alienação, mediante pagamento à vista, de bem imóvel 

não operacional de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 

BNDES, designado como terreno lote A da Quadra 4, no Setor de Autarquias Norte (SAN), em 

Brasília/DF, que perfaz uma área de 9.000 m
2
.  

2. O representante noticiou a possibilidade de prejuízo ao erário da ordem de R$ 234 milhões 

de reais, em razão das seguintes ocorrências: 

 a) inconsistências no laudo de avaliação utilizado pelo BNDES, elaborado pela empresa 

S4A Avaliações Patrimoniais Ltda., dentre as quais, o valor do m
2
 do prédio a ser construído, a área 

passível de edificação, o percentual de áreas comuns, a existência de alguns custos complementares, a 

impertinência do imóvel paradigma utilizado para composição do valor de avaliação a partir da 

aplicação do método involutivo; 

 b) os serviços de avaliação foram contratados pelo BNDES a preços irrisórios e 

incompatíveis com o mercado, no valor de R$ 2.420,00; 

 c) de acordo com outros dois laudos avaliativos, o terreno foi avaliado em 

R$ 291.670.080,00, pelo método involutivo, e R$ 285.553.382,00, pelo método comparativo direto; 

 d) não existe fundamentação para aplicação da taxa de liquidação forçada; 

 e) a licitação ocorreu no dia 15/04/2014, numa terça-feira que antecedeu os feriados de 

18/04/2014 e 21/04/2014, prejudicando os objetivos de ampla competitividade; 

 f) a empresa vencedora do certame, AJS Empreendimentos e Participações Ltda., possui 

capital social de apenas R$ 1.000,00 e no endereço de sua sede constante do CNPJ não tem empresa 

funcionando. 

3. A unidade instrutiva, em análise inicial (peças 8-9), registrou que o imóvel foi avaliado 

pela S4AHilco em R$ 107.385.411,00 e, após a aplicação da taxa de liquidação forçada, o valor 

mínimo de alienação foi fixado em R$ 45.901.452,28. A licitante AJS Empreendimentos e 

Participações Ltda. foi declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto licitado por 

R$ 51.561.000,00. As empresas SGM Empreendimentos Imobiliários e a Paulo Octávio Investimentos 

Imobiliários haviam formulado propostas, respectivamente, de R$ 51 milhões e R$ 48 milhões, 

aproximadamente. O resultado do certame foi homologado no dia 6/5/2014. A instrução constante do 

Relatório precedente traz o seguinte detalhamento dos fatos: 

 “(...) 
i) o edital da concorrência 01/2014 foi lançado em 10/3/2014 (peça 2, págs. 16 a 35), com avaliação do 

imóvel da ordem de R$ 45,9 milhões (data-base 30/8/2013), conforme laudo elaborado pela empresa S4AHilco, datado 

de 20/9/2013 (peça 2, págs. 84 a 107), ou seja, quase seis meses antes do lançamento da licitação; 

j)  esse laudo de avaliação, usado para fundamentar o valor mínimo exigido na licitação 

foi realizado por empresa sediada na cidade de São Paulo/SP e custou R$ 2.420,00 ao BNDES 

(contrato OCS 306, de 4/10/2012, conforme peça 8, pág. 2);  

k)  alegando se tratar de um terreno de características ímpar no mercado de Brasília/DF, o 

laudo aprovado pelo BNDES se valeu exclusivamente do chamado ‘método involutivo’ (detalhado 

mais adiante), partindo (i) do valor de venda futura das unidades prediais a serem construídas, 

estimado em mais de R$ 1,063 bilhão, para então, (ii) após descontar várias despesas (obras, 

publicidade, lucro do incorporador etc.), deduzir que (iii) o valor terreno seria da ordem de 

R$ 107,4 milhões, na data-base agosto/2013 (peça 2, pág. 103);  

l)  partindo do valor de venda do terreno lastreado apenas no método involutivo (R$ 107,4 

milhões), a empresa avaliadora do BNDES aplicou um fator redutor (deságio), a título de 

‘liquidação forçada’ (simulando venda em velocidade pretensamente inferior àquela observada 

normalmente no mercado), de modo a atingir o valor mínimo do terreno que efetivamente constou 

no edital: R$ 45,9 milhões;  

m)  o valor do edital foi obtido após descontados juros compostos ao longo de um ‘tempo 

de absorção pelo mercado’ arbitrado em 36 (trinta e seis) meses pelo avaliador do BNDES, 
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considerando tão somente ‘opinião dos corretores’ (peça 2, pág. 105), sem qualquer fundamentação 

técnica ou evidência mínima das consultas; 

n)  além do injustificado período de 36 meses para o cálculo do deságio, o laudo se baseou 

ainda na ‘taxa média de desconto de duplicatas’ (2,389% ao mês), sem qualquer fundamentação 

para tal escolha (peça 2, pág. 104);  

o)  apesar do alto grau de incerteza dos resultados, em decorrência da escolha de 

parâmetros e premissas insuficientemente fundamentados, o laudo aprovado pelo BNDES considera 

que a avaliação pelo método involutivo atingiu ‘grau III de fundamentação e grau III de precisão’ 

(peça 2, págs. 98 e 107), que seriam os maiores níveis de excelência, conforme NBR 14.653-2:2011 

(item 9.4.2 c/c tabelas 8 e 9) (...)”. 

 

4. Concedida a medida cautelar proposta pela SecexEstatais no dia 03/06/2014 (peças 14-15) 

e realizadas as oitivas, a empresa S4A Avaliações Patrimoniais Ltda. permaneceu silente. O BNDES e 

a empresa AJS apresentaram seus argumentos, os quais foram analisados às peças 37-39. A unidade 

técnica considerou que as respostas não foram suficientes para elidir duas questões fundamentais para 

o presente processo: o valor de mercado do imóvel a ser alienado pelo BNDES apurado mediante o 

uso do método involutivo e a aplicação da taxa de liquidação forçada para estabelecer o valor final do 

imóvel. 

5. O representante acostou nova peça aos autos na qual registrou haver indícios de vínculo 

entre integrantes das empresas S4AHilco e AJS, pois o representante da empresa vencedora do 

certame, Sr. Álvaro José da Silveira, teria vínculo empresarial com a Sra. Cristina Caiuby Salles, que, 

por sua vez, teria parentesco/vínculo com o Sr. Ricardo Caiuby Salles, engenheiro responsável pelo 

laudo que avaliou o imóvel licitado (peça 20). 

6. Por meio do Despacho à peça 43, considerando que a realização de outra avaliação do 

imóvel seria fundamental para análise da matéria e formação do juízo de mérito, solicitei ao Banco do 

Brasil, com base no art. 101 da Lei 8.443/1992, a elaboração de laudo avaliativo do imóvel em 

questão, bem como autorizei a realização de inspeção para verificar a regularidade da contratação da 

empresa S4AHilco. 

7. O Banco do Brasil encaminhou o laudo de avaliação no qual o imóvel em questão foi 

avaliado em R$ 195 milhões (peça 71). O Banco do Brasil registrou, ainda, que o trabalho utilizou o 

Método Comparativo de Dados de Mercado. 

8. Encaminhei os autos à então SecobInfraUrbana para, em conjunto com servidores 

indicados pela Segecex, analisar o laudo de avaliação do Banco do Brasil (peça 71). Determinei ainda 

que a SecexEstatais RJ promovesse a oitiva do BNDES e da empresa AJS para se manifestarem sobre 

o referido laudo (peça 72). 

9. Em instrução à peça 79, as unidades técnicas informaram que foi examinado o laudo de 

avaliação do Banco do Brasil, bem como foi realizada uma avaliação própria do imóvel pelo método 

involutivo, apesar de considerarem o método comparativo direto de dados de mercado como o mais 

indicado para o caso em concreto, com a finalidade de procederem a um exame comparativo dos 

parâmetros e dos critérios utilizados pela empresa S4AHilco e pelo laudo produzido pelo corretor de 

imóveis Edneval Lomanto Araújo.  

10. Considero importante citar as conclusões constantes da referida instrução, pois serviram de 

base para a análise final da unidade técnica adiante citada: 

10.1. o laudo apresentado pela empresa S4AHilco não possui os requisitos para ser classificado 

com o grau de precisão III e com grau de fundamentação III, previstos na NBR 14653-2, mas 

apresenta um grau de precisão I, o mesmo para o laudo de avaliação apresentado pelo representante; 

10.2.  o laudo do Banco do Brasil possui realmente grau III, sendo, por isso, mais preciso; 

10.3. não prospera o argumento constante do laudo da S4AHilco de que inexistem dados de 

mercado que possam ser comparados para obtenção do valor de mercado, pois somente os dados 

efetivamente utilizados no laudo do Banco do Brasil correspondem a 173 (cento e setenta e três) 
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elementos amostrais, os quais passaram por tratamento e classificação por variáveis qualitativas e 

quantitativas que igualam suas características intrínsecas ao imóvel avaliado; 

10.4. considerando que a NBR 14.653 determina que, para a identificação do valor de mercado, 

sempre que possível, deve-se preferir o método comparativo direto de dados de mercado no caso em 

concreto, o referido método é mais adequado do que o método involutivo, tendo em vista que a 

avaliação procedida pela empresa JJ Engenharia Ltda. foi analisada, conferida e passou por todos os 

testes estatísticos previstos na NBR 14.653; 

10.5. a avaliação desta unidade técnica, utilizando o método involutivo, obteve um valor de 

R$ 152.748.747,20 para o terreno do BNDES, montante obtido a partir dos critérios e dos dados 

tomados como adequados em ambos os laudos citados, enfatizando que tal valor pode ser fortemente 

impactado por pequenas variações no valor global de vendas do empreendimento e no custo global 

previsto para execução da construção, motivo pelo qual não é um paradigma suficientemente preciso 

para a tomada de decisão por parte deste Tribunal; 

10.6. após análise da modelagem estatística utilizada no laudo do Banco do Brasil e tendo em 

vista a aplicabilidade do uso comercial/institucional do imóvel, considerou que o valor mais indicado 

para a avaliação do terreno é o que consta desse laudo, o qual atribuiu o valor de mercado no montante 

de R$ 195 milhões (referente ao ano de 2014, ou R$ 173.911.770,00, para o ano de 2013), pois se trata 

da única avaliação com grau de precisão III do imóvel e, também, por ter utilizado o método 

comparativo direto de dados do mercado, indicado como preferencial pela NBR 14.653; 

10.7. com base nas Leis 8.666/1993 e 9.636/1998, aplicáveis por analogia, do ponto de vista 

jurídico não há amparo legal para a utilização da metodologia de liquidação forçada, pois, segundo tais 

normativos, o preço contratado deve ser compatível com o valor de mercado; 

10.8. do ponto de vista econômico, não há fundamentação nem justificativa para a adoção do 

método de liquidação forçada no caso em concreto, porque não se trata de venda compulsória; 

10.9. é de se estranhar a exigência do BNDES de receber o valor de venda à vista (15% da 

proposta a título de sinal, descontando-se a garantia de 5%, e outros 85% no ato da assinatura da 

escritura de compra e venda), seja porque a Lei 9.636/1998 admite a venda parcelada, como também 

porque outras instituições financeiras públicas federais, por exemplo, a Caixa Econômica Federal e o 

Banco do Brasil, e a Terracap, admitem, respectivamente, o financiamento e o pagamento parcelado; 

10.10. a forma de pagamento à vista estipulada em edital é o maior entrave para que a venda do 

terreno possa se dar conforme sua avaliação de mercado, podendo serem citados ainda outros fatores 

para o baixo interesse pelo imóvel, tais como a licitação ter ocorrido no Rio de Janeiro, o prazo de 

apenas 30 dias entre a divulgação do edital e a data de entrega das propostas, considerado muito 

exíguo para que os potenciais interessados pudessem reunir as condições financeiras para realizarem 

uma oferta e as próprias avaliações, e ainda a informação no edital quanto ao valor de avaliação do 

imóvel. 
11. A unidade técnica considerou pertinente formular determinação ao BNDES, para anular a Concorrência 

Pública para Alienação nº 01/2014 – BNDES, bem como o contrato dela decorrente. Propôs ainda que o TCU determine a 

adoção das seguintes providências na próxima tentativa de alienação do citado imóvel: 

a) parcelar o pagamento do imóvel em, pelo menos, 180 prestações mensais ou admitir sua aquisição 

financiada por outro agente financeiro; 

b) adotar um prazo mínimo de 90 dias entre a data de publicação do edital e a data de entrega das propostas; 

c) avaliar a realização da etapa presencial da licitação na praça de Brasília, local em que o imóvel está 

situado; 

d) adotar o preço mínimo de venda de R$ 195 milhões, conforme laudo do Banco do Brasil; 

e) dar ampla publicidade ao certame. 

12. Procedidas as oitivas, determinei o encaminhamento dos autos à SeinfraUrb para que 

procedesse nova análise com base nos questionamentos apresentados pelo BNDES e AJS (peças 89, 

97, 101 e 104). 

13. A seguir, as conclusões das unidades técnicas que atuaram no processo, constantes das 

peças 146-150, em relação às principais questões tratadas nestes autos.  
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14. Manifesto-me, desde já, de acordo com a análise das unidades instrutivas, adotando-a 

como minhas razões de decidir, sem prejuízo de tecer alguns comentários sobre os pontos mais 

relevantes para o juízo de mérito. 

 

I – Elaboração do laudo de avaliação do imóvel 
 

15. Uma das questões mais importantes tratadas nestes autos diz respeito à definição do valor 

do imóvel ora licitado. Neste sentido, fundamental a definição do método de avaliação do bem a ser 

utilizado.  

16. De acordo com a norma NBR 14.653 da ABNT, o método comparativo de dados consiste 

na identificação do valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos 

elementos comparáveis, constituintes da amostra. Já o método involutivo identifica o valor de mercado 

baseado num modelo de viabilidade técnico-econômica, mediante hipotético empreendimento 

compatível com as características do bem e as condições de mercado, considerando os cenários 

viáveis. 

17. Como dito anteriormente, a avaliação da S4AHilco, utilizando o método involutivo, 

considerando estimativas de custos de construção, de comercialização e publicidade, de honorários, de 

riscos e de reserva de contingência, dentre outros apresentou o valor de R$ 107,4 milhões, e de 

R$ 45,9 milhões, após a aplicação da taxa de liquidação forçada. A unidade técnica, após correção das 

premissas adotadas no laudo do BNDES consideradas inadequadas, chegou ao montante de R$ 152,75 

milhões, utilizando o mesmo método involutivo. Já a avaliação do Banco do Brasil avaliou o imóvel 

em R$ 195 milhões, por meio do método comparativo de dados, o qual, por sua vez, utiliza variáveis 

de influência (ano de comercialização, origem da informação valores de edital, venda efetiva, valor das 

ofertas, área do lote, relação entre área construída e do lote, distância entre a rodoviária e o Plano 

Piloto e se o imóvel é atendido pelo metrô). 

18. Consta do relatório a conclusão da unidade técnica de que as desconformidades do laudo 

contratado pelo BNDES não constituem mera formalidade, mas dizem respeito (I) à escolha do método 

involutivo, em desconformidade com o preconizado pela norma NBR 14.653 da ABNT, (II) às falhas 

na aplicação do método, atingindo apenas o Grau I (mínimas precisão e fundamentação), e não o 

declarado Grau III (máximas precisão e fundamentação), fato que não apenas configura o 

descumprimento do parágrafo quarto da cláusula terceira do Contrato OCS nº 306/2012-BNDES 

(peça 132, pág. 3), o qual determina a adoção do Grau III ou apresentação de justificativa sobre a 

impossibilidade de adoção desse patamar de rigor técnico, como também traz impactos à definição do 

valor de mercado do terreno. 

19. No caso da avaliação do Banco do Brasil, a partir da amostra colhida e com o devido 

tratamento estatístico, restou constatado nas instruções produzidas nos autos que o método 

comparativo de dados do mercado é o método mais objetivo e preciso, conduzindo a uma avaliação 

mais realista do valor do imóvel. Assim, a opção do BNDES pela exclusão do método comparativo de 

dados de mercado para a avaliação do terreno em tela contraria as normas técnicas da ABNT e, 

portanto, a Lei 4.150/1962. 

20. O BNDES e a empresa AJS apresentaram diversos questionamentos relativos ao laudo do 

Banco do Brasil, relacionados aos dados amostrais, ao tratamento estatístico, à adoção do uso 

comercial/institucional do imóvel. Como bem ressaltado pelas unidades instrutivas, as críticas ao 

referido laudo não tiveram impacto nos resultados estatísticos, não havendo óbices ao uso do valor de 

mercado apontado no laudo do Banco do Brasil para a data da licitação (2014). Ainda de acordo com 

as unidades, os resultados obtidos no laudo do Banco do Brasil servem para comprovar que, à data do 

certame, foi utilizado preço muito aquém (quase quatro vezes menor) daquele mais provável de 

ocorrer em transações de imóveis com as características do avaliado na data da licitação. 

21. Vale registrar, em especial, o questionamento quanto à restrição de uso do imóvel, o que 

dificultaria sua venda e reduziria o preço de avaliação. Tal argumento não procede. Foi adotado no 
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laudo do Banco do Brasil o uso comercial/institucional. Esta restrição se configura em fator que reflete 

no valor unitário final por m
2
 a ser praticado. Sem tal restrição, maior ainda seria o valor do m

2
, pois 

haveria outras destinações possíveis à área em questão. Ocorre que tal área tem a restrição prevista no 

art. 29 do Decreto 596/67 do Distrito Federal. Contudo, a unidade técnica destacou que a Lei 

distrital 294/2000, regulamentada pelos Decretos 22.121/2001 e 23.776/2003, prevê a possibilidade de 

alteração de uso de imóveis no Distrito Federal, por intermédio de pagamento de Outorga Onerosa de 

Alteração de Uso. Assim, embora seja um ato discricionário da Administração Regional de Brasília, há 

possibilidade real de ser obtida a alteração de uso do imóvel por parte do eventual comprador, o que 

poderia elevar ainda mais o valor do imóvel. 

22. Estou de acordo com a análise das unidades técnicas no sentido de que, conforme a 

Lei 4.150/1962, é exigido, no caso da Administração Pública Federal, BNDES inclusive, que nos 

serviços de engenharia executados, dirigidos ou fiscalizados (como é o caso da elaboração de um laudo 

de avaliação de imóvel), bem como na elaboração de editais de concorrência, contratos, ou quaisquer 

outros ajustes, os requisitos mínimos de qualidade das normas técnicas da ABNT devam ser 

obrigatoriamente observados.  

23. Como ressaltado pelas unidades técnicas, no método involutivo, a avaliação se baseia em 

cenários e custos, o que reduz o seu grau de precisão, até porque no momento da avaliação ainda não 

está definido, por meio de projeto básico, o que realmente vai ser construído, o que reflete nos custos 

de construção, de comercialização e de riscos. Entendo que, neste caso em concreto, com base nas 

análises empreendidas pelas unidades e no próprio laudo do Banco do Brasil, fica difícil sustentar a 

adoção de outro método, que não o comparativo de dados, seja em razão da aplicação obrigatória da 

norma da ABNT (item 7.5 da NBR 14.653-1), seja porque este laudo, por adotar variáveis objetivas 

colhidas no próprio mercado, possui grau máximo de precisão, o que significa dizer que apresenta uma 

avaliação mais confiável e realista do preço de mercado. Friso que a venda pelo preço de mercado é 

requisito estabelecido nas Leis 8.666/1993 (arts. 24, incisos X e XXIII, 43 e 44) e 9.636/1998 (art. 24, 

inciso VII), aplicáveis ao caso. 

24. Vale ressaltar que, na fase de oitiva, já com o conhecimento da avaliação do Banco do 

Brasil, o BNDES informou que “embora se reconheça que são necessários ajustes nos parâmetros 

utilizados pela empresa S4Ahilco, como apontado pela análise técnica realizada pelo TCU, parece 

bastante plausível uma possível reavaliação pelo TCU do método comparativo direto diante das razões 

apresentadas ao longo deste documento”, e ainda “caso seja mantido o entendimento de que a 

avaliação do terreno em questão seja feita segundo o método comparativo direto, entende-se ser 

fundamental o replanejamento da pesquisa e a consequente qualificação da amostra com o objetivo de 

obterem-se resultados mais confiáveis” (peça 89, fls. 7 e 24).  

25. Por tais razões, em sintonia com a unidade instrutiva, entendo que as irregularidades 

relacionadas ao método de avaliação utilizado no laudo da S4AHilco são vícios insanáveis, 

fundamentando, por si sós, a proposta de anulação do certame em questão. Destaco ainda a informação 

da unidade no sentido de que a jurisprudência do Tribunal tem adotado a anulação dos atos e contratos 

derivados de serviços de engenharia deficientes, com nível de precisão inadequado, como a solução 

que melhor atende ao interesse público, conforme os Acórdãos 353/2007, 1874/2007, 396/2008 e 

212/2013, todos do Plenário. 

 

II - Restrições à competitividade originadas pela exigência de pagamento à vista associada à 

exiguidade de prazo entre a data de publicação do edital e a data de entrega das propostas 

 

26. Outro questionamento trazido pelo representante diz respeito às condições de pagamento 

previstas no edital de licitação para alienação do imóvel, aliada à exiguidade de prazo entre a 

publicação do edital e a data de entrega das propostas, ambos 30 dias, bem como a realização da etapa 

presencial no Rio de Janeiro/RJ, em vez de Brasília, configurando um cenário de restrição à 

competitividade no certame (peça 79, fl. 27). 
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27. Estou de acordo com as unidades técnicas, com base no disposto nos subitens 7.4.3 da 

NBR 14.653-1/2001, 8.2.1.2.1 e 8.2.1.2.2 da NBR 14.653-2/2011, no sentido de que o valor de 

mercado inclui a forma de pagamento, sendo uma variável importante para a alienação do imóvel. A 

Norma Técnica deixa claro que a forma de pagamento do imóvel deve ser investigada, de modo a 

seguir as práticas de mercado, o que não ocorreu no caso presente, pois a prática é vender parcelado ou 

aceitar o financiamento bancário. 

28. Quanto ao argumento de que a fixação de pagamento à vista está na esfera do poder 

discricionário do gestor, como bem ressaltado pela unidade instrutiva, esta Corte tem competência para 

avaliar a validade das razões que levaram a entidade a fixar uma forma de pagamento não condizente 

com a prática de mercado, capaz de restringir a competitividade, ou seja, a discricionariedade do 

administrador encontra o limite do interesse público, não podendo ultrapassá-lo sem que o ato tenha 

sido devidamente justificado. No caso presente, o motivo invocado pelo BNDES para fixar essas 

condições de pagamento na licitação foi o fato de que a licitação anterior fracassou. Ocorre que a 

liquidez do imóvel ora licitado é completamente diferente daquela situação de 15 anos atrás. Logo, o 

insucesso anterior não justifica a restrição à competição. Além disso, o fracasso da licitação anterior 

poderia, do ponto de vista lógico-racional, justificar medidas visando a ampliação da competitividade, 

e não a restrição dela, como de fato ocorreu. 

29. Assim, como bem ressaltado pela unidade técnica, não foram apresentadas justificativas 

capazes de afastar as ocorrências tratadas neste tópico.  

 

III – Aplicação do critério de liquidação forçada 

 

30. Esta é outra matéria fundamental para o desfecho dos autos. 

31. De acordo com a NBR 14653-1:2001, item 3.30, a liquidação forçada é a “condição 

relativa à hipótese de uma venda compulsória ou em prazo menor que o médio de absorção pelo 

mercado”. Por sua vez, prazo de absorção é o período para venda de um imóvel semelhante ao bem 

que está sendo avaliado. 

32. A unidade instrutiva registrou que, para o cálculo do pretenso valor de liquidação forçada, 

a S4AHilco considerou a aplicação de um “deságio” no valor encontrado como preço de mercado por 

meio de fórmula de juros compostos adotando para tanto uma taxa de juros mensal de 2,389% 

(taxa média para desconto de duplicatas) e um período de 36 meses (considerado tempo de absorção 

pelo mercado). Tal metodologia acarretou um desconto no valor de mercado de mais de 57% para a 

obtenção do valor a ser licitado (de R$ 107.385.411,00 para R$ 45.901.452,98). 

33. Divergindo do argumento do BNDES, estou de acordo com a unidade técnica no sentido 

de que não há amparo na lei nem na jurisprudência citada na instrução para utilização dessa taxa. 

Como já escrito no item 10.7 acima, o preço contratado deve ser compatível com o valor de mercado.  

34. Ainda que fosse juridicamente possível a venda a preços inferiores aos de mercado, não 

restou demonstrada tecnicamente nos autos a necessidade de aplicação da liquidação forçada. O 

argumento de que já foram esgotadas as tentativas de venda do imóvel não procede. Como dito 

anteriormente, seja pelo próprio BNDES, como também pelas avaliações e pela unidade técnica, se 

trata de imóvel com características únicas na área central de Brasília, possuindo alta liquidez.  

35. Na verdade, como já ressaltado, a última tentativa de venda do bem ocorreu há 15 anos, as 

condições mercadológicas eram outras. Tal situação não fundamenta a venda de um bem com essa 

liquidez com desconto de 57%, com base num prazo de absorção de 36 meses.  

36. De acordo com o laudo do Banco do Brasil, o prazo de absorção desse imóvel para o 

mercado local é de 3 a 6 meses, sendo que tal prazo pode ser obtido entre o lançamento do edital e a 

data de entrega das propostas. Não há necessidade nem fundamento para aplicar a taxa de liquidação 

forçada. Como sugerido pela unidade instrutiva, a concessão de prazo de 90 dias para apresentação de 

propostas em uma licitação é factível, pois não há vedação na legislação. 
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37. Também não procede o argumento do BNDES de que não há mais interesse público na 

manutenção do bem em questão e que não teve sucesso na solicitação de alteração do uso do terreno, 

razão pela qual pode ser aplicada a liquidação forçada. A questão tratada nos autos é que a 

Administração Pública não pode vender um bem por valor inferior ao preço de mercado. Além disso, 

como ressaltado pela unidade instrutiva, eventual restrição de uso do terreno não justifica aplicação de 

liquidação forçada como alegado pelo BNDES afirmou, já que a condição de venda compulsória ou de 

prazo menor que o prazo de absorção pelo mercado mencionada pela norma não tem relação com a 

restrição de uso. 

38. A unidade instrutiva, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, 

avaliou a taxa de liquidação forçada, muito embora tenha sido taxativa no sentido de afirmar a sua 

ilegalidade no caso em análise. A taxa utilizada pela S4AHilco foi de 2,389% ao mês. Esta taxa foi 

considerada exorbitante. A unidade registrou que caso o comprador adquirisse o imóvel com recursos 

próprios para compra e edificação, a taxa Selic seria o parâmetro adequado para estipular o custo de 

oportunidade. Caso o comprador recorresse ao financiamento do Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo – SBPE, seria plausível utilizar uma taxa de 1% ao mês. Vale registrar que o Diretor da 

SecexEstatais se pronunciou no sentido de que a taxa a ser efetivamente incorrida pelo investidor seria 

a taxa dos Certificados de Depósito Interbancário – CDI, cujo percentual em agosto/2013 era de 0,72% 

a.m. (peça 38, fl. 5). 

39. A partir da análise efetuada, não há, repito, fundamento para aplicação da liquidação 

forçada. Primeiro, porque é ilegal; segundo, porque não se trata de venda compulsória; e, terceiro, 

porque as características do imóvel apontam para um prazo de absorção que pode ser enquadrado no 

período entre o lançamento do edital e a data para apresentação das propostas. E, ainda que permitida a 

liquidação forçada, apenas a título de argumentação, a taxa de desconto aplicada é exorbitante e muito 

acima do que poderia ser aplicado no mercado para o caso de obtenção de financiamento bancário para 

tal aquisição e construção. 

 

IV. Das demais irregularidades relacionadas pelo representante e responsabilização dos gestores 
 

40. Quanto aos indícios de irregularidades apontados na representação referidas nas alíneas “e” 

e “f” do item 2 supra, estou de acordo com a unidade técnica no sentido de que não há dispositivo legal 

que vede a realização da sessão pública do certame na véspera de feriado prolongado nem que uma 

empresa com capital social irrisório frente ao valor de mercado do imóvel seja habilitada na licitação. 

Contudo, tendo em vista o alegado fracasso nas tentativas anteriores de venda e a busca pelo aumento 

da competitividade, é recomendável que a sessão não ocorra em data que a prejudique. Faltam 

elementos nos autos para aferir a ausência de atividade empresarial na sede da empresa.  

41. Quanto ao vínculo empresarial e de parentesco entre o procurador da empresa arrematante, 

Sr. Álvaro José da Silveira, e o engenheiro responsável por produzir o laudo de avaliação do imóvel 

pela S4AHilco, Sr. Ricardo Caiuby Salles, citado no item 5 acima, restou constatado que este último é 

irmão da Sra. Cristina Caiuby Salles, diretora da empresa Brazil Pharma S.A, que, por sua vez, possui 

como um de seus acionistas principais e conselheiro efetivo o referido Sr. Álvaro. Tal vínculo teria 

sido confirmado pelo próprio Sr. Ricardo (peça 36, fl. 3). 

42. A empresa AJS afirmou que o simples fato da Sra. Cristina e do Sr. Álvaro figurarem no 

quadro societário da empresa Brazil Pharma S. A. “não guarda relação alguma com o presente caso”, 

pois, a Brazil Pharma S.A. é uma empresa de capital aberto. Afirmou também que o suposto conflito 

de interesse é absurdo e contrário à lógica dos fatos, uma vez que o contrato OCS 306/2012, celebrado 

entre o BNDES e a S4Ahilco, fora firmado em 4/10/2012, tendo o laudo sido confeccionado em 

20/9/2013 e o aviso de licitação publicado no Diário Oficial da União no dia 12/3/2014 (peças 7, 

fls. 570-655, e 34, fls. 18-19). 

43. As unidades instrutivas verificaram que há uma proximidade de datas entre a abertura da 

Sociedade de Propósito Específico (SPE) AJS, que venceu o certame (23/10/2013, peça 2, fl. 164) e a 
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data na qual foi finalizado o laudo de avaliação de imóveis firmado pela S4Ahilco (20/9/2013, peça 2, 

fl. 107), e as datas presentes na ART recolhida pelo Sr. Ricardo Caiuby Salles (serviço iniciado em 

4/11/2013 e concluído em 21/11/2013, peça 2, fl. 131). Entendo adequada a proposta das unidades 

técnicas para que a questão seja encaminhada ao Ministério Público Federal para adoção das medidas 

cabíveis. 

44. Em relação às audiências propostas, divirjo neste ponto das unidades instrutivas pelas 

razões expostas na próxima seção. 

45. Em adição, concordo também com a proposta das unidades de comunicar aos respectivos 

Conselhos de fiscalização profissional sobre a cobrança de valores muito abaixo do mercado por parte 

da S4AHilco, associados a entrega de produtos com qualidade aquém daquela especificada em 

contrato, bem como sobre a emissão de laudos de avaliação  pelos corretores de imóveis Srs. Edneval 

Lomanto de Araújo e Raimundo Guanabara Júnior, atividade a ser desempenhada por profissional 

engenheiro, segundo as informações dos autos. 

 

V – Considerações Finais 

46. A partir dos elementos constantes dos autos, restou constatado que o BNDES, por meio de 

uma dispensa de licitação, contratou empresa de engenharia para realizar a avaliação de imóvel, por 

valor muito abaixo do valor estabelecido pelo conselho de fiscalização profissional. 

47. O laudo de avaliação foi entregue sete meses após o pagamento e a data final de vigência 

do contrato. Tal laudo deveria atingir Grau III de precisão, conforme a Norma NBR 14.653, o que não 

ocorreu, pois, segundo as unidades técnicas, o laudo possui apenas o Grau I. 

48. Em adição, de forma injustificada, foi estabelecido no edital o pagamento à vista, sendo 

que a prática corrente é o parcelamento ou a aceitação de financiamento bancário, o que significaria 

também pagamento à vista para o vendedor. A partir da avaliação imprecisa do imóvel, o BNDES, 

aceitou um valor bem abaixo do preço de mercado, que, com a aplicação irregular de taxa de 

liquidação forçada, reduziu o preço em mais 57%, cujo valor final ficou abaixo de 25% do preço 

praticado pelo mercado, conforme a avaliação do Banco do Brasil.  

49. O prejuízo potencial aproximado ao erário é da ordem de R$ 150 milhões de reais, se 

considerada a diferença entre o valor da proposta vencedora e o valor constante no laudo de avaliação 

do Banco do Brasil. 

50. Segundo as notícias apuradas pelas unidades instrutivas, constantes do relatório, a região 

onde está localizado o imóvel ora licitado, será beneficiada com uma estação de metrô bem próxima. 

Além disso, foram construídos logo ao lado vários edifícios comerciais modernos, nos quais estão ou 

serão instalados, e. g., a Polícia Federal, a Receita Federal, o Banco do Brasil e a Confederação 

Nacional do Comércio. 

51. O que todo vendedor busca é vender o seu bem pelo maior valor possível, se valendo, se 

for o caso, das características ímpares que o bem possuir, e estabelecendo os meios para aumentar, ao 

máximo, a competição na venda. O que constato nestes autos é justamente o contrário. O BNDES, 

enquanto vendedor, não se beneficiou nem se valeu das características únicas de um bem de alta 

liquidez. Acolheu uma avaliação bem abaixo do valor de mercado e com a aplicação de taxa de 

liquidação forçada com índice de desconto de duplicatas. Assim, aceitou se desfazer deste imóvel por 

valor próximo de 25% do preço praticado pelo mercado. Friso, novamente, que a venda pelo preço de 

mercado é requisito estabelecido nas Leis 8.666/1993 (arts. 24, incisos X e XXIII, 43 e 44) e 

9.636/1998 (art. 24, inciso VII), aplicáveis ao caso. 

52. Os argumentos apresentados pelo BNDES e pela empresa AJS não justificaram o valor de 

venda do imóvel licitado, razão pela qual, repito, entendo que a concorrência pública deve ser anulada. 

Friso, que, o próprio BNDES já admitiu a necessidade de ajustes nos parâmetros utilizados pela 

S4AHilco, e que, se mantido o entendimento sobre a aplicação do método comparativo de dados, seria 

fundamental o replanejamento da pesquisa e a consequente qualificação da amostra com o objetivo de 

serem obtidos resultados mais confiáveis.  
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53. Na manhã de hoje, recebi em meu Gabinete, os Srs. Wagner Bittencourt de Oliveira, Vice-

presidente do BNDES, e José Henrique Paim Fernandes, Diretor de Meio Ambiente, Agropecuária e 

Social. Na audiência, fui informado de que a Diretoria do Banco teria decidido por revogar a 

Concorrência ora em análise e estaria disposto a seguir as orientações do Tribunal em eventual futura 

licitação do imóvel. 

54. Neste sentido, o representante legal do BNDES acostou aos autos expediente no qual 

informa que o Banco resolveu revogar a Concorrência Pública 01/2014. 

55. Considerando a informação trazida aos autos nesta manhã no sentido de que a Diretoria do 

BNDES se dispõe a adotar as providências corretivas, reconhecendo assim as falhas apontadas na 

presente licitação, e, considerando ainda que a atuação tempestiva desta Corte de Contas permitiu que 

a venda do imóvel objeto do certame não se concretizasse, afastando o potencial prejuízo ao erário, 

entendo não ser o caso de ouvir em audiência os responsáveis pelas ocorrências em tela. 

56. Não obstante a posição do BNDES, entendo que a melhor solução ao caso é a anulação, e 

não a revogação do certame, tendo em vista ser a anulação a hipótese jurídica adequada quando da 

ocorrência de irregularidades. 

57. Ainda assim, concordo com a expedição das determinações, recomendações e ciências 

propostas pelas unidades técnicas para que, caso o BNDES tenha interesse, seja procedida uma nova 

avaliação do imóvel, dentro dos parâmetros estabelecidos pela NBR 14.653, e com a definição de 

condições que estimulem a competitividade, possibilitando que este seja vendido, no mínimo, pelo seu 

real valor de mercado. Entendo ainda não haver óbice para que, se for do seu interesse, o BNDES 

utilize o laudo de avaliação do Banco do Brasil como base para a realização de nova licitação para 

venda do imóvel em questão. 

58. Registro ainda que o Exmo. Ministro Augusto Nardes apresentou proposta, por mim 

acolhida, no sentido de que seja determinado à Segecex que avalie outros processos de alienação de 

bens imóveis, nos últimos 5 anos, no âmbito do BNDES, representando ao Tribunal caso identifique 

indícios de irregularidades semelhantes aos verificados nos presentes autos. 

59. Por fim, quero registrar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelas unidades técnicas 

que aturam neste processo, na pessoa dos seus respectivos titulares à época dos atos, Segecex: 

Maurício de Albuquerque Wanderley, SecexEstatais: Osvaldo Vicente Cardoso Perrout e José Ricardo 

Tavares Louzada, SecobInfraUrbana: André Pachioni Baeta, SeinfraUrb: José Ulisses Rodrigues 

Vasconcelos, e Senge: Sinomar Totoli Júnior. Por justiça, ainda, devo estender os louvores ao Assessor 

Fernando Falcão, que conduziu os trabalhos no meu gabinete. 

Ante o exposto, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à 

deliberação deste Colegiado. 

 
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 29 de abril de 2015. 

 
AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI  

Relator 

 

 

ACÓRDÃO Nº 996/2015 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 013.073/2014-1.    

1.1. Apenso: 034.653/2014-7 

2. Grupo: I - Classe:  VII - Assunto: Representação.   

3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 

3.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 

4. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes). 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
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6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro 

(SecexEstat). 

8. Advogados constituídos nos autos: Hugo Ribeiro Ferreira (OAB/RJ 58.426); Gustavo Penna 

Marinho de Abreu Lima (OAB/DF 38.868); Alexandre Aroeira Salles (OAB/DF 28.108); Tathiane 

Vieira Viggiano Fernandes (OAB/DF 27.154); Igor Fellipe Araújo de Souza (OAB/DF 41.605) e 

outros (procurações às peças n. 21, 28, 29, 44, 56, 64, 106 e 118). 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação noticiando possíveis irregularidades 

praticadas no âmbito da Concorrência Pública 01/2014 para alienação, mediante pagamento à vista, de 

bem imóvel não operacional de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social - BNDES, designado como terreno lote A da Quadra 4, no Setor de Autarquias Norte (SAN), 

em Brasília/DF, que perfaz uma área de 9.000 m
2
, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 

9.2. com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 45, caput, da 

Lei 8.443/1992, assinar prazo de 30 (trinta) dias para que o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, com 

vistas a anulação da Concorrência Pública para Alienação AA n. 1/2014-BNDES e dos atos dela 

decorrentes; 

9.3. determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que, em 

caso de eventual nova licitação visando alienação do imóvel objeto da Concorrência Pública indicada 

no item 9.2 acima:  

9.3.1. efetue, previamente à publicação do edital de licitação, ampla consulta a órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal, acerca do interesse em adquirir o referido terreno, com 

vistas a cumprir o disposto no art. 23, § 1º, da Lei 9.636/1998, aplicada ao caso concreto por analogia;   

9.3.2. adote como método avaliativo aplicável ao caso concreto o método comparativo direto de 

dados de mercado quando das futuras avaliações do valor mínimo de venda do terreno, com fulcro no 

disposto na NBR 14.653-2 da ABNT c/c art. 1º da Lei 4.150/1962, a qual considera como prioritário o 

método de avaliação por comparativo direto de dados de mercado, sem prejuízo de avaliações 

adicionais e acessórias por meio de outros métodos, como forma de validar os resultados da avaliação 

principal; 

9.3.3. abstenha-se de aplicar o critério de liquidação forçada, tendo em vista a inexistência de 

amparo legal, bem como a obrigação para que o imóvel seja vendido pelo preço de mercado; 

9.4. recomendar ao BNDES, com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, 

que, em caso de eventual nova licitação visando alienação do imóvel objeto da Concorrência Pública 

indicada no item 9.2 acima:  

9.4.1. adote o prazo mínimo de 90 dias entre a data de publicação do edital e a data de entrega 

das propostas, equivalente ao tempo mínimo de absorção do imóvel pelo mercado de Brasília;  

9.4.2. com vistas a propiciar ampla competitividade, estabeleça cláusula editalícia que 

expressamente permita ao interessado comprar o imóvel por meio de financiamento bancário ou, se for 

conveniente ao BNDES, mediante pagamento de forma parcelada;  

9.4.3. promova ampla publicidade ao certame, avaliando possíveis publicações em jornais de 

grande circulação de Brasília/DF, do Rio de Janeiro/RJ e de São Paulo/SP, na internet, por meio do 

site do próprio BNDES, em área de destaque, e ainda em sites especializados em vendas de imóveis;  

9.4.4. realize a sessão presencial da licitação em Brasília/DF, localidade do imóvel; 

9.4.5. realize a sessão presencial da licitação em data que não prejudique a competitividade; 

9.5. dar ciência ao BNDES sobre as seguintes impropriedades: 
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9.5.1. utilização de metodologias avaliativas de imóveis fora da ordem de prioridade prevista na 

NBR 14.653-2:2011, identificada no laudo de avaliação da empresa S4AHilco, o que afronta o 

disposto no subitem 8.1 da NBR 14.653-2/2011 c/c art. 1º da Lei 4.150/1962;  

9.5.2. exigências de habilitação atinentes à apresentação de certidões negativas de débitos junto 

ao INSS, FGTS, Dívida Ativa da União e Receita Federal, além de certidão negativa de falências, 

identificada no edital da Concorrência Pública para Alienação de Imóveis 1/2014, o que afronta o 

disposto no art. 18 da Lei 8.666/1993; 

9.5.3. o procedimento simplificado de contratação direta dos serviços de avalição técnica para 

determinação do valor mercadológico de imóveis, identificado no contrato OCS 306/2012, traz riscos à 

qualidade e impessoalidade das informações produzidas, o que justifica a adoção de procedimento 

licitatório em contratações do tipo, conforme art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e art. 3º da 

Lei 8.666/1993; 

9.6. determinar à Segecex que avalie outros processos de alienação de bens imóveis, nos últimos 

5 anos, no âmbito do BNDES, representando ao Tribunal caso identifique indícios de irregularidades 

semelhantes aos verificados nos presentes autos; 

9.7. encaminhar ao BNDES cópia do Laudo de Avaliação do Banco do Brasil para avaliação do 

imóvel licitado, como subsídio para eventual novo procedimento licitatório; 

9.8. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhado das peças que a fundamentam:  

9.8.1. aos Procuradores da República Ana Carolina Oliveira Tannús Diniz e Paulo José Rocha 

Júnior, do 4º Ofício de Atos Administrativos da Procuradoria da República no Distrito Federal – 

Ministério Público Federal, no interesse do Procedimento Preparatório nº 1.16.000.002564/2014-75;  

9.8.2. ao CREA-SP e ao CREA-DF, a fim de que avaliem os indícios de falta ético-profissional 

cometida por engenheiros da empresa S4AHilco; 

9.8.3. ao CRECI-DF, para avalie os indícios de descumprimento da Resolução CONFEA 218 e 

345 c/c item 1 da ABNT NBR 14.653-1/2001 pelos corretores de imóveis Srs. Edneval Lomanto de 

Araújo e Raimundo Guanabara Júnior que firmaram laudo de avaliação de imóveis constantes dos 

presentes autos;  

9.8.4. ao BNDES e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 

supervisor do BNDES, com base no art. 41, § 2º, da Lei 8.443/1992. 

9.9. retirar a chancela de sigilo dos autos; 

10. arquivar o presente processo.  

 

10. Ata n° 15/2015 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 29/4/2015 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0996-15/15-P. 
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13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Raimundo Carreiro, José Múcio Monteiro e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Marcos Bemquerer 

Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

AROLDO CEDRAZ 
(Assinado Eletronicamente) 

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

Presidente Relator 

 

 

Fui presente: 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

PAULO SOARES BUGARIN 

Procurador-Geral 
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10 DE JANEIRO  
 

 

 

NOME DA EMPRESA 

Criado por: Seu Nome 
 

OPINIÕES E SUGESTÕES 
PARA AÇÃO CONTRA 
RESOLUÇÃO 4754 BACEN 

2021 
ANEXO - 12 



Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 11.922, DE 13 DE ABRIL DE 2009.

Conversão da Medida Provisória nº 445, de 2008

Mensagem de veto

Dispõe  sobre  a  dispensa  de  recolhimento  de  parte  dos
dividendos  e  juros  sobre  capital  próprio  pela Caixa Econômica
Federal;  altera  as  Leis  nos  11.124,  de  16  de  junho  de  2005,
8.427, de 27 de maio de 1992, 11.322, de 13 de julho de 2006,
11.775,  de  17  de  setembro  de  2008,  e a Medida Provisória  no
2.18535,  de  24  de  agosto  de  2001;  prorroga  os  prazos
previstos nos arts. 5o e 30 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro
de 2003; e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  Fica a União autorizada a dispensar a Caixa Econômica Federal do recolhimento de parte dos dividendos
e dos juros sobre capital próprio, referentes aos exercícios de 2008 a 2010, que lhe seriam devidos, em montante a ser
definido pelo Ministro  de Estado  da  Fazenda,  respeitado  o  recolhimento mínimo  de  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do
lucro líquido ajustado.  

§ 1o   O montante a ser definido na  forma do caput deste artigo será utilizado para a cobertura de 35% (trinta e
cinco por cento) do risco de crédito de novas operações de empréstimo de capital de giro, destinadas às empresas de
construção civil.  

§ 2o   A cobertura de risco de que  trata o § 1o deste artigo será destinada somente para operações que  tenham
por objeto a construção habitacional.  

§ 3o  O Conselho Monetário Nacional regulamentará o disposto neste artigo.  

§ 4o   A Caixa Econômica Federal, com relação às novas operações de empréstimos de que  trata o § 1o  deste
artigo, à medida que essas  forem efetuadas, deverá disponibilizar em seu sítio na  internet o valor  total das operações
realizadas. 

§  5o    A  Caixa  Econômica  Federal  deverá  encaminhar  ao  Congresso  Nacional,  até  o  último  dia  útil  do  mês
subseqüente, relatório semestral sobre as operações contratadas. 

§ 6o  A partir de 2011, os recursos não oferecidos em garantia deverão ser transferidos ao Tesouro Nacional, com
taxa de juros a ser definida pelo Conselho Monetário Nacional. 

Art. 2o  Ficam os Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios autorizados a
estabelecer normas para regular procedimento administrativo, visando a estimular a  iniciativa privada a apresentar, por
sua conta e risco, estudos e projetos relativos à concessão de serviços públicos, concessão de obra pública ou parceria
públicoprivada. 

Art. 3o  Os contratos de financiamento habitacional formalizados até 5 de setembro de 2001, no âmbito do SFH,
sem a cobertura do FCVS bem como os contratos de financiamento que originariamente contavam com esta cobertura
mas que a tenham perdido ou vierem a perdêla, que apresentem o desequilíbrio  financeiro de que trata o art. 4o desta
Lei, poderão ser renegociados, de comum acordo entre as partes contratantes, nas condições desta Lei, no prazo de: 

I – 12 (doze) meses contado da data da entrada em vigor desta Lei, no caso dos contratos sem a cobertura do
FCVS e dos que originariamente contavam com esta cobertura mas que já a tenham perdido até a data da entrada em
vigor desta Lei; 

II – 180 (cento e oitenta) dias contado da data da comunicação formal, pelo agente financeiro ao mutuário, a ser
enviada pelo correio, para o endereço do  imóvel  financiado, com aviso de recebimento,  informando da possibilidade de
renegociação do saldo devedor remanescente, no caso dos contratos que originariamente contavam com a cobertura do
FCVS mas que vierem a perdêla em data posterior à da entrada em vigor desta Lei. 

§ 1o  A renegociação de que trata o caput deste artigo fica facultada:  

I – aos mutuários adimplentes ou não; 
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II  –  ao  atual  ocupante  do  imóvel,  após  a  transferência  para  ele  do  respectivo  contrato  de  financiamento,  pela
simples substituição de mutuário, mantidas as mesmas condições e obrigações do contrato em vigor, exceto quanto à
cobertura do FCVS; 

III – aos mutuários cujos contratos  tenham sido objeto de execução  já concluída com procedimento  judicial que
inviabilize a transferência ou a venda do imóvel. 

§ 2o   A  renegociação dos contratos de  financiamento habitacional de que  trata este artigo  está  condicionada  à
extinção  dos  procedimentos  ou  medidas  judiciais  ou  extrajudiciais  promovidos  pelos  mutuários,  pelos  agentes
financeiros  ou  por  ambos, mediante  acordo  nos  autos  ou  desistência  das  respectivas  ações  ou  dos  seus  efeitos,  e,
também,  à  anuência  do  agente  financeiro  às  condições  da  renegociação  estabelecidas  nesta  Lei,  anuência  essa
caracterizada pela assinatura de seu representante legal no aditivo contratual de renegociação da dívida. 

§  3o    A  transferência  de  que  trata  o  inciso  II  do  §  1o  deste  artigo  fica  condicionada  ao  atendimento  pelo
cessionário dos requisitos exigidos para a assunção do financiamento, inclusive capacidade de pagamento e idoneidade
cadastral. 

§ 4o   Na renegociação de que  trata o caput deste artigo, para efeito de  reconhecimento da cobertura do FCVS,
não há alteração do mutuário original. 

Art. 4o   Considerarseá em desequilíbrio  financeiro, para efeito desta Lei, o contrato cujo valor da prestação de
amortização  e  juros,  na  data  da  renegociação,  atualizada  desde  a  data  do  último  reajuste  contratual,  com  base  nos
mesmos  índices  de  correção  dos  saldos  devedores,  for  insuficiente  para  quitar  o  saldo  devedor  do  financiamento,
também atualizado até a data da renegociação, considerandose a taxa de juros, o prazo remanescente da operação e o
sistema de amortização pactuados em contrato. 

Parágrafo único.  Para efeito da constatação de eventual desequilíbrio financeiro do saldo devedor de que trata o
caput deste  artigo,  serão  expurgadas  as  incorporações  de  débitos  em  atraso  que  tenham  ocorrido  ao  longo  do  prazo
contratual. 

Art.  5o    A  renegociação  prevista  nesta  Lei  será  formalizada  mediante  a  assinatura  de  aditivo  contratual  que
obedecerá às seguintes condições: 

I – o saldo devedor constante do aditivo contratual, que constituirá o novo valor de financiamento do mutuário e
servirá de base para a apuração da prestação de amortização e  juros, será apurado mediante aplicação do percentual
obtido  entre  o  valor  do  financiamento  e  o  valor  de  avaliação  do  imóvel,  ambos  na  data  da  concessão  original  do
empréstimo,  sobre  o  valor  de  avaliação  atual  do  imóvel,  a  ser  apurado  na  forma  desta  Lei,  desconsiderandose,  na
apuração  da  avaliação  atual,  eventuais  melhorias  ou  ampliação  no  respectivo  imóvel  posteriores  à  assinatura  do
contrato original, e deduzindose do novo saldo apurado as amortizações extraordinárias positivas; 

II  –  a  adoção  de  plano  de  reajustamento  da  prestação  e  de  sistema  de  amortização  do  financiamento  que
assegure  a  quitação  integral  do  saldo  devedor  constante  do  aditivo  contratual  de  que  trata  o  inciso  I  do  caput  deste
artigo, respeitado o novo prazo de amortização ajustado na renegociação e observados o  limite máximo de 30% (trinta
por  cento)  de  comprometimento  da  renda  familiar  apurada  na  data  da  renegociação  para  definição  do  valor  inicial  do
encargo mensal,  a  idade  máxima  para  efeito  de  cobertura  securitária  e  o  prazo  de  validade  da  garantia  hipotecária
anteriormente constituída; 

III – quando o prazo de validade da hipoteca relativa ao financiamento original não for suficiente para a aplicação
do  disposto  no  inciso  II  do  caput  deste  artigo,  nova  contratação,  a  critério  das  partes,  poderá  ser  efetuada,  com  a
prorrogação  do  prazo  da  hipoteca  ou  sua  substituição  pela  alienação  fiduciária,  cabendo  ao mutuário  os  respectivos
custos;  

IV – manutenção das coberturas securitárias do contrato original; 

V – taxa de juros do financiamento renegociado  limitada a do financiamento original, admitindose, a critério dos
agentes financeiros, a sua redução; 

VI  –  manutenção  dos  critérios  de  atualização  monetária  do  saldo  devedor  previstos  no  contrato  original  de
financiamento. 

§  1o    Na  renegociação,  a  garantia  da  operação  será  a  mesma  adotada  no  contrato  original  do  financiamento
imobiliário, observado o disposto no inciso III do caput deste artigo. 

§ 2o  Ficarão mantidas as demais cláusulas do contrato original, exceto quanto à cobertura do FCVS. 

§ 3o  Ao saldo devedor apurado na forma do inciso I do caput deste artigo poderão ser  incluídos os encargos em
atraso acrescidos de atualização monetária,  juros contratuais e das cominações previstas contratualmente, o valor das
custas  judiciais e dos honorários advocatícios de  responsabilidade do mutuário, quando da existência de ação  judicial
que envolva a operação, e os custos relativos à nova contratação de que trata o inciso III do caput deste artigo, quando
for o caso. 

user
Realce



Art. 6o   A avaliação do  imóvel  de que  trata o  inciso  I  do  caput do art.  5o desta  Lei  será  realizada  pelo  agente
financeiro ou por quem este designar. 

§ 1o   Quando o mutuário não concordar com o valor de avaliação do  imóvel apresentado pelo agente  financeiro,
poderá contratar, às suas custas, avaliador independente para a realização de nova avaliação. 

§  2o    No  caso  de  valores  divergentes  entre  as  avaliações  efetuadas  pelo  agente  financeiro  e  pelo  avaliador
independente,  uma  nova  avaliação  será  realizada  pela Caixa Econômica  Federal,  a  pedido  do  agente  financeiro,  cujo
valor será adotado em definitivo para fins da renegociação de que trata esta Lei. 

§ 3o    O  custo  das  avaliações  de  que  trata  este  artigo,  com  exceção  da  referida  no  §  1o  deste  artigo,  poderá
compor  o  saldo  devedor  do  aditivo  contratual,  limitado  o  valor  de  cada  uma  dessas  avaliações  ao  valor  usualmente
cobrado para as operações de concessão de financiamento imobiliário. 

Art. 7o  Fica dispensado o registro de averbação ou arquivamento no Registro de Imóveis e no Registro de Títulos
e Documentos do aditivo contratual de que trata o art. 5o desta Lei. 

Art. 8o   Os  contratos  renegociados,  nos  termos  desta  Lei,  poderão  ser  transferidos, mediante  acordo  entre  as
partes, com anuência expressa da instituição financeira credora, mediante a simples substituição do devedor.  

Art.  9o    As  alterações  necessárias  ao  ajustamento  das  posições  de  direcionamento  obrigatório  dos  recursos
captados em depósitos de poupança, quando houver  redução dos saldos das aplicações habitacionais em decorrência
dos  descontos  concedidos  na  renegociação  prevista  nesta  Lei,  bem  como  os  mecanismos  necessários  para  a
compensação dos valores  relativos aos descontos concedidos em decorrência da aplicação  desta  Lei  serão  definidos
pelo Conselho Monetário Nacional, conforme atribuição dada pela Lei no 10.150, de 21 de dezembro de 2000. 

Art. 10.  Os índices, para fins da atualização monetária de que trata esta Lei, serão os mesmos utilizados para a
atualização do saldo devedor do contrato de financiamento. 

Art. 11.  O art. 24A da Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 24A.  O Poder Executivo operacionalizará o Programa de Subsídio à Habitação
de  Interesse  Social  –  PSH,  segundo  os  termos  da  Lei  no  10.998,  de  15  de  dezembro  de
2004.” (NR) 

Art. 12.  (VETADO) 

Art. 13.  O inciso II do § 1o do art. 8o da Medida Provisória no 2.18535, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:  

“Art. 8o  ............................................................................ 

§ 1o  ................................................................................

............................................................................................. 

II – os empréstimos ou financiamentos em organismos  financeiros multilaterais e em
instituições de fomento e cooperação ligadas a governos estrangeiros que tenham avaliação
positiva  da  agência  financiadora,  no  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e
Social – BNDES e na Caixa Econômica Federal, desde que contratados no prazo de 2 (dois)
anos contado a partir da publicação da Lei de conversão da Medida Provisória no 445, de 6
de  novembro  de  2008,  e  destinados  exclusivamente  à  complementação  de  programas  em
andamento;

...................................................................................” (NR) 

Art. 14.  A Lei no 8.427, de 27 de maio de 1992, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 3oA: 

“Art. 3ºA.  O Conselho Monetário Nacional definirá os  limites e a metodologia para o
cálculo do preço de exercício para o  lançamento de Contratos de Opção Pública e Privada
de Venda, nos produtos amparados pela Política de Garantia de Preços Mínimos – PGPM,
tendo por base o preço mínimo do produto, as estimativas  de  custos  para  o  carregamento
dos  estoques,  inclusive  os  custos  financeiros,  e  do  frete  entre  as  regiões  produtoras
atendidas  e  os  locais  designados  para  a  entrega  do  produto,  podendo,  ainda,  incluir  uma
margem adicional sobre o preço mínimo estipulado em função das expectativas de mercado
e da necessidade de estímulo à comercialização. 

Parágrafo único.   O preço de exercício para cada produto  será definido em conjunto
pelos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Fazenda.” 
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Art. 15.  O inciso II do § 5o do art. 2o da Lei no 11.322, de 13 de  julho de 2006, passa a vigorar com a seguinte
redação: 

“Art. 2o  ...........................................................

............................................................................................. 

§ 5o  ...............................................................................

............................................................................................. 

II – a parcela do saldo devedor apurado na data de  repactuação que diz  respeito ao
crédito  original  excedente  ao  limite  de  R$  15.000,00  (quinze  mil  reais),  na  região  do
semiárido, incluído o Norte do Espírito Santo, e nos Municípios do Norte de Minas Gerais, do
Vale  do  Jequitinhonha  e  do  Vale  do  Mucuri,  compreendidos  na  área  de  atuação  da
Superintendência  do  Desenvolvimento  do  Nordeste  –  Sudene,  poderá  ser  prorrogada  pelo
prazo  de  10  (dez)  anos,  com  vencimento  da  primeira  parcela  até  31  de  outubro  de  2009,
observado o seguinte: 

...................................................................................” (NR) 

Art. 16.  Os arts. 6o, 7o, 15, 29, 30, 31, 33 e 34 da Lei no 11.775, de 17 de setembro de 2008, passam a vigorar
com a seguinte redação: 

“Art. 6o  ...........…………….............................................. 

I – ..........................………...............................................

............................................................................................. 

b) .................................................................................... 

1  –  permissão  do  reescalonamento  do  saldo  devedor,  mediante  formalização  de
aditivo,  distribuindoo  em  parcelas  trimestrais,  semestrais  ou  anuais  até  2020,  segundo  a
periodicidade regular de obtenção das receitas pelo mutuário, com o vencimento da primeira
parcela  repactuada  em  2009,  desde  que  os  mutuários  tenham  manifestado  interesse  em
aderir ao processo de renegociação nos prazos definidos pelo Conselho Monetário Nacional;

............................................................................................. 

II – ...................................................................................

............................................................................................. 

b) .............................................................................................

............................................................................................. 

3  –  permissão  do  reescalonamento  do  saldo  devedor  ajustado  remanescente,
mediante  formalização  de  aditivo,  distribuindoo  em  parcelas  anuais  até  2020,  segundo  a
periodicidade regular de obtenção das receitas pelo mutuário, com o vencimento da primeira
parcela  repactuada  em  2009,  desde  que  os  mutuários  tenham  manifestado  interesse  em
aderir ao processo de renegociação nos prazos definidos pelo Conselho Monetário Nacional;

............................................................................................. 

§  1º    Fica  facultado  aos  mutuários  adimplentes  o  pagamento  de  cada  parcela  das
operações  referidas  no  caput  deste  artigo  em  sacas  de  café,  até  a  data  do  vencimento
pactuado, sendo a quantidade do produto definida pela divisão do valor da parcela atualizada
pelo preço mínimo vigente na data do pagamento da respectiva parcela. 

§  2o    O  mutuário  adimplente  que  optar  pelo  pagamento  da  parcela  em  produto  na
forma do § 1o deste artigo deverá entregar a quantidade de produto devida ao Funcafé, até a
data do vencimento da respectiva parcela, nos locais, condições e com as características do
produto definidas pela Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB. 

§ 3o  O custo dos descontos concedidos neste artigo e de eventual diferença em face
de liquidação com base nos §§ 1o e 2o deste artigo será suportado pelo Funcafé. 
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§ 4o   O Conselho Monetário Nacional definirá as demais condições e os prazos para
implementação do disposto neste artigo.” (NR) 

“Art. 7º  Fica autorizada a adoção das seguintes medidas de estímulo à liquidação ou
renegociação de dívidas de operações, ao amparo do Programa de Recuperação da Lavoura
Cacaueira  Baiana,  cujo  risco  parcial  ou  integral  seja  do  Tesouro  Nacional,  do  Tesouro  do
Estado da Bahia, da Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A., do Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste – FNE, do Banco do Brasil S.A. e do Banco do Nordeste do
Brasil S.A., desde que não tenham sido renegociadas com base nos §§ 3o ou 6o do art. 5o

da Lei no 9.138, de 29 de novembro de 1995:

I – ...................................................................................

............................................................................................. 

b)  para  liquidação  das  operações  até  30  de  junho  de  2009,  uma  vez  ajustado  e
consolidado o saldo devedor das etapas 1 e 2, nos termos da alínea a deste inciso:

............................................................................................. 

c) para a  renegociação das operações até 30 de  junho de 2009, uma vez ajustado e
consolidado o saldo devedor das etapas 1 e 2, nos termos da alínea a deste inciso:

............................................................................................. 

II – .................................................................................

............................................................................................. 

b)  para  liquidação  das  operações  até  30  de  junho  de  2009,  uma  vez  ajustado  e
consolidado o saldo devedor, nos termos da alínea a deste inciso:

............................................................................................. 

c) para a  renegociação das operações até 30 de  junho de 2009, uma vez ajustado e
consolidado o saldo devedor, nos termos da alínea a deste inciso:

............................................................................................. 

III – ................................................................................

............................................................................................. 

b)  para  liquidação  das  operações  até  30  de  junho  de  2009,  uma  vez  ajustado  e
consolidado o saldo devedor, nos termos da alínea a deste inciso:

............................................................................................. 

c) para a  renegociação das operações até 30 de  junho de 2009, uma vez ajustado e
consolidado o saldo devedor, nos termos da alínea a deste inciso:

............................................................................................. 

IV – ................................................................................

............................................................................................. 

b)  para  liquidação  das  operações  até  30  de  junho  de  2009,  pelo  saldo  devedor
ajustado e consolidado, nos termos da alínea a deste inciso; 

c)  para  a  renegociação  das  operações  até  30  de  junho  de  2009,  pelo  saldo  devedor
ajustado e consolidado, nos termos da alínea a deste inciso, mediante a contratação de uma
nova operação, nas condições definidas no inciso V do caput deste artigo; 

V – ..................................................................................

............................................................................................. 

e)  garantias:  as  mesmas  constituídas  nas  operações  que  serão  liquidadas  com  a
contratação  do  novo  financiamento,  excluídas  as  garantias  do  Tesouro  Nacional  e  do
Tesouro da Bahia. 
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§  1o    As  operações  de  que  trata  este  artigo,  cujo  risco  seja  integral  dos  agentes
financeiros,  podem  ser  renegociadas  nas  condições  definidas  neste  artigo,  desde  que  os
agentes  financeiros  assumam  o  ônus  com  os  custos  dos  descontos  das  operações
renegociadas  ou  liquidadas  com  base  neste  artigo,  podendo  o  saldo  devedor,  após  a
concessão  dos  respectivos  descontos,  ser  liquidado  por  meio  da  contratação  de  nova
operação, nas condições definidas no inciso V do caput deste artigo. 

§  2o    Os  custos  dos  descontos  poderão  ser  suportados  pelo  Tesouro  Nacional,
Tesouro do Estado da Bahia, FNE e agentes financeiros, respeitada a proporção do risco de
cada  um  no  total  das  operações  renegociadas  ou  liquidadas  com  base  neste  artigo,
condicionada a  concessão  dos  benefícios  à  formalização  da  assunção  desses  ônus  pelas
referidas partes. 

§ 3o  Fica o Tesouro Nacional, quando se tratar de operações realizadas com recursos
do  Tesouro  Nacional  ou  do  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  –
BNDES, autorizado a assumir até 50% (cinquenta por cento) dos custos atribuídos na forma
deste artigo ao Tesouro do Estado da Bahia. 

§  4o    Fica  o  FNE,  quando  se  tratar  de  operações  realizadas  com  recursos  desse
Fundo, autorizado a assumir até 50% (cinquenta por cento) dos custos atribuídos  na  forma
deste  artigo  ao Tesouro  do Estado  da Bahia  e  à Agência  de Fomento  do Estado  da Bahia
S.A. – DESENBAHIA.” (NR) 

“Art. 15.  ........................................................................

............................................................................................. 

§ 6º   O produtor  rural que renegociar sua dívida relativa a operação de  investimento,
nas condições estabelecidas neste artigo, ficará impedido, até que liquide integralmente essa
dívida,  de  contratar  novo  financiamento  de  investimento,  com  recursos  controlados  do
crédito  rural ou dos Fundos Constitucionais de Financiamento, em todo o Sistema Nacional
de  Crédito  Rural  –  SNCR,  exceto  quando  esse  financiamento  se  destinar  a  obras  de
irrigação, drenagem, proteção ou  recuperação do solo ou  de  áreas  degradadas,  fruticultura,
carcinocultura, florestamento ou reflorestamento, cabendolhe, nos demais casos, apresentar
declaração de que não mantém dívida prorrogada nas referidas condições  impeditivas, para
com o SNCR.

...................................................................................” (NR) 

“Art. 29.  .......................................................................

............................................................................................. 

Parágrafo único.   O  produtor  rural  que  renegociar  sua  dívida  relativa  a  operação  de
investimento,  nas  condições  estabelecidas  neste  artigo,  ficará  impedido,  até  que  liquide
integralmente  essa  dívida,  de  contratar  novo  financiamento  de  investimento,  com  recursos
controlados  do  crédito  rural  ou  dos  Fundos  Constitucionais  de  Financiamento,  em  todo  o
SNCR,  exceto  quando  esse  financiamento  se  destinar  a  obras  de  irrigação,  drenagem,
proteção  ou  recuperação  do  solo  ou  de  áreas  degradadas,  fruticultura,  carcinocultura,
florestamento ou reflorestamento, cabendolhe, nos demais casos, apresentar declaração de
que não mantém dívida prorrogada nas referidas condições impeditivas, para com o SNCR.”
(NR) 

“Art. 30.  .......................................................................

............................................................................................. 

§ 3º   O produtor  rural que renegociar sua dívida relativa a operação de  investimento,
nas condições estabelecidas neste artigo, ficará impedido, até que liquide integralmente essa
dívida,  de  contratar  novo  financiamento  de  investimento,  com  recursos  controlados  do
crédito  rural  ou  dos  Fundos  Constitucionais  de  Financiamento,  em  todo  o  SNCR,  exceto
quando  esse  financiamento  se  destinar  a  obras  de  irrigação,  drenagem,  proteção  ou
recuperação  do  solo  ou  de  áreas  degradadas,  fruticultura,  carcinocultura,  florestamento  ou
reflorestamento, cabendolhe, nos demais casos, apresentar declaração de que não mantém
dívida prorrogada nas referidas condições impeditivas, para com o SNCR.

...................................................................................” (NR) 

“Art. 31.  ........................................................................

............................................................................................. 
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§ 2º  Fica o gestor financeiro do FNE autorizado a contratar, até 30 de junho de 2009,
uma nova operação de crédito para liquidação das dívidas oriundas de operações de crédito
rural,  contraídas  no  âmbito  do  Programa  de  Cooperação  NipoBrasileira  para  o
Desenvolvimento dos Cerrados – PRODECER – Fase III, observando que:

............................................................................................. 

§ 3º  Admitese a reclassificação para o âmbito do FNE e do FNO das operações de
crédito  rural  contratadas  até  30  de  junho  de  2006  com  recursos  do  FAT  pelos  agentes
financeiros gestores desses Fundos Constitucionais, observadas as seguintes condições: 

I  –  o  saldo  das  operações  reclassificadas  para  os  Fundos  deverá  ser  considerado
como uma nova operação de crédito rural; 

II  –  a  nova  operação  de  que  trata  o  inciso  I  deste  parágrafo  ficará  sob  o  risco
exclusivo e integral do agente financeiro gestor do respectivo Fundo; 

III – o saldo devedor da nova operação será atualizado nas condições definidas entre
o agente financeiro e o respectivo mutuário; 

IV  –  as  operações  reclassificadas  terão  os  encargos  financeiros  vigentes  para  as
operações de crédito rural dos Fundos Constitucionais definidos em função da classificação
e localização do produtor, a partir da data da reclassificação; 

V  –  a  reclassificação  de  que  trata  este  parágrafo  fica  limitada  a  R$  200.000,00
(duzentos mil reais) por mutuário e a R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais)
para o FNE e R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) para o FNO; 

VI – aplicamse às operações reclassificadas as condições estabelecidas nos arts. 29
e 30 desta Lei para a renegociação de dívidas; 

VII  –  no  caso  de  associações,  condomínios  e  cooperativas,  deve  ser  observado  o
seguinte: 

a) as operações que tenham cédulasfilhas serão enquadradas na regra geral; 

b)  as  operações  sem  identificação  do  tomador  final  serão  enquadradas  observando
se,  para  cada  associação  ou  cooperativa,  o  valor  obtido  pela multiplicação  do  valor  médio
refinanciável  de  R$  200.000,00  (duzentos  mil  reais)  pelo  número  de  associados  ativos  da
respectiva unidade; e 

c) nos condomínios e parcerias entre produtores rurais e empresas rurais, adotarseá
um limite máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada participante, excetuando
se cônjuges, identificado pelo respectivo CPF ou CGC. 

§ 4o  Sobre o saldo devedor das operações de que trata este artigo, a partir da data da
reclassificação, o agente financeiro fará jus ao del credere a ser definido em portaria conjunta
dos  Ministérios  da  Fazenda  e  da  Integração  Nacional,  em  função  da  especificidade  da
operação renegociada, sem perder de vista o limite previsto no inciso II do § 4o do art. 9oA
da Lei no 7.827, de 27 de setembro de 1989.” (NR) 

“Art. 33.    Ficam  os  agentes  financeiros  operadores  dos  Fundos  Constitucionais  de 
Financiamento  autorizados  a  suspender  as  cobranças  ou  requerer  a  suspensão  das
execuções  judiciais  até  o  final  dos  prazos  previstos  para  a  conclusão  do  processo  de
renegociação para os mutuários cujas dívidas de crédito rural se enquadrem nas disposições
desta Lei e que manifestaram formalmente seu interesse à instituição financeira credora até
12 de dezembro de 2008.

............................................................................................. 

§ 2º   O prazo de prescrição das dívidas de crédito  rural de que  trata este artigo  fica
suspenso até 12 de dezembro de 2008.” (NR) 

“Art. 34.  ....................................................................... 

Parágrafo único.   A autorização para a  renegociação de dívidas de que  trata o caput
deste artigo, bem como para a contratação de operações de que tratam os arts. 2o, 7o e 31
desta  Lei,  estendese  também  às  pessoas  físicas  e  jurídicas  inscritas  no  Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN em decorrência do
disposto no inciso I do caput do art. 2o da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.” (NR) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11775.htm#art31§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11775.htm#art31§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11775.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11775.htm#art33§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11775.htm#art34p


Art. 17.  A Lei no 11.775, de 17 de setembro de 2008, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 59A: 

“Art. 59A.  As operações de crédito de que tratam os arts. 1o, 2o, 5o, 14 e 18 desta
Lei, cujos mutuários manifestarem interesse formal em aderir aos respectivos processos de
renegociação  nos  prazos  definidos  pelo  Conselho  Monetário  Nacional,  terão  as  datas  de
vencimento  das  parcelas  referentes  a  2008,  da  amortização  mínima  exigida  para
renegociação  e  de  liquidação  total  do  saldo  devedor  em  2008  prorrogadas  para  até  30  de
junho  de  2009,  data  final  para  que  os  agentes  financeiros  concluam  os  processos  de
recálculo dos valores devidos.” 

Art. 18.   Os  títulos dos Anexos  III, V, VII e  IX da Lei no 11.775, de 17 de setembro de 2008, passam a vigorar
com a seguinte redação: 

“ANEXO III

Programa  de  Recuperação  da  Lavoura  Cacaueira  –  etapas  1  e  2:  desconto  para
liquidação da operação até 30 de junho de 2009.” 

“ANEXO V

Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira – etapa 3: desconto para liquidação
da operação até 30 de junho de 2009.” 

“ANEXO VII

Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira – etapa 4: desconto para liquidação
da operação até 30 de junho de 2009.” 

“ANEXO IX

Operações  de  Crédito  Rural  inscritas  na  Dívida  Ativa  da  União:  descontos  para
liquidação até 30 de dezembro de 2009.” 

Art. 19.   Fica a União autorizada a conceder subvenção econômica, sob a modalidade de equalização de  taxas
de  juros,  nas  operações  a  serem  contratadas  em  2009  e  2010,  para  financiamento  de  estocagem  de  álcool  etílico
combustível,  e  nas  operações  para  financiamento  de  capital  de  giro  para  agroindústrias,  indústrias  de  máquinas  e
equipamentos agrícolas e cooperativas agropecuárias. 

§  1o    Os  empréstimos  e  financiamentos  a  serem  subvencionados  pela  União  serão  realizados  com  recursos
repassados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 

§ 2o   O pagamento da equalização de que  trata este artigo será efetuado mediante a utilização de  recursos de
dotações  orçamentárias  do  Orçamento  das  Operações  Oficiais  de  Crédito,  sob  a  coordenação  do  Ministério  da
Fazenda. 

§ 3o   A equalização de  juros de que  trata  este artigo  corresponderá ao diferencial  entre  o  encargo  do mutuário
final e o custo da fonte, acrescido da remuneração do BNDES e dos seus agentes financeiros credenciados. 

§ 4o  O Conselho Monetário Nacional – CMN estabelecerá as atividades agroindustriais beneficiárias e as demais
condições dos  financiamentos de que  trata este artigo, cabendo ao Ministério da Fazenda definir a metodologia para a
concessão da equalização das taxas de juros. 

Art. 20.  Ficam prorrogados para 31 de dezembro de 2009 os prazos de que tratam o § 3o do art. 5o e o art. 30,
ambos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003. 

Art. 21.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  13  de abril de 2009; 188o da Independência e 121o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Alfredo Nascimento

Este texto não substitui o publicado no DOU de 14.4.2009
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