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PARECER

1. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por meio do Ofício PCMG/SPGF
nº. 113/2021, assinado pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças,
submeteu a esta Advocacia Geral do Estado a seguinte consulta:

“encaminho a V. Exa. expediente capeado pelo Memorando 20
(24264809), que versa sobre a formalização do procedimento para
a construção de unidade policial na cidade de Nanuque/MG, na
modalidade de contrato administrativo built to suit, para
análise quanto à legalidade e formalidade do
procedimento, para a implantação do modelo na Polícia
Civil de Minas Gerais.”

2. É importante registrar que, no caso, a Polícia Civil não apresentou minuta
de edital ou mesmo eventual procedimento de dispensa de licitação, tendo apenas
indicando a necessidade mais geral de avaliação do procedimento de contratação da
locação “sob medida”, também conhecida pela expressão inglesa built to suit, a partir
da construção de um termo de referência com os dados da base da contratação.
3. Assim, na análise do tema, se irá primeiramente abordar a legalidade da
locação sob medida (built to suit); seguida da apresentação dos principais requisitos a
serem observados para este tipo de contratação no âmbito da Administração Pública,
conforme entendimentos consolidados no âmbito do Tribunal de Contas da União; e,
por fim, serão apresentadas algumas considerações iniciais tendo em vista os dados
de contratação postos pela Polícia Civil no termo de referência.

I – DA LEGALIDADE DO INSTITUTO BUILT TO SUIT
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4. Conforme explica Edite Hupsel, o contrato built to suit, também chamado
de “locação sob encomenda” ou “locação sob medida”, é um contrato em que “o
locatário se compromete a alugar, por um longo e determinado prazo, um imóvel
produzido ou reformado por terceiros de acordo com as suas necessidades e
atendendo a especificações preestabelecidas pelo futuro inquilino”.[1]
5. O TCU também define o instituto na mesma linha:

“29. Operações de locação sob medida (built to suit) trata-se de
uma modalidade específica de locação de imóveis, de longo prazo,
onde esses são construídos, ou substancialmente reformados, pelo
futuro locador segundo necessidades específicas requeridas pelo
futuro locatário.
30. Nesse tipo de contratação o locador é remunerado não
somente pelo simples aluguel do imóvel, mas também pelos gastos
incorridos com sua adaptação ou construção. Por conseguinte, o
valor contratual dessa operação tende a ser maior que o valor de
um aluguel de mercado”[2]

6. Nesse sentido, destaca-se que é atribuído ao particular contratado o
dever de realizar investimentos para implementar infraestrutura destinada a
satisfazer uma necessidade estatal. Com o término da obra, o contratado transfere a
posse da infraestrutura para a Administração Pública, que passa a utilizá-la por prazo
determinado, responsabilizando-se pela sua operação e manutenção, bem como pelo
pagamento de aluguel ao contratado, sob regime de locação.
7. No que se refere à seleção do local do imóvel a ser utilizado pela
Administração Pública nesta modalidade específica de contratação, o TCU já
reconheceu que, no caso de instalação de delegacia de polícia, tal como ocorre no
presente caso, a localização condiciona o fato e a escolha a ser feita pelo Poder
Público, devendo tal escolha ser devidamente justificada:

“pode haver casos em que a localização, em determinada posição
geográfica, condicione de fato a escolha a ser feita pela
administração pública, podendo-se citar, como exemplo, o caso de
uma locação de imóvel para instalação de uma delegacia de
polícia onde a localização específica é condição essencial, e não
negociável, para o alcance do interesse público.
45. Nesse ponto, deve-se lembrar que, na licitação dispensável, a
administração pública pode escolher entre realizar a licitação ou
dispensá-la nas hipóteses exaustivamente apontadas no art. 24 da
Lei nº 8.666/1993, mas tal escolha deve estar acompanhada da
devida justificativa (motivação), em respeito ao disposto no art. 50,
inciso IV e § 1º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da administração
federal.”[3]

8. Antes da Lei 13.190/2015, o contrato built to suit vinha sendo utilizada
pela Administração Pública com fundamento geral na Lei 8.666/1993, com aplicação
supletiva de normas de direito privado, em especial da Lei 8.245/1991 (Lei de
Inquilinato), que prevê essa modalidade de contratação em seu art. 54-A. Confira-se
o teor do art. 54-A da Lei 8.245/1991:

“Art. 54-A.  Na locação não residencial de imóvel urbano na qual o
locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial
reforma, por si mesmo ou por terceiros, do imóvel então
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especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja a este
locado por prazo determinado, prevalecerão as condições
livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições
procedimentais previstas nesta Lei.     
§1o Poderá ser convencionada a renúncia ao direito de revisão do
valor dos aluguéis durante o prazo de vigência do contrato de
locação.
§2o Em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pelo
locatário, compromete-se este a cumprir a multa convencionada,
que não excederá, porém, a soma dos valores dos aluguéis a
receber até o termo final da locação.”      

9. No entanto, por meio da Lei 13.190/2015, foi incluído o art. 47-A na Lei
12.462/2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações – RDC), que positivou a
locação sob medida como contrato típico também no âmbito da contratação
Administração Pública. Confira-se o art. 47-A da Lei 12.462/2011, inserido pela Lei
13.190/2015:

“Art. 47-A. A administração pública poderá firmar contratos de
locação de bens móveis e imóveis, nos quais o locador realiza
prévia aquisição, construção ou reforma substancial, com ou sem
aparelhamento de bens, por si mesmo ou por terceiros, do bem
especificado pela administração.
§ 1º A contratação referida no caput sujeita-se à mesma disciplina
de dispensa e inexigibilidade de licitação aplicável às locações
comuns.
§ 2º A contratação referida no caput poderá prever a reversão dos
bens à administração pública ao final da locação, desde que
estabelecida no contrato.
§ 3º O valor da locação a que se refere o caput não poderá
exceder, ao mês, 1% (um por cento) do valor do bem locado.”

10. Assim, verifica-se que o §1º do art. 47-A da Lei 12.462/2011 prevê que a
contratação do built to suit sujeita-se à mesma disciplina de dispensa e inexigibilidade
de licitação aplicável às locações comuns, inseridas no contexto da Lei 8.666/1993.
11. No entanto, como já adiantado, a possibilidade da contratação direta de
built to suit pela Administração Pública já vinha sendo reconhecida pelo Tribunal de
Contas da União que, no Acórdão nº 1.301/2013-Plenário, admitiu,
excepcionalmente, a contratação direta de locação built to suit, por meio de licitação
dispensável fundada no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/1993, desde que cumpridos
alguns critérios específicos[4], detalhados no próximo tópico.
12. Diante de tal contexto, pode-se indicar, do ponto de vista geral, a
legalidade da contratação built to suit que, hoje, conta até mesmo com a inserção de
tal modelo como contrato típico no âmbito da Administração Pública regulado no art.
47-A da Lei 12.462/2011, inserido pela Lei 13.190/2015.
13. Passa-se agora à análise dos requisitos a serem observados para a
adoção dessa modalidade de contratação no âmbito da Administração Pública, de
acordo com a modelagem legal e com a jurisprudência do TCU, sobretudo em caso
de dispensa de licitação (art. 24, inciso X, da Lei 8.666/1993).

II – DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO
BUILT TO SUIT COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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14. Em 2013, o TCU foi consultado pelo Conselho Superior da Justiça do
Trabalho – CSJT sobre: (i) a possibilidade de aplicação do disposto no art. 24, inciso X,
da Lei 8.666/1993 na contratação de locação de imóvel a ser construído de acordo
com parâmetros mínimos a serem estabelecidos por órgão da Administração Pública;
e (ii) os aspectos legais aplicáveis, bem como as exigências técnicas necessárias para
a celebração dessa modalidade de contrato administrativo, especialmente em caso de
possibilidade de dispensa de licitação (Acórdão nº 1.301/2013-Plenário).
15. Conforme já adiantado acima, naquela oportunidade, o TCU admitiu,
excepcionalmente, a contratação direta de locação built to suit, por meio de
dispensa de licitação fundada no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/1993, desde que
cumpridos alguns requisitos. O Relator Ministro Substituto André Luiz de Carvalho
entendeu que deveriam ser considerados os seguintes critérios:

“a despeito de a realização de licitação dever ser a regra, admite-
se excepcionalmente a contratação direta de “locação sob
medida”, em operação built to suit, por meio de licitação
dispensável fundada no art. 24, inciso X, da Lei nº
8.666/1993, mas desde que, neste caso, a administração
pública demonstre claramente que as necessidades de
instalação e de localização condicionam a escolha de
determinado imóvel e que o preço da locação se mostra
compatível com o valor de mercado, segundo avaliação
prévia, bem assim que a junção do serviço de locação (parte
principal) com o de execução indireta de obra (parte
acessória) apresenta economia de escala e que, por isso, tal
locação sob encomenda não ofende o princípio do
parcelamento do objeto, previsto no art. 23, § 1º, e no
art. 15, IV, da Lei nº 8.666/1993 , sem prejuízo de se destacar
que tudo deve estar devidamente justificado nos autos do
processo de licitação, em respeito ao art. 50, IV, da Lei nº
9.784, de 1999.
50. Vê-se, ainda, que tudo isso deve ser observado sem prejuízo de
a administração pública atender a outros requisitos que devem ser
também respeitados na contratação de “locação sob medida”, os
quais, inclusive, já haviam sido em parte enumerados pela
Assessoria Jurídico-Administrativa do Tribunal Regional do Trabalho
da 6ª Região, no Parecer nº 280/2012, destacando-se, em síntese,
o atendimento das seguintes exigências:
a ) caracterização da efetiva necessidade do imóvel, com
demonstração de que o imóvel até então porventura em
uso não atende mais ao interesse público e que não
comporta readequação;
b ) inexistência de imóveis disponíveis no âmbito da
Administração Pública federal, distrital, estadual ou
municipal, de acordo com as “Orientações para
destinação do Patrimônio da União", que foram editadas
pela SPU/MPOG no exercício de 2010; e
c ) configuração da compatibilidade do preço exigido com
aqueles praticados no mercado, podendo-se utilizar, como
parâmetro, valor obtido em laudo de avaliação a ser
emitido pela Caixa Econômica Federal, à época da efetiva
locação do imóvel, estabelecendo-se, antecipadamente,
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valores máximo e mínimo admitidos, em razão da
necessária previsão de dotação orçamentária;
d) fundamentação da decisão pela locação sob medida em
estudos técnicos, pareceres e documentos
comprobatórios que justifiquem tal opção contratual,
incluindo a necessidade de se demonstrar que,
comprovada a impossibilidade de suprir a demanda por
outras formas, a utilização da locação sob encomenda
mostra-se inequivocamente mais favorável
economicamente do que a realização de reforma ou
adequação em imóvel alugado sob a forma convencional.
51. De mais a mais, devo lembrar que cabe à administração
pública fazer prova da legalidade dos atos e da
regularidade de tudo isso perante os órgãos de controle
financeiro, nos termos do art. 113 da Lei nº
8.666/1993”[5]

16. O Ministro-Revisor Benjamin Zymler considerou que os requisitos
estabelecidos pelo Relator eram necessários, mas não eram suficientes, razão pela
qual sugeriu outros requisitos, os quais foram acolhidos pelo Relator:

a) terreno em que vai ser construído o imóvel: propriedade
particular x propriedade pública:
“Avalio ser necessário incluir mais uma condição para que a
locação sob medida seja legal: o terreno onde vai ser
construído o imóvel deve ser de propriedade de um
particular. Nessa hipótese, efetivamente haverá impossibilidade
de competição e, por via de consequência, a licitação poderá ser
dispensada.
12. Já quando o terreno onde será construído o imóvel pertencer à
União, julgo ser possível estabelecer uma competição entre os
eventuais interessados em edificar o bem e, posteriormente, locá-lo
ao Poder Público. Assim sendo, não me parece cabível utilizar a
contratação direta com base no art. 24, X, da Lei nº 8.666/1993.”
b) preço de locação convencional x preço built to suit:
“14. Ainda em relação aos requisitos relacionados pelo Ministro-
Substituto André Luis de Carvalho, saliento que o preço avençado
para a locação sob medida será necessariamente maior
que aquele estabelecido para uma locação convencional.
Afinal, a contraprestação paga pela Administração Pública deverá
não só remunerar o uso do bem pelo Poder Público, mas também
deverá permitir a amortização, ainda que parcial, dos investimentos
feitos pelo proprietário do imóvel. Por via de consequência, o valor
de mercado a ser considerado para efeitos de avaliação
do montante a ser pago pela Administração deverá
considerar essa especificidade do contrato sob comento.
15. Considerando que o contrato pode prever a reversão do bem
locado para a Administração, saliento caso exista essa previsão, o
valor mensal será ainda maior”
c) prazo de vigência contratual:
 “16. Outra questão relevante se refere ao prazo de vigência de um
contrato de locação build to suit, que é necessariamente longo
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para permitir a amortização do investimento inicial realizado pelo
locador. Tal constatação não é um obstáculo à celebração desse
tipo de contrato, uma vez que a jurisprudência desta Corte de
Contas aponta no sentido de que o limite temporal
estabelecido no art. 57 da Lei nº 8.666/1993 não se aplica
aos contratos sob comento. Nesse sentido, podem ser citados
os Acórdãos nº 170/2005 e nº 1.127/2009, ambos deste Plenário.
17. Em apoio a esse entendimento, lembro que o art. 57 da Lei de
Licitações não foi mencionado entre os dispositivos aplicáveis aos
contratos de locação firmados pela Administração Pública na
condição de locatária. Por via de consequência, tais avenças
devem observar, prioritariamente, o disposto na Lei do
Inquilinato no que concerne à duração desses contratos.
18. Por outro lado, deve ser observado o princípio geral
segundo o qual os referidos contratos não podem ter
prazo indeterminado. Assim sendo, não se aplica à
hipótese a previsão contida no art. 47 da Lei nº
8.245/1991.”
d) comprovação dos requisitos da legalidade em sede de
prestação de contas (art. 70, par. único, CF):
“20. Por fim, quero fazer referência à afirmação do Relator no
sentido de que cabe à Administração Pública provar a legalidade e a
regularidade de seus atos perante os órgãos de controle financeiro,
nos termos do art. 113 da Lei nº 8.666/1993. Entendo que, como
a celebração de um contrato de locação pelo Poder
Público deve observar precipuamente normas de direito
privado, o que exclui a observação estrita e integral da
Lei de Licitações e Contratos, é mais conveniente
fundamentar esse dever no parágrafo único do art. 70 da
Constituição Federal.”
e) avaliação comparativa modelo de PPP:
“entendo que a celebração de uma parceria público-privada
deve, no mínimo, ser considerada uma alternativa à
locação sob medida de imóveis pela Administração
Pública. Assim sendo, julgo adequado recomendar ao consulente
que, no futuro, avalie a conveniência e a oportunidade da adoção
dessa solução.”

17. Em suma, seguindo os parâmetros definidos no Acórdão nº 1.301/2013-
Plenário, considera-se que a contratação direta de built to suit é admitida
excepcionalmente, com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/1993, desde
que observados os seguintes requisitos:

a. o terreno onde será construído o imóvel para futuro uso da
administração pública seja de propriedade do particular que
será, então, o futuro locador;[6]

b. a Administração Pública demonstre claramente que as
necessidades de instalação e de localização condicionam a
escolha de determinado imóvel;

c. o preço da locação se mostre compatível com o valor de
mercado, segundo avaliação prévia;

d. a cumulação do serviço de locação com o de execução
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indireta de obra apresente economia de escala, em
observância ao princípio do parcelamento do objeto, previsto
no art. 23, §1º, e no art. 15, IV, da Lei 8.666/1993;

e. a decisão pela locação sob medida seja fundamentada em
estudos técnicos, pareceres e documentos comprobatórios
que justifiquem tal opção contratual, em respeito ao art. 50,
IV, da Lei 9.784/1999, cabendo à administração pública fazer
prova da legalidade dos atos e da regularidade da despesa
pública perante os órgãos de controle financeiro, em
obediência ao disposto no art. 70, parágrafo único, da CF/88
e nos termos do art. 113 da Lei 8.666/1993;

f. seja considerado o disposto na Lei do Inquilinato no que
concerne à duração desses contratos, não podendo, porém,
os contratos terem prazo indeterminado;

g. seja caracterizada a efetiva necessidade do novo imóvel, com
demonstração de que o imóvel até então porventura em uso
não atende mais ao interesse público e de que não comporta
readequação;

h. seja comprovada a inexistência de imóveis públicos
disponíveis no âmbito da administração pública federal,
estadual, distrital ou municipal;

i. o valor da remuneração do particular seja compatível com
preço exigido com aqueles praticados no mercado, podendo-
se utilizar, como parâmetro, valor obtido em laudo de
avaliação a ser emitido pela Caixa Econômica Federal, à época
da efetiva locação do imóvel, estabelecendo-se,
antecipadamente, valores máximo e mínimo admitidos, em
razão da necessária previsão de dotação orçamentária,
considerando, todavia, as especificidades do contrato built to
suit;

j. haja fundamentação da decisão pela locação sob medida
baseada em estudos técnicos, pareceres e documentos
comprobatórios que justifiquem tal opção contratual,
incluindo a necessidade de se demonstrar que, comprovada a
impossibilidade de suprir a demanda por outras formas, a
utilização da locação sob encomenda mostra-se
inequivocamente mais favorável economicamente do que a
realização de reforma ou adequação em imóvel alugado sob a
forma convencional;

k. seja considerada como alternativa à locação built to suit a
celebração de parceria-público privada.

18. Destaca-se que o acórdão do TCU de 2013 acima citado é considerado a
principal referência quando se trata da celebração de contratos built to suit no âmbito
da Administração Pública, de modo que o entendimento ali firmado veio a ser adotado
pelo TCU em diversas outras oportunidades.
19. A exemplo disso, cita-se o Acórdão nº 10632/2015-Segunda Câmara,
que considerou que a contratação analisada não poderia ser considerada como built
to suit, fundamentando-se no entendimento firmado no Acórdão nº 1.301/2013-
Plenário, no sentido de ser necessária a demonstração da cumulação do serviço de
locação com o de execução indireta de obra, com apresentação de economia de
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escala, observando-se o princípio do parcelamento do objeto, com apresentação de
justificativas por meio de estudos técnicos, pareceres e documentos
comprobatórios:

“7. De plano, cabe registrar que a contratação em análise não pode
ser caracterizada como do tipo built to suit, como deseja o
responsável. As provas dos autos demonstram que houve a
celebração de dois ajustes sucessivos e com objetos distintos: o
primeiro, relativo à locação de imóvel comercial destinado à
instalação e funcionamento do NE/MS/AC; o segundo, em data
posterior para aditar a realização de adequações no prédio locado.
(Termo de Acordo à peça 20, p. 45-47).
8. Nessa linha, oportuna a observação da unidade técnica no
sentido de que a jurisprudência desta Corte de Contas exige que
para esse tipo de contratação haja “idônea demonstração de que a
junção da locação com a eventual execução indireta de obra
apresenta economia de escala e que, por isso, não ofenderia o
princípio do parcelamento do objeto, previsto no art. 23, § 1º, e no
art. 15, inciso IV, da Lei 8.666/1993, tudo devidamente justificado
nos autos do processo de licitação, por meio de estudos técnicos,
pareceres e documentos comprobatórios, em respeito ao art. 50,
inciso IV, da Lei 9.784/1999 (Acórdão 1.301/2013-TCU-
Plenário)”. Aliás, nem mesmo o parecer jurídico que deu suporte
à Dispensa de Licitação 17/2007 (peça 20, p. 25-30) tratou dessas
disposições.
9. Por sua vez, o art. 24, inciso X, da Lei 8.666/1993 autoriza a
locação de imóvel pelo Poder Público por meio de dispensa de
licitação, desde que cumpridos os seguintes requisitos: as
características do imóvel atendam às finalidades precípuas da
Administração Pública; exista avaliação prévia dos valores; e que o
preço do aluguel seja compatível com o mercado local”[7]

20. No Acórdão 1555/2017 – Plenário, por sua vez, reforçou-se a ideia
contida no Acórdão nº 1.301/2013-Plenário, no sentido de ser necessária a análise de
outras possibilidades de execução do empreendimento, a exemplo de parcerias
público-privadas, antes da escolha do modelo built to suit:

“25. Em apertada síntese, após tecer detalhada exposição sobre a
fundamentação jurídica do BTS, a equipe de auditoria informou que
o uso de tal instrumento foi justificado pela Fiocruz por uma
questão de contingenciamento de recursos orçamentários e pela
inexistência, no mercado imobiliário, de uma edificação que
atendesse às especificidades do projeto. Também foi consignado
no relatório de fiscalização que o estudo de viabilidade produzido
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) se empenhou em demonstrar
a exequibilidade do ponto de vista econômico da própria fábrica,
mas não adentrou na análise econômico-financeira da modelagem
jurídica de contratação das obras, deixando de considerar outras
possibilidades de execução do empreendimento, a exemplo das
parcerias público-privadas.
26. Nesse aspecto, é citado trecho do voto revisor que apresentei
por ocasião do julgamento do Acórdão 1.301/2013-Plenário, que
apreciou consulta formulada pelo Conselho Superior da Justiça do
Trabalho acerca da possibilidade de uso do BTS pela Administração
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Pública, inclusive a possibilidade da contratação, por dispensa de
licitação, fundada no inciso X do art. 24 da Lei 8.666/1993. (...)
32. Por essas razões, julgo suficiente a proposta encampada pela
equipe de auditoria no sentido de recomendar à Fiocruz que avalie
a conveniência e a oportunidade de outras possibilidades
de execução do empreendimento, como, por exemplo, a
PPP, fazendo um comparativo entre essas possibilidades
e o built to suit”[8]

21. Verifica-se ainda que o TCU, além de considerar necessária a justificativa
da escolha do modelo de locação, também incentiva a adoção de chamamento
público como forma de auxiliar na identificação de imóveis que atendam às
necessidades da Administração Pública:

“15. Como ponderou a aludida equipe, a escolha do modelo de
locação (tradicional, com serviços condominiais, built to suit e
outros) deve ser justificada, com a demonstração da vantagem do
modelo selecionado, o que não foi observado na amostra analisada.
Assim, é necessária a realização de estudos preliminares que
contemplem aspectos como a viabilidade técnica da contratação,
as análises comparativas com outros modelos possíveis e a
identificação, com clareza, dos elementos constitutivos da solução
escolhida. (...)
38. O chamamento público não é obrigatório, porém, deve ser
disseminado no âmbito do governo federal, tendo em vista os bons
resultados obtidos. Trata-se, de fato, de um mecanismo para
prospecção de mercado, cujo intuito é identificar os imóveis que
atendam às necessidades da APF. (...)
40. Três providências, entretanto, devem ser adotadas para que
este mecanismo seja adequado. Primeira, a utilização, após a
apresentação de ofertas pelos interessados, de várias fontes de
pesquisa de preço para certificação de que os preços exigidos
estejam compatíveis com os de mercado, a exemplo de locações
anteriores por órgãos ou entidades públicas, mídias e sítios
eletrônicos especializados.
41. Segunda, a divulgação do aviso de chamamento público em
diversas fontes (jornais, DOU, sítio do órgão na Internet, etc.) para
ampliação do universo de possíveis locadores, de modo a permitir
ao gestor um maior número de opções.
42. E, terceira, a inserção nos editais de chamamento das
informações necessárias aos locadores para elaborar suas
propostas com o detalhamento desejável, especialmente no caso
do modelo condominial.”[9]
Importante registrar, ainda, que, após a edição da Lei
13.190/2015, o TCU considerou que as regras que foram
introduzidas na Lei do RDC (art. 47-A), que tratam da celebração
de contratos de built to suit pela Administração Pública, teriam
apenas ratificado os entendimentos anteriormente
expostos pelo próprio TCU em 2013, os quais, portanto,
ainda seriam plenamente aplicáveis, tendo a nova
disposição legal apenas incluído novas exigências
aplicáveis ao modelo de contratação built to suit:
“40. A lei que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações
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Públicas (RDC) foi alterada pela Lei 13.190/2015, possibilitando a
contratações de locação sob medida pelo referido regime (...)
41 . Observo que a Lei 13.190/2015 em nada alterou o
entendimento manifestado por esta Corte por meio do
Acórdão 1.301/2013-Plenário. Em verdade, noto que a
alteração normativa apenas referendou a possibilidade de
a Administração Pública firmar contratos de locação sob
medida e que a realização desse tipo ajuste por dispensa
de licitação submete-se às exigências impostas pela Lei
8.666/1993, as quais fundamentaram a deliberação deste
Tribunal. (...)
43. Contudo, convém destacar que com o advento da Lei
13.190/2015, foram impostas outras exigências às
contratações de locação sob medida que devem ser
observadas pelos gestores públicos, como, por exemplo, a
de que o valor da locação do imóvel não poderá exceder,
ao mês, 1% do valor do bem locado (§ 3º do artigo 47-A da
Lei 12.462/2011).” [10]

22. Portanto, para além dos requisitos estabelecidos no Acórdão nº
1.301/2013-Plenário, acima colacionados, e que se baseiam nos princípios da
eficiência e da economicidade que devem pautar a gestão pública, devem também
ser observados os requisitos dispostos no art. 47-A da Lei 12.462/2011,
sobretudo aquele disposto em seu §3º, que prevê que o valor da locação
não poderá exceder, ao mês, 1% do valor do bem locado.
23. Ressalta-se que, em caso de reconhecimento da nulidade da contratação
após a realização de investimentos pelo particular, o TCU já entendeu que a
Administração Pública deverá ressarcir todos os prejuízos sofridos pelo contratado,
com a responsabilização dos agentes públicos envolvidos, conforme Acórdão
858/2017-Plenário:

11. A conclusão advém da observação de que o imóvel objeto da
avença não reunia condições para atender às necessidades do
instituto, inexistindo, ademais, justificativa técnica adequada para
comprovar que a referida locação se apresentava economicamente
favorável.
12. Com relação à responsabilidade dos gestores, verifico que
ambos autorizaram a dispensa de licitação, dando causa à
contratação eivada das irregularidades. O argumento de que o
imóvel era compatível com a demanda do Inca não merece
guarida, considerando que consta do processo laudo de vistoria
em que se conclui que a propriedade não poderia ser recebida pela
Administração nas condições em que se encontrava. Ademais,
conforme apontado pela unidade instrutora, havia outras opções
disponíveis na região, não ficando devidamente justificada a
singularidade da que fora escolhida, a qual demandava diversos
ajustes.
13. No que tange à economicidade do contrato, os responsáveis
não apresentaram elementos aptos a refutar a constatação de que
o processo não foi instruído de forma a deixar assente que o preço
pactuado compatibilizava-se com os de mercado. Os autos dão
conta apenas de laudos de avaliação elaborados para o
embasamento do valor do aluguel, não tendo havido consulta à
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Secretaria de Patrimônio da União e a outras fontes de pesquisa,
para verificar a existência de imóveis que pudessem atender às
necessidades do Inca.
14. Outrossim, as irregularidades foram reconhecidas pela
Administração que, de ofício, procedeu à anulação do contrato,
fazendo surgir para a contratada o direito ao recebimento de
indenizações, acarretando gravames aos cofres públicos.
15. Isto posto, mantidos os fundamentos das irregularidades que
ensejaram as audiências dos gestores, cumpre aplicar-lhes a multa
prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, sem prejuízo de
considerar, na dosimetria da pena, as dificuldades enfrentadas pelo
Inca na busca de imóvel com estrutura diferenciada para
acomodação do almoxarifado central e que os responsáveis agiram
para equacionar um problema de difícil solução.
16. Tenho ainda por pertinente determinar ao órgão que proceda à
apuração de todos os prejuízos sofridos pela Administração em
razão da anulação da avença, adotando medidas para o
ressarcimento ao erário.” [11]

24. Apresentado o cenário de legalidade e dos requisitos para a contratação
na modalidade built to suit, inclusive por via de contratação direta na modalidade
dispensa de licitação, cabe agora breve análise comparativa do termo de referência
apresentado no expediente administrativo.

III – O TERMO DE REFERÊNCIA PROPOSTO PELA POLÍCIA CIVIL COMO
PARÂMETRO PARA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE
BUILT TO SUIT NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

25. Foi apresentado no expediente administrativo documento chamado de
Termo de Referência retificado, datado de 21 de janeiro de 2021, contendo algumas
indicações e referências para identificar o objeto da contratação e conteúdo de
cláusulas contratuais essenciais.
26. Análise superficial do Termo de Referência apresentado pela Polícia Civil
indica que não foram totalmente abordados ou detalhados os requisitos necessários
à contratação built to suit, estabelecidos pelo TCU e mais recentemente pelo art. 47-A
da Lei 12.462/2011, inserido pela Lei 13.190/2015.
27. Com efeito, pelas informações apresentadas no Termo de Referência
retificado, não há como verificar, por exemplo, se o terreno onde será construído o
imóvel para futura instalação da unidade policial é de propriedade do particular que
será o futuro locador; se o preço da locação se mostra compatível com o valor de
mercado, conforme avaliação prévia; se a locação está fundamentada em estudos
técnicos, pareceres e documentos comprobatórios que justifiquem a opção
contratual pelo built to suit; se foi verificada a inexistência de imóveis disponíveis no
âmbito da administração pública que comportasse a instalação da unidade policial; se
a utilização desse modelo de locação mostra-se mais favorável economicamente do
que a realização de reforma ou adequação em imóvel alugado sob a forma
convencional; se foi considerada como alternativa à locação built to suit a celebração
de parceria-público privada; se atendida a norma do §3º do art. 47-A da Lei
12.462/2011, no sentido de que o valor da locação não poderá exceder, ao mês, 1%
do valor do bem locado.
28. Também seria interessante, ainda, na linha do TCU, avaliar a possibilidade
de um chamamento público para avaliar os imóveis que podem estar disponíveis para
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o uso pela administração estadual, até para reforçar eventual decisão na linha da
contratação direta.
29.  No caso, entretanto, cabe reiterar, o objetivo inicial deste estudo foi
delinear o cenário de legalidade e os requisitos para uso, pela administração pública
estadual, do modelo de contratação built to suit, de forma mais geral, considerando a
linha mais genérica indicada na consulta apresentada, sem aprofundar a análise de
caso concreto específico, o que poderá ocorrer, na sequência, com a apresentação
completa do procedimento administrativo atinente à fase interna de eventual
contratação via built to suit, por meio de licitação ou mesmo por meio de dispensa de
licitação.

IV – CONCLUSÃO

30. Em suma, diante dos fundamentos ora apresentados, indica-se, inclusive
a título de orientação geral para a Polícia Civil de Minas Gerais, ou mesmo por outros
órgãos ou entidades da administração estadual, para fins de opção pela contratação
via modelo built to suit, com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/1993, a
necessidade de cumprimento dos seguintes requisitos, extraídos basicamente da
construção jurisprudencial do TCU ora colacionada e da legislação, e que podem ser
organizados, para maior clareza, da maneira que se segue:

i) estudos técnicos e econômicos para instrução do
procedimento de contratação:

1. estudo ou análise técnica que demonstre claramente que o
imóvel até então porventura em uso não atende mais ao
interesse público e de que não comporta readequação, e que
não existem outros imóveis públicos disponíveis para uso da
administração estadual; e, assentado tal cenário, deve a
análise ou estudo evidenciar ainda que as necessidades de
instalação e de localização condicionam a escolha de
determinado imóvel pela Administração Pública, para fins de
aplicação da dispensa de licitação prevista no art. 24, X, da Lei
8.666/1993;

2. estudo ou análise técnico-econômica no sentido de que a
cumulação do serviço de locação (parte principal) com o de
execução indireta de obra (parte acessória) apresenta
economia de escala, em observância ao princípio do
parcelamento do objeto, previsto no art. 23, §1º, e no art. 15,
IV, da Lei 8.666/1993, de modo que tal aspecto deve ser
observado na análise do preço da contratação; e, por isso, o
preço da locação na modalidade built to suit se mostra
compatível com o valor de mercado, segundo avaliação
prévia, que deve integrar o procedimento;

3. o valor da remuneração do particular, compatível com preço
exigido com aqueles praticados no mercado, deve ser objeto
de laudo de avaliação específico, inclusive via laudo a ser
emitido pela Caixa Econômica Federal ou outro ente
competente integrante da administração pública, à época da
efetiva locação do imóvel, estabelecendo-se,
antecipadamente, valores máximo e mínimo admitidos, em
razão da necessária previsão de dotação orçamentária,
considerando, todavia, as especificidades do contrato built to
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suit;
4. os estudos técnicos e econômicos devem considerar como

como alternativa à locação “built to suit” a celebração de
parceria-público privada;

5. ou seja, os estudos técnicos e econômicos devem
demonstrar que, comprovada a impossibilidade de suprir a
demanda por outras formas, inclusive parceria público-
privada, a utilização da locação sob encomenda mostra-se
inequivocamente mais favorável economicamente do que a
realização de reforma ou adequação em imóvel alugado sob a
forma convencional;

6. avaliar, na fase interna, a possibilidade de realizar
chamamento público para busca de interessados em locar
imóveis para a administração pública, que pode, inclusive,
servir para reforçar a justificativa para eventual contratação
direta;

7. os estudos ora indicados se prestam a fazer prova da
legalidade dos atos e da regularidade da despesa pública
realizada pela administração pública perante os órgãos de
controle financeiro, em obediência ao disposto no art. 70,
parágrafo único, da CF/88 e nos termos do art. 113 da Lei
8.666/1993, e por isso toda essa documentação técnica deve
integrar a fase interna do procedimento de contratação;

ii) fundamentação técnica e econômica, embasada nos
estudos e análise descritos no item i) supra, para justificar
a contratação, inclusive sob o cenário da dispensa de
licitação, indicando claramente:

1. sob o aspecto técnico relativo ao imóvel em si, a
fundamentação deve demonstrar, com base nos
estudos técnicos, que:

2. o imóvel até então porventura em uso não atende mais ao
interesse público e de que não comporta readequação e que
não existem outros imóveis públicos disponíveis para uso da
administração estadual (se existir imóvel público disponível,
deve a administração estadual providenciar licitação para a
obra de construção/reforma da nova unidade);

3. as necessidades de instalação e de localização condicionam a
escolha de determinado imóvel pela Administração Pública,
para fins de aplicação da dispensa de licitação prevista no art.
24, X, da Lei 8.666/1993;

4. sob o aspecto econômico, a fundamentação deve
demonstrar, com base nos estudos técnicos, que:

5. o preço da locação se mostra compatível com o valor de
mercado, segundo avaliação prévia, que deve integrar o
procedimento;

6. a cumulação do serviço de locação (parte principal) com o de
execução indireta de obra (parte acessória) apresenta
economia de escala, em observância ao princípio do
parcelamento do objeto, previsto no art. 23, §1º, e no art. 15,
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IV, da Lei 8.666/1993, de modo que tal aspecto deve ser
observado na análise do preço da contratação;

7. o valor da remuneração do particular é compatível com preço
exigido com aqueles praticados no mercado estabelecendo-
se, antecipadamente, valores máximo e mínimo admitidos, em
razão da necessária previsão de dotação orçamentária,
considerando, todavia, as especificidades do contrato built to
suit;

      ii.2.4) a fundamentação da decisão pela locação sob medida,
baseada nos já referidos estudos técnicos, pareceres e
documentos comprobatórios que justifiquem tal opção contratual,
incluindo a necessidade de se demonstrar que, comprovada a
impossibilidade de suprir a demanda por outras formas, até
mesmo por meio de parceria público-privada, a utilização da
locação sob encomenda mostra-se inequivocamente mais
favorável economicamente do que a realização de reforma ou
adequação em imóvel alugado sob a forma convencional.
iii) alguns aspectos contratuais específicos:

1. o terreno onde será construído o imóvel, a ser futuramente
locado pela administração, deve ser de propriedade de
particular que será, então, o futuro locador;

2. na fixação do prazo contratual deve ser considerado o
disposto na Lei do Inquilinato no que concerne à duração
desses contratos, não podendo, porém, os contratos terem
prazo indeterminado;

iii.3) observância dos requisitos dispostos no art. 47-A da Lei
12.462/2011, sobretudo aquele disposto em seu §3º, que prevê
que o valor da locação não poderá exceder, ao mês, 1% do valor
do bem locado.
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