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Resumo Executivo 

 

O objetivo do presente projeto de intervenção é o desenvolvimento de uma metodologia 

para análise crítica da avalição dos custos de construção, reforma, manutenção e operação dos blo-

cos A, B, C, D e da Praça de Serviços do Anexo IV da Câmara dos Deputados visando a otimização 

da estimativa do Preço Público de Comparação em uma eventual Parceria Público Privada. 

A Câmara dos Deputados é um órgão do Poder Legislativo Federal e tem como uma de 

suas atividades-meio a construção e a administração de espaços físicos. Há uma necessidade 

premente por melhorias e ampliação das áreas onde os parlamentares, partidos e lideranças políticas 

exercem seus trabalhos, em especial com a maior diversificação e estratificação da representação 

popular nessa Casa. 

Não podendo ser os espaços edificados um limitador desnecessário à atividade parlamentar 

e considerando-se a presente indisponibilidade de recursos financeiros para novas edificações, as 

Parcerias Público-Privadas (PPPs) para edificação de novos espaços e prestação de serviços a eles 

relacionados, por uma parceira privada, pode, simultaneamente, atender a demanda por novas áreas 

e melhorar as ações administrativas relacionadas à gestão desses espaços. 

Para tal, a legislação vigente estabele que cada órgão público, ao elaborar um projeto de 

PPP deve estimar quais os custos em que ele incorreria caso administrasse diretamente os serviços 

e as obras que se propõem a terceirizar para a parceira privada. Isso posto, o presente trabalho 

busca estabelecer metodologia para estimativa mais precisa do Preço Público de Comparação 

(PPC), baseada no tripé da definição adequada do escopo da contratação, da estimativa e 

otimização dos valores dos serviços constantes da PPP e da modelagem financeira consequente. 

Com uma equipe de alguns servidores dessa Casa legislativa (especialmente relacionados 

à parte de orçamentação) aliados à participação dos diversos órgãos que constituem a Câmara 

entende-se que nove meses de trabalho serão suficientes para que se estime o PPC a um custo de, 

aproximadamente, R$ 1,4 milhões (um milhão e quatrocentos mil reais). 
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1. SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1. Parcerias público-privadas em edificações 

  Para o desempenho das atribuições que lhe são pertinentes, faz-se necessário aos órgãos 

públicos, a realização de diversas aquisições. O governo brasileiro, por meio de suas mais diversas 

esferas, adquire, desde simples materiais básicos de papelaria para o expediente até submarinos 

com propulsão atômica. Também pode haver a demanda para se contratar serviço que, utilizando-

se dos meios privados, pode fornecer como contrapartida ao órgão público, por exemplo, ativos 

intangíveis (a educação de uma criança em idade escolar) ou tangíveis (um edifício), com 

parâmetros definidos quando da contratação. 

Em relação às formas de a administração pública obter uma edificação para seu uso, 

conforme se pode observar na Figura 1, Grilo (2015) as classifica didadicamente em cinco 

categorias de acordo com o nível de envolvimento do Estado na execução da obra e com o nível de 

transferência dos riscos de execução à iniciativa privada: execução direta, contratos para execução 

de obras ou serviços, parcerias público-privadas, concessões comuns ou alienação de ativos. 

Figura 1. Formas de prestação de serviços por terceiros à administração pública. 

Fonte: Grilo (2015). 
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Em se tratando de edificações, na execução direta, os materiais, a mão-de-obra e a 

capacidade gerencial para a obra são adquiridos ou fornecidos diretamente pela administração 

pública. Se o órgão público a executa diretamente, adquirindo os materiais, contratando os 

profissionais envolvidos e gerenciando a sua execução, os recursos financeiros saem diretamente 

de seu caixa próprio. Entretanto os riscos da obra e a eficiência (ou ineficiência) administrativa de 

sua execução também são do órgão (Grilo, 2015). 

Os contratos regidos pela lei  8.666/1993 abarcam a maioria das obras públicas executadas 

no Brasil, nos quais, de posse de um projeto minimamente básico e de planilhas com valores 

correspondentes aos serviços a serem executados um edifício é produzido sob a gerência de 

empresas privadas e entregue à administração.  

Nas parcerias público-privadas (PPPs), regulamentadas pela lei 11.079/2004 o objetivo não 

é a execução de um edifício mas o serviço de disponibilização de um espaço físico e de demais 

serviços correlatos de manutençao e/ou operação, pelos quais o órgão público os remunera, parcial 

ou integralmente.  

Na concessão comercial (lei 8.987/1995) delega-se à empresa privada, por período 

determinado, a prestação de um serviço público pelo qual ela é remunerada por tarifa cobrada dos 

usuários daquele serviço (como na construção e administração de um aeroporto).  

Por fim, na alienação de ativos a administração pública pode adquirir a propriedade de 

edificação de ente privado para seu uso ou, alternativamente, vender definitivamente a propriedade 

de edificação sua e, por exemplo, posteriormente locá-la. Se uma empresa empreende uma 

edificação e a aliena para a administração pública, ela incluirá no preço de venda (que será o custo 

da edificação para o órgão), além de seus custos diretos e indiretos com a obra, os impostos pagos, 

a sua administração central e também seus lucros (de quantificação difícil na aquisição de uma 

edificação incorporada por outrem pela dificuldade de se estimar os custos reais da empresa). 

A maioria das obras públicas executadas no Brasil tem sido regidas por contratos 

administrativos celebrados dentro do escopo da lei  8.666/1993 (lei de licitações). Tem-se 

observado na Câmara dos Deputados que, estabelecida a capacidade técnico-econômica-gerencial 

mínima para as construtoras licitantes, as vencedoras dos certames, ao ofertarem o menor preço, 

necessariamente não se programaram para cumprir a obra dentro do trinômio preço / prazo / 
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qualidade requeridos. Diversas obras públicas tem sido abandonadas quando as construtoras 

vislumbram possíveis prejuízos na execução do seu respectivo contrato. Uma vez que a melhor 

qualidade de execução (geralmente associada a maiores controles e gerenciamento custosos) 

necessariamente não alterará o preço que a construtora receberá pela obra, muitas das obras tem 

sido executadas com uma qualidade insatisfatória (ou minimamente aceitável). Como se trata de 

investimentos públicos com vida útil de décadas, edificações de pior qualidade de execução 

(portanto de execução mais barata para as construtoras, considerando-se apenas o momento até o 

seu aceite definitivo pela administração pública), via de regra, conduzem a maiores gastos de 

manutenção e operação (arcadas pela administração pública, após a garantia contratual quinquenal, 

não pelas construtoras). Não raramente, encontra-se a administração pública instalada em 

edificações com deficiência de manutenção. 

Sendo as concessões e alienações de ativos menos utilizadas quando se deseja obter uma 

nova edificação de escritórios, como é o caso em análise no presente trabalho, as PPPs apresentam-

se como uma possível opção à execução de obras pelos órgãos públicos ou à sua contratação pela 

lei 8.666/1.993. As parcerias público-privadas possuem como objeto a prestação de serviços, que, 

em se tratando de edificações, geralmente são entendidos como sendo a mescla entre a 

disponibilização pelo parceiro privado, ao órgão contratante, de um espaço físico que atenda 

condições pré-determinadas e sua manutenção. Mais do que isso, não se trata apenas da 

disponibilização inicial, mas também aquela pelo prazo de vigência da parceria. O não atendimento 

às condições pré-determinadas em edital, a qualquer momento, reflete-se em menores pagamentos 

à parceira privada ao longo do contrato.  

Portanto, em uma PPP, a parceira privada não será remunerada apenas pela construção mas 

também pela manutenção, operação e administração da edificação, além das suas despesas 

financeiras decorrentes da modelagem comercial proposta. Maiores investimentos em qualidade 

da construção, apesar de aumentarem as despesas financeiras, podem reduzir as despesas de 

manutenção e operação durante a vigência do contrato. Em oposto, menores investimentos iniciais 

podem aumentar as despesas de manutenção e levar a um menor faturamento da parceira privada, 

uma vez que as condições pré-determinadas (como, por exemplo, a confiabilidade do fornecimento 

de energia elétrica da edificação) apresentarão maiores chances de não serem atendidas e parceira 

privada pode vir a ser multada ou ter os valores, a lhe serem pagos, diminuídos, por esta causa.  
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Por uma ótica estratégica, pode-se afirmar que os órgãos públicos buscam em parceiros 

privados, nas PPPs, a sua eficiência na concepção e gerência de edificações que, atendendo 

requisitos de qualidade de serviço pré-definidos, assim permaneçam ao longo de sua vida útil. Por 

outra ótica, para que o preço por esse serviço seja vantajoso ao órgão público, o parceiro privado 

detentor do menor preço deverá buscar parâmetros mais elevados de produtividade em 

gerenciamento de edificações do que o próprio órgão, seja através de projeto que se adeque às 

necessidades do cliente e minimize futuros custos operacionais, seja através de construção de 

melhor qualidade (e portanto de manutenção mais fácil), seja através de gerenciamento de processo 

ágil e que garanta os parâmetros de qualidade requeridos. Acordado, no procedimento licitatório, 

o preço que o parceiro privado será remunerado pelos serviços prestados, há para ele o incentivo 

em reduzir custos para maximizar lucros sem comprometer a qualidade dos serviços.  

Nas formulações apresentadas para as PPPs de edificações, não apenas a construção do 

espaço físico e os serviços envolvidos em sua manutenção e sua operação podem ser otimizados 

mas também a interface entre ambos. Trazendo-se a experiência privada e as demandas públicas, a 

obra pode ser projetada pensando-se em facilitar a sua operação e em minimizar a sua manutenção. 

Vislumbra-se a flexibilidade do parceiro privado para conceber e executar uma edificação de forma 

a baratear o serviço prestado como um dos fatores fundamentais à sua futura lucratividade no 

negócio (e consequente redução de preço à administração pública quando da licitação). 

Exemplificando-se essa situação, a utilização, na construção, de um piso de melhor qualidade e 

mais fácil de ser limpo aumentará os custos iniciais mas poderá reduzir os custos de manutenção 

ao longo do contrato de forma a se economizar recursos. Pode-se, a critério do parceiro privado, 

utilizar torneiras que economizem mais água (geralmente mais caras) e reduzam esse custo de 

manutenção abaixo do preconizado em edital.  

Para o parceiro privado, pela forma de contratação das PPPs de edificações, a idéia básica 

seria a de minimizar o custo total da edificação disponibilizada ao órgão público usuário para 

maximização de seu lucro. A qualidade passa a ser uma necessidade gerencial de redução de custos 

uma vez que sua falta pode também diminuir o seu faturamento e seu lucro. Para o contratante, 

atendida a qualidade requerida em edital, não se terá que lidar com construções pela lei 8.666/1993 

e nem despender recursos para uma atividade (manutenção de edificações) que lhe é apenas meio. 
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No estudo de layout organizacional e sua influência sobre a gestão de processos, Araújo 

(2011) elenca requisitos das edificações que podem promover a melhoria da produtividade dos 

funcionários que nelas desempenham as suas tarefas: ambiente agradável, ventilação e iluminação 

naturais, compartimentação com níveis adequados de isolamento acústico e visual, layout pensado 

para favorecer os fluxos de trabalho, ergonomia, paisagismo. Ora, todos esses requisitos, se 

puderem ser adequadamente descritos em forma de exigências quantificáveis à parceira privada, 

podem ser implementados em uma PPP pela otimização dos projetos a serem consolidados pela 

parceira privada. Melhorias que afetariam os usuários que trabalham na edificação, em maior grau 

servidores do órgão público que a demandou, contribuindo para o aumento de sua produtividade. 

Esse aumento seria mais um benefício indireto de um projeto amplamente concebido por uma PPP, 

apesar de sua difícil valoração (a não ser aquilo que estiver adequadamente descrito como exigência 

a ser implementada) para se utilizar como critério de precificação de uma PPP.  

Pelo que se tem observado da experiência dos servidores públicos, o processo de 

administração gerencial nos órgãos ainda se encontra em implementação, com alguns mais 

avançados no mapeamento dos fluxos de trabalho e outros que sequer o começaram. Fosse essa 

ação administrativa mais consolidada, também ao se conceber edificações para uso próprio, eles 

poderiam requerer às PPPs projetos de layout adequados às suas realidades organizacionais. 

Segundo Cury (2015), um adequado projeto de layout minimiza “a movimentação de pessoas, 

produtos, materiais e documentos dentro do ambiente organizacional”. Trata-se pois, de outro 

benefício indireto (otimização do ciclo de produção do órgão) de um projeto com nível de 

flexibilidade de uma PPP mas de mais difícil descrição que os anteriormente citados (o órgão 

deveria conhecer seus fluxos de trabalho para repassar ao projeto da parceira privada) e, portanto, 

de implementação mais rara e com benefícios intangíveis maiores. 

Considerando as diversas possibilidades de aplicação de PPPs na esfera pública, Frischtak 

(2013) faz um breve histórico de seus usos em diversos países: seu nascimento na Austrália na 

década de 1980; sua disseminação pelo Reino Unido, Canadá e pelo sul da Europa (Portugal e 

Espanha) na mesma década; sua chegada ao Chile na década de 1990; e, mais recentemente sua 

chegada ao sul da Ásia (Índia e China) e à África Subsaariana. Para se ter uma idéia do crescimento 

desse tipo de contratação de serviço  “o valor dos 14.220 projetos existentes de PPP na China 

totalizou ... 2,69 trilhões de dólares até o final de setembro” (CHINA..., 2017).   
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Informações do ano de 2014 dão conta que, no Brasil, “desde 2004, quando surgiram as 

leis das parcerias, 65 negócios foram oficializados – a maioria (37) pelos governos estaduais” 

(TRÊS..., 2014). Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia lideram o número de contratações. 

Dentre os principais motivos aventados nessa matéria jornalística para a baixa adesão ao modelo 

de contratação por PPPs, pode-se destacar: a falta de equipes dedicadas à área nos órgãos públicos 

para que haja mais rapidez em seus procedimentos, a insuficiência de fundos garantidores e o ciclo 

de expansão econômico vivenciado até então (que gerou, por consequência uma disponibilidade 

orçamentária momentânea para execução e gestão das edificações pelos próprios órgãos públicos). 

 

1.2. Preço público de comparação em PPPs e estimativa de custos 

A lei 11.079/2004, em seu artigo 4º, inciso VII, estabelece que se deve observar, na 

contratação das PPPs, a “sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de 

parceria”. Portanto, deve haver vantajosidade econômica para que haja a efetivação de uma 

parceria. No caput do artigo 12 da mesma norma também restou estabelecido que o certame para 

contratação de PPPs “obedecerá ao procedimento previsto na legislação vigente sobre licitações”. 

 Dentre os diversos comandos contidos na lei 8.666/1993, que rege as licitações públicas, 

em seu artigo 40, inciso X, foi estabelecido que o edital conterá “critério de aceitabilidade dos 

preços unitário e global”. Ora, ao se vincular à essa norma, pelo seu artigo 12, a lei 11.079/2004 

estabelece, portanto, que haja um máximo preço global de referência para que seja julgada a 

aceitabilidade das propostas de uma parceria público-privada. 

Portanto, uma PPP pode ser celebrada quando o seu conjunto de serviços a ser 

disponibilizado ao órgão público tiver seu custo total de prestação pela iniciativa privada menor do 

que se eles fossem realizados pelo órgão público, ao se computar todos os seus custos, atendidos 

os mesmos níveis de serviços prestados. Necessário, portanto, que o nível de serviço de 

comparação (o escopo da contratação) seja definido técnica e objetivamente, em cada área, para 

que haja uma comparação adequada entre serviços igualmente prestados de distintas formas (pela 

parceira ou pelo órgão público). Faz-se necessário também que haja ganhos de eficiência na 

prestação dos serviços por uma empresa privada para que o preço total cobrado pela PPP situe-se 

abaixo do custo de o órgão público executá-lo diretamente. 
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O custo pelo qual a administração pública estima realizar o mesmo serviço ofertado pela 

parceira privada é designado como o Preço Público de Comparação (de agora em diante, ele será 

referido pelo acrônimo PPC). Baseando-se em Ribeiro (2014) para se classificar os prováveis 

componentes daquele pelo lado da parceira privada, seriam elencados: 

a) os investimentos em construção (projetos, licenças, obras e/ou reformas); 

b) os custos de manutenção (para se evitar condições de ocupação de espaço não 

adequadas, a depreciação precoce ou, em um estágio mais avançado, a inutilização do 

edifício, em parte ou no todo);  

c) os custos de operação (serviços que tanto podem ser ofertados pelo parceiro ou pelo 

órgão público, a depender do escopo da contratação);  

d) as despesas administrativas para se manter o modelo de funcionamento proposto; 

e) e as despesas financeiras (incidente sobre o fluxo de caixa necessário à PPP). 

    Essa diferenciação entre investimentos (capital aplicado em caráter permanente), despesas 

(capital empregado indiretamente pela parceira privada para prestação de um serviço) e custos 

(capital empregado diretamente para prestação de um serviço) existirá contabilmente e pelo lado 

da parceira privada.  

Segundo Ribeiro (2014) “a palavra custo possui significado muito abrangente... Em uma 

empresa de prestação de serviços pode ser utilizada para representar o custo dos materiais 

adquiridos para aplicação na prestação de serviços, o custo dos serviços prestados, etc”. Ora, 

como não se quer aqui esgotar essa temática, não sendo esse o objeto principal do presente trabalho, 

resumidamente e se trabalhando com possíveis definições de custo também pelo lado da 

contabilidade pública, para fins didáticos, nos referiremos a todas essas classificações 

(investimentos, despesas e custos), quando adquiridas pelos órgãos públicos em forma de serviço 

(disponibilização do espaço, mantido e operado), em uma PPP, com o termo “custos”. O próprio 

Ribeiro (2014) também nos traz essa opção ao afirmar que “essas duas palavras (despesa e custo), 

embora quando utilizadas pela contabilidade de custos tecnicamente representem coisas 

diferentes, quando utilizadas na nossa linguagem comum ou integrando terminologias de outras 

profissões, em certos casos, podem representar coisas semelhantes”.  
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Em paralelo aos trabalhos dos prováveis parceiros privados (seja na fase de estudos de 

viabilidade, seja na fase de elaboração de proposta para a PPP) o órgão público deve levantar (ou 

estimar, conforme o caso) seus custos envolvidos com as novas edificações, obtendo, assim, o seu 

Preço Público de Comparação (PPC), para, nas mesmas edificações, compará-lo aos custos 

apresentados pelos parceiros privados. Como já destacado da legislação que regula as Parcerias 

Público Privadas (PPPs), elas só podem concretizar-se se restar comprovado que, para o mesmo 

conjunto de edificações (construção e reforma) e serviços (manutenção e operação) a serem 

contratados junto à parceira privada, o custo total assumido na PPP pelo órgão público (incluídos 

aí os custos administrativos e financeiros), for menor do que os custos envolvidos caso o órgão 

decidisse gerenciar os custos diretamente (PPC). 

Dada a importância e valores significativos envolvidos no PPC, um questionamento 

fundamental levantado seria como não se superestimar o preço público de comparação, 

considerando as possíveis eficiências do setor privado? Entende-se que uma boa resposta seria a 

possibilidade de implementação de pelo menos algumas delas (provavelmente as mais 

consolidadas do mercado) também para o preço público. Nesse sentido, há que se fazer uma análise 

crítica pragmática sobre o que realmente seria de implementação possível pelo órgão público (e 

quanto isso custaria) para cada serviço a ser analisado.  

Assim como um projeto adequado da construção é importante para a diminuição dos custos 

de operação, a correta descrição do nível de serviço de operação que se deseja (se se consegue bem 

fazê-lo) é um bom indicativo que esse serviço pode ser atribuído ao parceiro privado em busca da 

eficiência gerencial e abrindo-se novas soluções do mercado. A “eficiência possível” de se obter 

seria aquela implementável e que o órgão conseguisse adequadamente descrever e orçar. Essa 

análise interna também leva o órgão a se questionar no que ele pode ser mais produtivo, mesmo 

que não haja a implementação de uma PPP.  

O problema que se apresenta para se obter o preço público de comparação da manutenção 

e da operação seriam as prováveis milhares de quantidades de serviços prestados e a obtenção de 

seus respectivos preços unitários para se chegar ao seu preço total. Portanto, cabe ao órgão, não só 

pela PPP, mas até por razões gerenciais e de controle, levantar os seus custos em tantos níveis de 

profundidade quanto se mostrem desejáveis, de forma permanente. 
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Mas se o órgão não tem a sua estrutura de custos levantada e pretende dar prosseguimento 

a uma PPP, como levantá-los? Uma possibilidade seria um primeiro levantamento desses custos 

através de programas de inteligência de negócios ou Business Inteligence (B.I.) que coletam e 

filtram os dados diretamente dos diferentes bancos de dados que o órgão possui. Por exemplo, 

pode-se chegar ao custo horário dos servidores do órgão, separado por categoria profissional ou 

área de atuação. Utilizando-se softwares de  B.I. conseguiria-se agrupar um amplo espectro dados 

(havendo tempo disponível para tal), esbarrando-se, contudo, nas limitações dos próprios 

programas e de suas interfaces com os bancos de dados existentes.  

Caso já se disponha dos levantamentos de seus custos há diversas informações médias de 

custos que poderão contribuir para se chegar a um PPC confiável e analisá-la sob a ótica dos ganhos 

de produtividade passíveis de serem implementados no próprio órgão púbico. Exemplificando, 

poder-se-ia levantar qual o custo médio administrativo de uma aquisição (ou do gerenciamento 

anual de uma pessoa) naquele órgão. Perceba-se que essas informações levariam, conhecido o que 

se deseja implementar com a PPP, aos custos administrativos com relativa precisão.  

Também os serviços prestados ou recebidos por cada departamento podem ser valorados 

ao se computar os custos do órgão. Há diversas possibilidades de se levantá-los, que não são 

necessariamente excludentes, mas apenas classificações em diferentes bases, tais como: por 

unidades administrativas, por edifício, por ambiente (térreo, garagem), por tipo de uso de espaço, 

etc. Perceba-se que algumas dessas classificações seriam mais aplicáveis para determinado tipo de 

levantamento de custo do que outras. Como exemplos: o custo de secretarias administrativas estaria 

mais facilmente relacionável ao custo por unidade administrativa; o custo de vigilância seria 

melhor visualizável quando se o levanta por edifício ou também por posto de trabalho; o custo de 

limpeza provavelmente se relacionará melhor com a área construída a ser limpada; etc.  

Dentre essa quantidade de possibilidades de conhecimento de custos a ser apurada por um 

órgão, algumas perguntas carecem de respostas para determinação do PPC: quais custos se deveria 

levantar com essa finalidade? Para cada órgão público, como se os levanta e quem realizaria tal 

tarefa? E como extrapolá-los para uma nova edificação que ainda se deseja construir? Um bom 

ponto de partida para essas respostas é o Princípio de Pareto (também conhecido como princípio 

80-20), que enuncia que, para muitos fenômenos, 80% das consequências advêm de 20% das 

causas. “O princípio foi sugerido por Joseph M. Juran, que deu o nome em honra ao economista 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_M._Juran
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italiano Vilfredo Pareto. Em resumo, 20% das causas gerariam 80% dos serviços” (JOSEPH..., 

2008). 

Portanto, baseado nesse princípio e na metodologia de Engenharia de Custos para 

orçamento de obras, sugere-se relacionar os diversos serviços que um órgão presta ou dispõem,  

classificando-os do de maior valor para os de menor valor (se o objetivo da análise é a obtenção de 

um preço) e / ou dos de maior impacto no funcionamento para os de menor impacto (se o objetivo 

da análise é a classificação de riscos). Aplicando-se Pareto provavelmente obteremos algo 

semelhante à parte A da Curva ABC da análise do orçamento de obras: 20% dos serviços elencados 

representariam 80% dos valores dos mesmos. E, como se deseja obter um PPC, nada melhor que 

se começar pelos itens de custo mais representativos para o órgão público. 

Em relação aos custos administrativos repassáveis à uma PPP, apenas bem se pode orçá-

los se bem se pode descrevê-los. Ao se terceirizar um serviço não finalístico a uma parceira privada, 

diminui-se a demanda de servidores e processos públicos para atividades-meio naquele órgão, que 

poderá então focá-los em sua atividade finalística. Não é escopo deste trabalho levantar o custo 

administrativo dos órgãos, mas indicar que, metodologicamente, é um dos custos mais difíceis de 

se levantar (pois se deveria mapear pelo menos os principais processos para levantá-los). Para um 

PPC, estima-se que os custos administrativos não devem estar entre os 80% de principais custos 

(provavelmente ocupados por aqueles serviços onde se emprega mais mão-de-obra). 

Em relação ao custo estimado para a construção de um novo edifício basicamente o que já 

se faz hoje é seguir a metodologia consagrada na construção civil e, por isso, também verificada 

pelos órgão de controle nas diversas obras licitadas pela administração pública. Uma vez de posse 

de projetos, essa metodologia para estimativa de preços de obras consiste em:  relacionar todos os 

serviços que serão executados; levantar suas respectivas quantidades; verificar o preço unitário de 

cada serviço através de composições de custos com todo o necessário para se executar uma unidade 

daquele serviço; elaborar planilha dos custos diretos da obra com todos os serviços a serem 

executados, suas quantidades e preços unitários para se chegar ao custo total direto da obra; e se 

aplicar uma taxa de BDI (bonificação e despesas indiretas) sobre os custos diretos a fim de se 

estimar impostos, custos indiretos (financeiros, imprevistos), administração central da construtora 

e sua margem de lucro. Em não se tendo os projetos detalhados da obra, se os estima por analogia 

com outras obras, seja por orçamentos detalhados de obras comparáveis (preferível), seja por 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
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aplicações de índices de custos por área construída (não preferível devido ao aumento de 

imprecisões).  

Já os custos de operação e manutenção repassáveis à parceira, podem ser classificados, 

seguindo o edital para PPP adotado no CAD-Minas (Tabela 1). Nele, os diversos tipos de serviços 

de operação e manutenção também são reunidos em categorias mais abrangentes de serviços: 

técnicos, suporte, administrativo e gestão de espaços. 

Tabela 1. Classes de Serviços do Centro Administrativo de Minas Gerais (CAD-Minas). 

 

Fonte: Governo do Estado de Minas Gerais (2007). 
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 Didadicamente, os custos administrativos, de construção, manutenção e operação são 

calculados ou estimados todos a valor presente (VP), ou seja, tendo uma mesma data-base como 

referência uma vez que a inflação os faz variar ao longo do tempo. Dados históricos precisariam 

ser atualizados até o presente, por essa metodologia. Por óbvio, deve-se acrescentar ao edital (que 

prevê pagamentos a valores presentes) e a um PPC, índices financeiros de correção dos valores a 

serem pagos que se reflitam de forma adequada os valores presentes a serem pagos pela inflação 

futura a fim de se manter o equilíbrio do contrato de PPP. 

Quanto aos custos financeiros, trabalhando-se com juros reais (descontada a inflação, que será 

absorvida pelos índices financeiros referidos acima), pelo lado do órgão público no PPC se terá 

provavelmente taxas médias de prazos longos que remuneram a dívida pública,  e pelo lado da 

parceira privada tem-se o WACC (média ponderada de custo de capital) do projeto. De acordo com 

a estrutura de capital (próprio ou de terceiro) montado para bancar o projeto, ter-se-ia um custo 

financeiro aplicável principalmente às maiores despesas iniciais (basicamente construção e 

mobiliário). Analisando esses custos, que estima-se, não seriam pequenos devido ao nível de juros 

reais no Brasil e aos valores iniciais despendidos em obra, seria o caso de se partir para uma PPP 

patrocinada (onde o órgão público aporta alguma parcela ao final das obras para se diminuir a 

despesa financeira com que arcará ao longo da PPP)? Ou seria o caso de o órgão prever a 

possibilidade, à parceira privada, de receitas adicionais para mais rapidamente se amortizar o 

capital investido, reduzindo-se a contraprestação mensal. Esses questionamentos devem ter sua res-

posta avaliada pelo órgão, e a resposta dependerá, por exemplo, de sua disponibilidade financeira. 

Mesmo se prevendo em edital os diversos custos citados, haverá, ao longo do tempo, 

racionalização de alguns deles, pela popularização ou ganhos de escala de novas tecnologias ou 

pelo surgimento de outros no eventual longo período de uma PPP. É preciso acompanhar as suas 

evoluções para propor possíveis implementações desses itens dentro do escopo.  

 

2. BUSINESS CASE 

A Câmara dos Deputados carece, há algum tempo, de espaços físicos suficientes para 

acomodar os parlamentares, as lideranças partidárias, sua estrutura administrativa e a sua população 
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flutuante (uma apreciável quantidade de usuários adicionais transitam pelos seus edifícios mesmo 

em dias sem votações). Comumente, o seu complexo de edifícios funcionais é comparado a uma 

cidade. Medeiros e Cunha (2014) elencam a sua população: “513 deputados, cerca de 19.000 

funcionários, circulação entre 20.000 e 30.000 pessoas diariamente”.  

Hoje, o conjunto contínuo de edificações que essa população ocupa é constituído pelo 

Edifício Principal (onde se localiza o Plenário Ulysses Guimarães), pelo seu Anexo I (uma de duas 

torres com vinte e nove pavimentos cada, integrante do projeto original de Brasília em conjunto 

com o Edifício Principal), pelo Bloco de Lideranças Partidárias (BLP) e pelos Anexos II, III e IV, 

além de suas áreas adjacentes e estacionamentos. Há, ainda, três outros blocos de apoio (Cefor, 

Cetec Norte e Cgraf/Ctran) em uma área próxima ao Edifício Principal, situada no Setor de 

Garagens Ministeriais, e o almoxarifado central (CEAM), em reconstrução no Setor de Indústrias 

e Abastecimento (SIA). Em conjunto, todos esses edifícios possuem cerca de 170.000m² (cento e 

setenta mil metros quadrados) de área construída . 

Ainda segundo Medeiros e Cunha (2014), em 2003 foi constituída uma comissão na Câma-

ra para análise das demandas por ambientes construídos à época. Como consequência foi produzido 

o “Relatório Madeira”, que elencava as demandas da Casa por espaço físico, conforme a Tabela 2: 

Tabela 2. As grandes demandas por espaço, segundo o Relatório Madeira. 

Fonte: Medeiros e Cunha (2014). 

GRANDES DEMANDAS DESCRIÇÃO

GABINETES PARLAMENTARES

Criação de novos gabinetes com as mesmas características que os do Anexo IV e agrupados

de forma a otimizar os serviços de apoio, o que seria fundamental para a isonomia no

tratamento dos parlamentares; sugestão de um novo edifício junto ao Anexo IV, contendo

100 gabinetes com áreas de apoio.

LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS
Grande carência de espaço para abrigar a estrutura das lideranças, por isso a recomendação

de aumento em pelo menos 50% do espaço reservado para tais órgãos.

SALAS DE REUNIÕES Registro de expressiva carência de espaços de reunião e encontro.

CONSULTORIA

Área muito reduzida para os consultores, "onde três ou quatro consultores ocupam um

espaço que deveria ser ocupado por apenas dois, para que tivessem condições ideais de

trabalho. Além disso, não há espaço para reuniões nem condições de incluir outros

consultores, caso haja necessidade de ampliar o quadro.

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA 

LEGISLATIVA (ATUAL DEPOL)

A Coordenação deveria retornar ao 2º pavimento do Anexo I, tanto pela importância

estratégica quanto pela proximidade com os demais órgãos da administração. Também

caberia criar espaços de apoio à segurança em todos os edifícios, incluindo um local para as

brigadas de incêndio.

ALMOXARIFADOS
Demanda para a construção de um grande almoxarifado central mantendo-se apenas postos

de distribuição nos edifícios.

CENIN
A unidade administrativa necessita de um espaço onde pudesse centralizar seu núcleo

administrativo e de desenvolvimento de sistemas.

RESTAURANTES E LANCHONETES Explorar a ideia de uma praça de alimentação.

TV E RÁDIO CÂMARA Precisariam de um espaço mais adequado.
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Uma das linhas de atuação na diretriz estratégica Gestão, definida no planejamento 

estratégico da Câmara dos Deputados, é a de “assegurar a infraestrutura adequada e continuidade 

dos serviços” para o seu funcionamento. Como se observa do Relatório Madeira, em 2003 as 

demandas por espaços já prenunciavam a necessidade de ampliação da área construída do 

Complexo Principal para a adequada acomodação dos seus usuários.  

Desde 2003, novos edifícios já foram (ou estão sendo) entregues: o Centro de Tecnologia 

(Cetec) Norte, para atendimento ao Cenin (atual Ditec) quanto a servidores e espaço físico para 

hardware; o Cefor, que concentrou as atividades de formação e capacitação de servidores; o CEAM 

(em finalização) para o Demap, que concentrará os almoxarifados da Câmara no Setor de Indústrias 

e Abastecimento (SIA). Também a TV e a Rádio Câmara (órgãos da Secom) tiveram novos 

estúdios implantados nos edifícios já existentes, através de remanejamento de áreas. Tanto o Cenin, 

quanto a Secom e o Cefor tiveram acréscimo de área mas também já apresentavam deficiências de 

espaço físico (algumas delas já constantes do Relatório Madeira) devido ao crescimento em seu 

quadro de servidores. Portanto, seus remanejamentos pouco impactaram na liberação de áreas para 

demais unidades administrativas da Casa.  

Por outro lado, desde 2003 o número de partidos representados na Câmara dos Deputados 

também aumentou significativamente e o remanejamento de espaços para atender as lideranças 

partidárias tem se dado, majoritariamente, às custas do adensamento de áreas administrativas. Essa 

maior diversidade de representação também gerou o aumento do número de comissões temáticas 

na Casa (Permanentes e Provisórias) e da quantidade de frentes parlamentares representativas de 

diversas áreas temáticas.  Entretanto, não houve acréscimo de área construída para os plenários e 

as estruturas de apoio dessas Comissões. 

Os gabinetes parlamentares existentes desde a década de oitenta, para acomodar os 513 

deputados federais, são constituídos, cada um, de duas salas (uma para secretaria e outra para o 

parlamentar). Ao todo, são 432 gabinetes situados no Anexo IV (daqui em diante, o edifício 

atualmente existente será referenciado por Anexo IV-A) e 81 gabinetes no Anexo III. As unidades 

existentes no Anexo III diferenciam-se em relação às do Anexo IV por serem menores, por 

apresentarem pior isolamento acústico e por não possuírem sanitários exclusivos para o 
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parlamentar. Por essa limitação física, no início de cada legislatura, a Câmara promove sorteio para 

definir a ocupação dos gabinetes pelos parlamentares.   

Além dessa situação não isonômica entre os deputados, esse espaço ocupado pelos 

parlamentares no Anexo III acaba por condensar, no pavimento inferior, em condições abaixo das 

recomendadas, os mais de duzentos consultores legislativos (servidores da Câmara, especializados 

em determinadas áreas temáticas, que auxiliam na redação e discussão das leis). Também não há 

espaços suficientes para reuniões de parlamentares com seus visitantes, quando em maior número, 

o que também foi apontado no Relatório Madeira. Por fim, os restaurantes e lanchonetes 

disponíveis aos usuários dos edifícios constantemente apresentam lotação máxima e filas de espera 

nos horários das refeições. 

Há algumas discussões na Casa, legais e administrativas, que poderiam impactar a demanda 

hoje existente por espaço físico. Quanto aos partidos, há discussões sobre cláusulas de barreira que 

diminuiriam o número de lideranças partidárias mas que provavelmente não reduziriam, de  forma 

significativa, as suas demandas por áreas, a diversidade da representação eleita ou a quantidade de 

parlamentares. Há propostas de criação de diversos novos estados na federação o que, pelo 

comando constitucional do número mínimo de deputados federais por estado, imediatamente 

demandaria mais gabinetes parlamentares. Também se encontra em estudo a possibilidade de 

implementação do teletrabalho para alguns servidores mas, mesmo para esses, ainda se deve definir 

a manutenção de uma estrutura de apoio como secretaria, estações de trabalho e sala de reuniões, 

além da necessidade da frequência de sua presença física na Câmara.  

Pelo exposto, percebe-se que a construção de novas áreas passa a ser uma necessidade de 

resposta quanto às demandas por espaço físico apresentadas. Entretanto, com a instituição do teto 

de gastos para a administração pública a imprensa já tem noticiado menores orçamentos 

disponíveis para investimentos (seja em ampliações de áreas) e para custeio (sua manutenção 

futura). Como sugestão desse trabalho, destacamos que uma parceria público-privada poderia diluir 

esse investimento ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, os possíveis ganhos de produtividade e 

eventuais receitas acessórias desse tipo de contratação minimizariam o acréscimo de gastos que a 

Casa teria com o pagamento da parcela mensal pela disponibilização desses espaços acrescida dos 

serviços que se deseja que sejam prestados em sua manutenção e operação, além das despesas 

administrativas e financeiras da parceria.  
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2.1. Concepção das edificações 

Uma vez elencadas as principais demandas por acréscimo de áreas construídas ressalta-se 

três aspectos correlatos vivenciados pelas áreas técnicas da Casa e não constantes do Relatório 

Madeira: não há, na estrutura física da Câmara dos Deputados, um auditório com infra-estrutura e 

lotação suficientes para substituir adequadamente e por um período prolongado o plenário Ulysses 

Guimarães em alguma eventual demanda; diversos órgãos da Câmara, assim como diversas 

lideranças partidárias, encontram-se condensadas ou abrigadas em espaços inapropriados, que 

serviriam, por exemplo, de rotas de fuga para evacuação dos edifícios em caso de incêndio e pânico; 

há diariamente filas de espera nos estacionamentos exclusivos dos servidores da Câmara dos 

Deputados devido à sua insuficiência de vagas. 

Considerando os tombamentos existentes e a indisponibilidade de novas áreas limítrofes ao 

Complexo Arquitetônico Principal (Edifício Principal e seus Anexos) as maiores áreas, de 

propriedade da União, cedidas à Câmara e disponíveis para a ampliação dos espaços físicos são: a 

garagem do Congresso Nacional (Complexo Avançado, não contíguo às demais projeções da 

Câmara), no qual já foram erguidos alguns edifícios para fins específicos (Cefor, Cetec, 

Cgraf/Ctran); e os estacionamentos atrás do Anexo IV-A (constituídos de duas projeções, 

contíguas, com áreas consideráveis).  

Para viabilizar possíveis soluções para o aumento necessário de espaço físico o Detec, em 

conjunto com o escritório do arquiteto Oscar Niemeyer, pôs-se a projetar dois edifícios nas 

projeções existentes atrás do Anexo IV-A, ambos com subsolos para estacionamentos seguindo um 

número próximo ao mínimo de vagas preconizadas pelo Código de Obras do Distrito Federal: o 

Anexo IV-B (edifício mais baixo, que receberia plenários, auditórios, salas de reuniões, 

restaurantes e áreas administrativas); e o Anexo IV-C, uma réplica do Anexo IV-A (com dez 

pavimentos acima do solo). Os blocos “A” (que atualmente abriga os gabinetes parlamentares) e 

“C” concentrariam os novos gabinetes parlamentares expandidos (três salas, ao invés de duas, 

como são hoje). As obras, a manutenção e a operação das novas edificações poderiam ser 

financiadas com recursos de diversas fontes, separadamente ou em conjunto: do orçamento de 

investimento da União; da venda da folha de pagamento da Câmara dos Deputados (que vem sendo 
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renovada a cada 5 anos); e/ou com melhorias de produtividade incidentes sobre os processos 

produtivos atuais, derivados de otimizações passíveis de serem implementadas com PPPs.  

O centro de gravidade das áreas construídas da Câmara e, portanto, da lotação de seus 

servidores (efetivos, secretários parlamentares, cargos de natureza especial, terceirizados, 

estagiários, pró-adolescentes) seria transferido para esse “complexo de gabinetes” do Anexo IV, o 

que geraria também um maior tráfego nas vias públicas circundantes. Como o edifício Anexo IV-

A encontra-se em uso, havia também o planejamento de se executar, primeiramente os blocos “B” 

e “C”, com posteriores remanejamentos internos, para depois se reformar o bloco “A”.  Apenas 

esses três blocos, em conjunto, na versão inicial do projeto em desenvolvimento, teriam cerca de 

170.000m² (cento e setenta mil metros quadrados) de área construída. 

Devido ao elevado custo inicialmente estimado para os blocos “B” e “C”, em comparação 

com os recursos da venda da folha, optou-se inicialmente pela execução apenas do bloco B. A 

construção deste bloco (com remanejamentos ou não seriam obras vizinhas a gabinetes 

parlamentares, com todas as limitações de execução que isso poderia acarretar) seria contratada 

segundo a atual Lei de Licitações (lei 8.666/1993) e estimava-se um prazo de execução de obra 

próximo de quatro anos. Quando se inclui os blocos “C” e a reforma do bloco “A” no conjunto de 

obras necessárias, a estimativa é que o conjunto de obras teria um prazo de execução total superior 

a uma década. O Detec passou ao desenvolvimento dos projetos básicos do Anexo IV-B (e esse 

poderia ser o escopo do presente projeto de intervenção no início dos trabalhos). 

Posto o condicionante que não haveria recursos para se executar os três edifícios de uma só 

vez, que o tempo de execução seria muito alongado para edifícios atualmente em uso e que a 

demanda da Câmara por aumento de espaços físicos já se apresenta, e é urgente que se a solucione, 

foi aventado, pela Casa, a possibilidade de se executar uma Parceria Público-Privada (PPP) para se 

executar esse conjunto de obras, minimizando prazos de execução e os impactos das obras no 

funcionamento da Casa. Adveio também a ideia de se criar mais um edifício que pudesse agrupar 

diversas empresas que locam espaço na Câmara (bancos, restaurantes, agências de viagem, etc) em 

um bloco também destinado à locação de espaços, que seria o Anexo IV-D em conjunto com a sua 

Praça de Serviços. Além de se dispor de mais espaço para lojas (com uma possível fonte de renda 

acessória para diminuir os desembolsos necessários pela Câmara), os estacionamentos seriam 

transladados, em sua maior parte, dos subsolos dos blocos “B” e “C” para o subsolo do bloco “D”. 
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Com essa formatação do Complexo de Gabinetes (incluindo os blocos “A”, “B”, “C”, “D” 

e Praça de Serviços do Anexo IV) foi lançado, em 2015, pela Mesa da Câmara dos Deputados, o 

Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para a realização de estudos de viabilidade de 

Parceria Público-Privada de sua construção, reforma, operação e manutenção. O Complexo 

possuiria cerca de 332 mil metros quadrados de área construída, conforme a Tabela 3. Quando se 

expandiu o escopo das obras, através da possibilidade da PPP, expandiu-se também o escopo de 

possibilidades do presente trabalho, para que o projeto de intervenção pudesse guardar 

aplicabilidade com as demandas apresentadas à administração da Câmara dos Deputados. 

Tabela 3. Áreas construídas do Complexo de Gabinetes. 

Fonte: Câmara dos Deputados (2015) 

 

 Uma perspectiva da implantação do Complexo de Gabinetes fornecida pelo Procedimento 

de Manifestação de Interesse aberto pela Câmara em 2015 é a contida na Figura 1. 

Definidos a demanda da Câmara e o escopo básico da área a ser edificada, passa-se à 

discussão central para o presente trabalho, acerca dos custos envolvidos em se construir (ou 

reformar, como é o caso do Anexo IV-A), operar, manter e administrar o Complexo de Gabinetes, 

tal qual se o deseja. Na análise e determinação dos possíveis custos para a Câmara dos Deputados 

relacionados ao Complexo de Gabinetes segundo a configuração pretendida, podemos dividi-los 

em: custos de contrução (inclusive reforma do Anexo IV-A); custos financeiros; custos de 

manutenção e de operação; e custos administrativos. Tratam-se de custos a serem estimados pois, 

ainda não existindo as edificações, se está falando de previsões e simulações futuras de custos. 

ÁREAS

ANEXO IV-A ANEXO IV-B ANEXO IV-C ANEXO IV-D PRAÇA DE SERVIÇOS TOTAL %

ÁREA CONSTRUÍDA COMPUTÁVEL (1) 45.350 33.954 44.377 36.431 3.125 163.235

ÁREA DE GARAGEM (2) 0 23.342 20.751 124.935 0 169.028

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL (1) + (2) 45.350 57.296 65.128 161.365 3.125 322.263

ÁREA ÚTIL 41.607 35.639 42.498 36.278 3.021 159.043 100,00%

ÁREA ÚTIL - GABINETES 17.467 0 16.048 0 0 33.515 21,07%

ARÉA ÚTIL - ADMINISTRATIVA + LEGISLATIVA 4.076 8.278 3.072 0 0 15.426 9,70%

ÁREA ÚTIL - CEDI 0 1.799 4.884 0 0 6.683 4,20%

ÁREA ÚTIL - SALAS DE REUNIÕES E MULTIUSO 0 417 601 0 0 1.018 0,64%

ÁREA ÚTIL - AUDITÓRIOS + APOIO 125 1.877 0 0 0 2.002 1,26%

ÁREA ÚTIL - CONCESSÕES E SERVIÇOS 0 0 0 15.944 919 16.863 10,60%

ÁREA ÚTIL - RESTAURANTES, LANCHONETES E CAFÉ + APOIO 1.336 152 0 0 0 1.488 0,94%

ÁREA ÚTIL - SANITÁRIOS + COPAS 1.129 1.185 1.137 775 0 4.226 2,66%

ÁREA ÚTIL - CIRCULAÇÃO + ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA 13.458 18.236 14.134 15.938 2.102 63.868 40,16%

ÁREA ÚTIL - ÁREAS TÉCNICAS 4.016 3.695 2.622 3.621 0 13.954 8,77%

NÚMERO DE VAGAS NOS ESTACIONAMENTOS 0 3.206 0 4.438

NÚMERO DE GABINETES 264 0 256 0 0 520

EDIFICAÇÕES

1.232
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Figura 1. Perspectiva de implantação do Complexo de Gabinetes. 

 

Fonte: Câmara dos Deputados (2015) 

 

No processo de obtenção do seu Preço Público de Comparação (PPC) o órgão público o 

estimará, para o escopo de contratação definido anteriormente, com base em seus custos atuais, 

projeções futuras para as novas edificações e benchmarkings(quando aplicáveis). O PPC, seguindo-

se o disposto na lei 8.666 de 1993 (lei de licitações) será o máximo preço global aceitável para a 

PPP que se deseja celebrar. No caso em estudo, para a obtenção desse preço, deve-se estimar (pelas 

mais diversas metodologias disponíveis) os custos de construção de um conjunto de edificações e 

a prestação dos serviços de operação e manutenção delas, definidos no escopo da contratação. Esses 

valores devem ser obtidos estimando-se os custos e riscos envolvidos caso o órgão decidisse 

gerenciá-los diretamente. Entende-se a gerência direta, no caso do Complexo de Gabinetes da 

Câmara dos Deputados, como sendo a contratação dos projetos e construção das mesmas 

edificações pela lei que rege as licitações (8.666/1993), em uma primeira fase, e a posterior 

contratação direta (concurso para servidores administrativos e aquisição de materiais) ou indireta 

(terceirização de mão-de-obra, serviços) para a operação e a manutenção da obra edificada. Com 

efeito, o objetivo principal do presente projeto de intervenção é o de se estabelecer uma 

metodologia para a estimativa do Preço Público de Comparação da Câmara. 
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2.2. Metodologia inicial de levantamento de custos de construção e reforma 

Para os custos de construção ou reforma das edificações faz-se importante relembrar que o 

Detec já possui o projeto básico definido para o Anexo IV-B (primeira versão do edifício, 

ligeiramente diferente do que se propôs na PPP – nessa proposta se diminuiu o número de 

pavimentos de garagem e retirou-se o restaurante do pavimento superior). O custo total da 

confecção dos projetos para o Anexo IV-B, licitados pela Câmara dos Deputados, foi de cerca de 

3,5 milhões de reais. Também se possui versões preliminares do orçamento dessa obra, baseado na 

metodologia já anteriormente elencada do levantamento de quantitativos de serviços de engenharia 

e, para cada serviço, de suas composições de custos unitárias. Para a execução apenas desse 

edifício, a Seorc/Coeng/Detec estimou os custos para a contratação apenas da construção em cerca 

de 296 milhões de reais, com valores atualizados em 01/08/2015, conforme consta de processo 

interno da Câmara dos Deputados, protocolado sob o número 110.776/2016.  

Para os edifícios do Complexo de Gabinetes em questão, entendemos como metodologia 

inicial e adequada para a extrapolação do custo de construção: a separação dos custos já apurados 

do Anexo IV-B pelas duas mais representativas tipologias de áreas segundo a Tabela 3, quais 

sejam, suas áreas de garagem e pelas demais áreas úteis (circulações, gabinetes, salas de reuniões 

e auditórios, administrativas, restaurantes e concessões, áreas técnicas); a apuração dos custos de 

construção por unidade de área (metro quadrado) tanto das garagens quanto das demais áreas; e a 

extrapolação linear destes custos unitários, pelas duas tipologias das áreas construídas mais 

representativas (garagens e demais áreas) para os demais edifícios. A norma técnica NBR 

12.721/2006 traz uma metodologia para a estimativa destes custos de construção por unidade de 

área de acordo com a sua tipologia construtiva.  

Em se tratando do Anexo IV-A, como se trata de um bloco já construído mas que tem, pela 

PPP, uma proposta de remodelagem completa dos gabinetes, o que se manteria, no edifício, seriam 

suas estruturas de concreto armado e suas fundações, todas já com alguma recuperação estrutural 

que se fizer eventualmente necessária. No ramo de construção civil, baseado em diversos outros 

orçamentos de obras, estima-se que, para estruturas comerciais com a tipologia do Anexo IV-A, as 

fundações representem cerca de 5% (cinco por cento) do custo total da obra e as estruturas de 

concreto armado outros 25% (vinte e cinco por cento) do custo total da obra. Portanto, o custo da 
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reforma pretendida seria bem representada se fosse estimada como valorada por 70% (setenta por 

cento) do custo de novas áreas úteis construídas. O Anexo IV-A existente não possui garagens.  

Além da nova edificação, os custos de construção devem envolver, também, todos os custos 

de obras provisórias e necessárias ao funcionamento da Câmara durante o período de obras, como, 

por exemplo, vias e estacionamentos alternativos (já devidamente constantes dos projetos da obra 

orçada e com preços e quantidades estimados). Isso se deve para que durante os anos em que se 

executará as obras não se ocasione descontinuidades significativas no funcionamento desse órgão.   

Outro custo de construção / reforma significativo a ser considerado (e não constante dos 

orçamentos de obra, uma vez que não é contratado junto às construtoras mas separadamente) seria 

o custo em que a Câmara incorrerá para fiscalizar a execução dos edifícios. Uma metodologia 

possível para a apuração desse custo seria estimá-lo como sendo 5% (cinco por cento) do valor 

total da obra, dentro da faixa de prováveis custos de fiscalização parametrizada pelo Senge-SC (4% 

a 8% do valor total da obra) e das faixas levantadas pela Coeng em suas três maiores obras 

executadas recentemente (4% a 6% do valor total da obra). Entretanto, entende-se que o custo de 

fiscalização das obras não será atribuível ao Preço Público de Comparação, uma vez que se 

recomenda que a fiscalização de obras com vida útil de pelo menos 50 anos (segundo as normas 

estruturais brasileiras), por questões de separação de funções e confiabilidade dos dados (em maior 

ou menor complexidade, a depender da forma de contratação da obra) deve ser realizada 

separadamente da própria execução, no caso, atribuída à PPP. 

Isso posto, na Tabela 4 encontra-se o resumo da memória de cálculo para a extrapolação do 

valor do orçamento estimativo disponível para as obras dos quatro edifícios e da praça de serviços 

objetos dessa PPP. O custo total das construções seria de cerca de R$ 1,14 bilhões (um bilhão, 

cento e quarenta milhões) de reais. 

Perceba-se que entre as Tabelas 3 e 4 há uma diferença, entre outras, das áreas totais 

construídas,  do número de vagas criadas, o que demonstra um processo de concepção das 

edificações ainda não consolidado. Na própria Tabela 3 há erros no somatório de áreas da 

edificação, além da introdução do conceito de área útil (que seria a área de pisos). Uma vez que a 

extrapolação de valores tem como base as áreas totais construídas essas diferenças de áreas devem 

ser corrigidas para o refinamento da estimativa dos valores dos custos de construção. 
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Tabela 4. Estimativa de custos de construção para o Complexo de Gabinetes. 

Fonte: Seorc / Coeng / Detec / Câmara dos Deputados (2015). 

Orçamento Construção do Anexo IV-B - Área orçada em 2014 INCC - Variação 01/08/2014 a 31/07/2015
Total orçado em 31/07/2014 278,788,129.29R$   6.1729%

Variação INCC - 1/8/14 a 31/7/15 6.1729%

Total orçado - atualizado pelo INCC 295,997,441.72R$   INCC - Variação 01/08/2014 a 31/12/2014
Variação INCC - 1/8/15 a 31/12/15 0.8423% (repet indo a mesma variação anual 2014-2015) 0.8423%

Total orçado - projetado pelo INCC 298,490,628.17R$   

Área Total 78,536                              m2 100.00%

Área de Garagem 37,869                              m2 48.22%

Área de Escritório 40,667                              m2 51.78%

Aeq - Área equivalente de construção (NBR 12.721/2006) 0.5    Garagem/ Subsolo (0,50 a 0,75)

Custo de construção - Escritório 4,966.28R$                    /m2 = 201,963,507.00R$            

Custo de construção - Garagem 2,483.14R$                    /m2 = 94,033,934.72R$               

Custo de construção - Total 3,768.94R$                    /m2 = 295,997,441.72R$            

Estimativa de Preços para a Construção do Anexo IV-B - Área atualizada Quadro de Áreas - Complexo de Gabinetes

Área Total 57,551                              m2 55.43% Área Total Área de Garagem Área de Escritório

Área de Garagem 23,338                              m2 22.48% Anexo IV-B - Área atualizada 57,551                              23,338                              34,213                              

Área de Escritório 34,213                              m2 32.95% Anexo IV-C 64,084                              19,958                              44,126                              

Anexo IV-D 151,776                           113,824                           37,952                              

Custo de construção - Garagem 2,483.14R$                    /m2 = 57,951,463.43R$               Praça de Serviços 3,511                                 0 3,511                                 

Custo de construção - Escritório 4,966.28R$                    /m2 = 169,911,167.90R$            Anexo IV-A 44,999                              0 44,999                              

Custo Total 3,959.32R$                    /m2 = 227,862,631.33R$            

Estimativa de Preços para a Construção do Anexo IV-C

Área Total 64,084                              m2 61.72%

Área de Garagem 19,958                              m2 19.22%

Área de Escritório 44,126                              m2 42.50%

Custo de construção - Garagem 2,483.14R$                    /m2 = 49,558,458.61R$               

Custo de construção - Escritório 4,966.28R$                    /m2 = 219,141,852.36R$            

Custo Total 4,192.94R$                    /m2 = 268,700,310.97R$            

Estimativa de Preços para a Construção do Anexo IV-D

Área Total 151,776                           m2 161.43%

Área de Garagem 113,824                           m2 121.07%

Área de Escritório 37,952                              m2 40.37%

Custo de construção - Garagem 2,483.14R$                    /m2 = 282,640,645.01R$            

Custo de construção - Escritório 4,966.28R$                    /m2 = 188,480,070.27R$            

Custo Total 3,104.05R$                    /m2 = 471,120,715.28R$            Informações Gerenciais

Área total construída 276,922                           m2
Estimativa de Preços para a Construção da Praça de Serviços Área total reformada 44,999                              m2

Área Total 3,511                                 m2 3.38% Área total - Complexo Anexo IV                             321,921 m2

Área de Garagem -                                       m2 0.00%

Área de Escritório 3,511                                 m2 3.38% Área total - Escritório 161,290                           m2

Área total - Garagem 157,120                           m2
Custo de construção - Garagem -R$                                 /m2 = -R$                                          Área total - Praça 3,511                                 m2

Custo de construção - Escritório 4,966.28R$                    /m2 = 17,436,591.66R$               

Custo Total 4,966.28R$                    /m2 = 17,436,591.66R$               Vagas criadas 4,539                                 vagas

Vagas suprimidas -2,190 vagas

Estimativa de Preços para a Reforma do Anexo IV-A

Custo de construção - Escritório 4,966.28R$                    /m2 Saldo de vagas 2,349                                 vagas

Custo de reforma = 70% 3,476.39R$                    /m2

Área de construção 44,999.00R$                 m2 Vagas provisórias (TCU + STM) 1,637                                 vagas

Custo da reforma do Anexo 156,434,187.33R$   

Mínimo (-30%)

227,862,631.33R$            159,503,841.93R$                           

268,700,310.97R$            188,090,217.68R$                           

471,120,715.28R$            329,784,500.69R$                           

17,436,591.66R$               12,205,614.16R$                              

156,434,187.33R$            109,503,931.13R$                           

Mínimo
1,141,554,436.57R$       799,088,105.60R$                           

349,310,404.26R$                                                      

Estimativa de Preços para a Construção do Anexo IV-B

Estimativa de Preços para a Construção do Anexo IV-C
Estimativa de Preços para a Construção do Anexo IV-D

Estimativa Total (construção dos blocos B, C e D, e reforma do A)

Estimativa de Preços para a Construção da Praça de Serviços

Estimativa de Preços para a Reforma do Anexo IV-A

Somatórios

Estimativa preliminar de custos para o Complexo de Gabinetes - Cálculo Expedito (01/08/2015)

Máximo (+30%)

296,221,420.73R$                                                      

Quadro Resumo (estimativas com precisão de ± 30%)

1,484,020,767.54R$                                                 

Máximo

203,364,443.53R$                                                      

22,667,569.16R$                                                         

612,456,929.86R$                                                      
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Há também o custo do que se convenciona chamar de “enxoval” do edifício (basicamente, 

mobiliário, persianas, eletrodomésticos, entre outros) que não são costumeiramente contratados 

com a obra (não estando contido nessa estimativa inicial de custo da obra). Esse gasto, na nossa 

metodologia proposta, deve ser incluído e diluído no custo de operação porquê entendemos que, 

além de não se configurar como uma obra, a vida útil do enxoval, na maioria dos casos é menor do 

que o prazo de concessão de uma PPP (o mercado tem trabalhado com concessões de 15 a 35 anos) 

e também menor do que o prazo de vida útil da obra. Isso posto, o enxoval deve estar 

permanentemente disponível aos usuários do complexo de gabinetes, pelo que se sugere levantar, 

dentro dos custos de operação, as suas depreciações e manutenções anuais e quantas aquisições 

forem necessárias para a sua disponibilização pelo prazo de vigência da PPP (ou, se estabelecido 

assim pelo edital, até por um período posterior). 

Para efeitos de comparação com o preço privado, um outro custo que defende-se que incida 

em todas as fases da parceria firmada são as despesas financeiras do órgão público. Uma vez que 

a União possui dívida pública de mais de 70% do Produto Interno Bruto (PIB) do país 

(ESTATÍSTICAS..., 2018), despesas e investimentos com recursos orçamentários acabam por ter 

como conseqûencia o pagamento de juros pela oportunidade de capital desse recurso 

disponibilizado a cada órgão público. Mesmo que, no orçamento da Câmara a despesa financeira 

não incida diretamente é preciso considerá-la no contexto do orçamento da União, do qual o desse 

órgão legislativo faz parte. Aqui, relacionou-se esse custo em conjunto com os custos de construção 

porque, apesar de não ser exclusivo dos valores dispendidos da construção, as despesas financeiras 

tem representatividade maior derivada desses valores (em comparação aos valores de operação e 

manutenção) pela sua monta elevada e pela defasagem na temporalidade de seu gasto (logo no 

início do contrato) e de seu recebimento (diluído ao longo da contratação). 

Em assim sendo, pelo lado do órgão público, a fim de se estimar a despesa financeira 

incorrida nessa eventual empreitada para obtenção de resultados que embasem o comparador 

público, faz-se necessário estimar o fluxo de caixa ao longo da parceria para se estimar, através da 

aplicação da taxa de juros real, média e de longo prazo, paga pela União em títulos de sua dívida 

pública, a correspondente despesa financeira incorrida.  
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Pelo lado da parceira privada, a sua estrutura de capital para arcar com os custos incorridos, 

enquanto não amortizados, demandará recursos próprios e, provavelmente, outros oriundos de 

empréstimo. A média ponderada dos juros reais desejáveis pela parceira sobre seu capital próprio 

e incidente sobre o capital de terceiros comporá o parâmetro WACC (acrônimo, em inglês, para 

Média Ponderada do Custo de Capital), que provavelmente representará uma importante fonte de 

custo da PPP. Apenas exemplificando, se se tomar os valores estimados de construção (cerca de 

um bilhão de reais) e sobre ele forem aplicadas taxas de juros reais próximas às pagas pela União 

(das mais baixas encontradas no mercado e, hoje, da ordem de grandeza de 4% ao ano) se está 

falando de um valor inicial da despesa financeira anual na PPP de cerca de 40 milhões de reais.  

Havendo disponibilidade de recursos, como por exemplo, de uma eventual concessão 

onerosa aos bancos pela administração de sua folha de pagamento, a Câmara dos Deputados 

poderia optar por uma PPP do tipo patrocinada, onde há, em determinado momento próximo ao 

início da disponibilização do espaço para uso, um aporte de recursos públicos no empreendimento 

visando diminuir as futuras despesas financeiras derivadas, sobretudo, no caso em tela, dos valores 

alocados pela parceira privada para construção do conjunto de edificações proposto. 

Resumidamente, pela metodologia proposta para estimativa inicial do custo de construção, 

foi levantado que o complexo de gabinetes terá projetos e obras que custarão, à Câmara dos 

Deputados, a valores de 01/08/2015, cerca de R$ 1,15 bilhões (um bilhão, cento e cinquenta 

milhões de reais), relativo não só às obras mas também aos projetos. Esses valores devem ser 

atualizados até a data que a Câmara dos Deputados se propuser a receber propostas de valores para 

PPPs. Os custos de fiscalização não foram incluídos, conforme descrito anteriormente Os custos 

de “enxoval” devem estar dentre os custos de operação a serem levantados. Uma vez que esses 

custos de construção (ou reforma) já foram elencados e estimados (no caso das obras), pode-se 

afirmar que a metodologia para apuração desses custos encontra-se bem delineada. As despesas 

financeiras devem ser calculadas para todo o fluxo de caixa do projeto e destacada tanto no 

comparador público quanto na proposta da parceira.  

Elencados os custos de construção e financeiros, os custos para o PPC sobre os quais faz-

se necessário um melhor detalhamento da metodologia de apuração são aqueles relacionados à 

manutenção, à operação e à administração do Complexo de Gabinetes, sobre os quais se discorrerá 

a seguir. 
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2.3. Metodologia inicial de levantamento de custos de manutenção e operação 

Para fins de estimativa inicial de valores envolvidos, como referido anteriormente, pode-se 

classificar os serviços (e seus custos) de manutenção e operação de uma edificação repassáveis à 

parceira privada tendo como base o edital para PPP adotado no Centro Administrativo de Minas 

Gerais (CAD-Minas). Provavelmente, todos os serviços presentes no CAD-Minas (um conjunto de 

edificações) estarão presentes no futuro Complexo de Gabinetes da Câmara dos Deputados e foram 

elencados na Tabela 5.  

 Na mesma tabela, além da classificação dos serviços, foi inserida uma coluna para indicar, 

na Câmara dos Deputados (CD), o principal órgão (aqui elencadas as diretorias, os departamentos 

e algumas coordenações) atualmente executor daquele serviço (ou, às vezes, principais órgãos 

executores conforme os acordos de níveis de serviço existentes na Câmara dos Deputados). No 

caso do Detec, como a gestão de espaços edificados faz parte de seu core business, há muitos 

serviços que lhe foram atribuídos. Por isso, no caso desse departamento, evidenciamos, também, a 

coordenação responsável pelo serviço. 

Também se destaca, com essa associação, os órgãos responsáveis pelos controles das 

rubricas orçamentárias que cobrem os desembolsos necessários para a execução dos respectivos 

serviços. Não se teve a intenção de, com essa simples associação a algum órgão, restringir a este a 

execução de um serviço mas apenas de evidenciar qual seria o principal (mas não o único) 

responsável por executar o serviço em tela na atual estrutura administrativa da Casa.  

Tabela 5. Classificação dos serviços de operação e manutenção sugerida para o Complexo de 

Gabinetes. 

Classificação dos Serviços Órgão(s) executor(es) CD 

T
éc

n
ic

o
s 

Manutenção Predial Civil Coeng / Detec 

Manutenção Hidráulica Coeng / Detec 

Manutenção Elétrica Coeng / Detec 

Manutenção Eletromecânica Cequi / Detec 

Ar Condicionado Cequi / Detec 

Gestão de Utilidades Caedi / Detec 

Detecção, Prevenção e Combate a Incêndio Cequi / Detec 

Apoio à Tecnologia da Informação e Comunicação 

e ao Gerenciamento de Documentos e Arquivos 
Cenin, Coaud / Detec e Cedi 

Apoio à Mobilidade e ao Transporte de Servidores Ctran / Dirad 
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S
u
p
o
rt

e 
Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional, 

Ambulatórios e Pronto-Socorro 
Coeng / Detec e Demed 

Segurança, Vigilância, Recepção e Portaria Depol e Secom 

Paisagismo e Jardinagem Cproj / Detec 

Sinalização de Ambientes Cproj / Detec 

Limpeza Externa Caedi / Detec 

Limpeza Interna Caedi / Detec 

Gestão de Resíduos Caedi / Detec 

Controle Integrado de Pragas Cproj / Detec 

Alimentação Coletiva Caedi / Detec 

Gestão de Estacionamentos e Controle do Tráfego Depol 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

o
s 

Usuário Interno e Comunicação Social Deapa, Cenin e Secom 

Administração de Contratos e Recursos Humanos Demap, Atec / DG e DRH 

Gestão de Suprimentos Deapa, Atec / DG e Demap 

Contabilidade, Auditoria e Controle de Despesas 

Operacionais 
Defin, Secin e DG 

Contratação de Seguros Defin e Demap 

Gerenciamento de Riscos DG e Secin 

Gestão de Conformidade Legal e Normativa 

('Compliance') 
Atec / DG 

G
es

tã
o

 d
e 

E
sp

aç
o

s 

Mudança Física Inicial Cenin, Coeng / Detec e Demap 

Gestão de Mobiliário, Projetos e Mudanças na 

Distribuição Interna 

Cenin, Coaud / Detec, Coeng / 

Detec, Cproj / Detec e Demap 

Suporte à Gestão de Espaços 
Deapa, Cplan / Detec e Cproj / 

Detec 

Fonte: Governo do Estado de Minas Gerais (2007), adaptado. 

 

Segundo a Câmara dos Deputados (2017), cerca de 83% (oitenta e três por cento) de suas 

despesas pagas em 2016 (R$ 5,2 bilhões) correspondem a pessoal e encargos sociais (servidores 

efetivos ou nomeados, aposentados e pensionistas que recebem diretamente da Câmara, excluindo-

se cerca de 4,5% das despesas pagas relativas à locação de mão-de-obra terceirizada).  Por 

conseguinte, dentre os diversos serviços elencados na Tabela 5 entende-se que aqueles que 

envolvem maiores quantidades de mão de obra para serem prestados serão aqueles com os custos 

mais significativos em uma futura PPP para o Complexo de Gabinetes. Portanto, infere-se que a 

metodologia sugerida terá, como resultados, que os serviços intensivos em mão-de-obra serão os 

mais representativos para apuração dos custos da Câmara, destacando-se os executados pelo Detec 
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(basicamente terceirizados), e os executados pelo Depol, pelo Demap e pelo Cenin (todos os três 

possuem uma relação mais homogênea entre o número de terceirizados e de servidores efetivos).  

Os serviços constantes na Tabela 5 comporão a manutenção e a operação dos futuros 

edifícios. Nela, também estão presentes serviços que prestam suporte administrativo (RH, 

suprimentos, contabilidade, auditoria, compliance, comunicação social) para a execução dos 

demais serviços e seu controle. Para que se possa estimar o seu custo (os serviços terceirizados por 

locação de mão-de-obra também são orçados pela Seorc/Coeng, anualmente, para licitação ou 

prorrogação contratual) a metodologia atualmente utilizada (e aceita pelos diversos órgãos 

executivos e de controle) é baseada na estimativa dos custos unitários de construção, qual seja: 

projeta-se o que se deseja – no caso dos serviços, define-se o escopo de cada um, relacionando-os 

através das unidades de medida disponíveis (área, posto de trabalho ou outras unidades 

mensuráveis); quantifica-se cada serviço; precifica-se cada um, unitariamente; elabora-se a 

planilha dos custos diretos dos diversos serviços; acrescenta-se a eles a porcentagem relativa à taxa 

de administração estimativa para cômputo dos custos indiretos (administração central, imprevistos, 

seguros, impostos) e lucros da contrada; e obtem-se o máximo preço total aceito pela Câmara.   

No caso da PPP para o Complexo de Gabinetes, uma outra metodologia proposta foi a 

estimativa de quantitativos de todos os serviços prestados pelos departamentos que os 

disponibilizam, extrapolando o que já vem sendo realizado na Casa para as novas edificações. 

Porém, nesse tipo de levantamento se vislumbra problemas de confiabilidade nas extrapolações 

devido a diversos fatores: concepção arquitetônica que necessariamente não simplifique a 

manutenção, manutenção e operação estimados da forma atual da prestação do serviço em 

detrimento de inovações tecnológicas, produtividade extrapolada seria a atual, ganhos de escala 

subdimensionados, custos da administração central e de serviços não terceirizáveis não separados 

dos que seriam transferidos ao parceiro privado, entre outros. Para que o Preço Público de 

Comparação não esteja por demais viciado pelas deficiências dessa metodologia faz-se necessário 

definir-se o escopo do que será objeto da PPP e analisar, criticamente, os dados levantados, a fim 

de não apenas se extrapolar à estimativa do PPC custos que podem ser otimizados. 

Nessa fase preliminar do levantamento de custos de manutenção e operação, o Detec, em 

conjunto com membros da Comissão Especial designada pela Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados para auxílio nos trabalhos relativos à PPP e engenheiros da Coeng discutiram qual seria 
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a melhor forma de se chegar aos dados iniciais de estimativa de custos do Complexo de Gabinetes, 

tendo-se em consideração a diversidade dos serviços e de seus órgãos envolvidos.  

Chegou-se à conclusão que, baseado no orçamento que cada unidade administrativa 

gerencia (valores constantes da parte do orçamento anual da Câmara diretamente atribuída à 

unidade) o custo deveria ser extrapolado para o conjunto de novos blocos objeto do presente estudo. 

Todas as unidades administrativas deveriam realizar tal extrapolação para se poder chegar a um 

primeiro valor abrangente e representativo dos custos totais a serem acrescidos à Câmara pelo novo 

conjunto de edificações. Já se vislumbrava que, posteriormente, em outra etapa, esses custos dos 

órgãos deveriam ser validados, sem contudo se ter definido à época, de que forma isso se daria.  

Tal levantamento pressuporia que cada unidade administrativa da Câmara verificaria aquilo 

que lhe é atualmente designado em orçamento para então, de posse de um conhecimento básico do 

futuro Complexo de Gabinetes, extrapolar (por área construída, tipo de serviço, área de jardins, 

número de portarias ou qualquer outra razão considerada justificável pelo responsável pela 

extrapolação)  os quantitativos de serviços (e seus custos) necessários para os novos edifícios.  

Um questionamento pertinente que poderia ser feito seria sobre de que forma se realizaria 

o preenchimento dessa planilha, constante da Figura 2, em cada unidade administrativa. Entende-

se que as extrapolações, em uma boa parte, seriam realizadas pelas áreas construídas atuais 

existentes na Câmara e as áreas futuras do Complexo de Gabinetes. Entretanto, outras formas de 

extrapolação poderiam ser possíveis, como, por exemplo: por número de entradas para os 

trabalhadores em portarias; por número de gabinetes e seu tamanho para os secretários 

parlamentares; área atual e futura de jardins para os serviços em áreas verdes. Se por um lado essa 

possibilidade acabava por envolver mais pessoas que conheciam melhor os serviços que seriam 

prestados, por outro havia riscos quanto à acurácia de suas estimativas e replicagem de modelos de 

funcionamento que necessariamente não são os mais eficientes, busca fundamental da PPP, como 

introduzimos no início do presente trabalho. Para que o processo de extrapolação não se tornasse 

por demais empírico, foi solicitado à época que cada unidade administrativa armazenasse as 

memórias de cálculo dos valores lançados na planilha sob sua responsabilidade para posterior 

avaliação. 
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Figura 2. Itens de custos para simulação da manutenção e operação do Complexo de Gabinetes. 

Fonte: Câmara dos Deputados (2015). 

 

Portanto, para o refinamento do Preço Público de Comparação, sugere-se começar a análise 

crítica das extrapolações dos serviços, realizadas para o futuro Complexo de Gabinetes, 

Unidade 

Subordinada:

Atividade/

Serviço:

1 RECURSOS HUMANOS

1.1 SERVIDORES

1.1.1 CONSULTORES LEGISLATIVOS

1.1.2 ANALISTAS LEGISLATIVOS

1.1.3 TÉCNICOS LEGISLATIVOS

1.1.4 CNES

1.1.5 SECRETÁRIOS PARLAMENTARES

1.2 TERCEIRIZADOS VIA POSTOS DE TRABALHO

1.3

PRÓ-ADOLESCENTES (AUXILIARES 

ADMINISTRATIVOS)

1.4 ESTAGIÁRIOS

1.5 OUTROS (descrever)

2 AQUISIÇÕES DE BENS

2.1 MATERIAIS DE CONSUMO

2.1.1 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

2.1.1.1 MATERIAL 1

2.1.1.2 MATERIAL 2

2.1.1.3 ...

2.1.2 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

2.1.2.1 MATERIAL 1

2.1.2.2 MATERIAL 2

2.1.2.3 ...

2.1.3 MATERIAIS DE COPA, COZINHA E SIMILARES

2.1.3.1 MATERIAL 1

2.1.3.2 MATERIAL 2

2.1.3.3 ...

2.1.4 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

2.1.4.1 MATERIAL 1

2.1.4.2 MATERIAL 2

2.1.4.3 ...

2.1.5 OUTROS (descrever)

2.1.5.1 MATERIAL 1

2.1.5.2 ...

2.2 MATERIAIS PERMANENTES

2.2.1 MOBILIÁRIO

2.2.2 EQUIPAMENTOS

2.2.3 VEÍCULOS

2.2.4 FERRAMENTAS

2.2.5 SOFTWARES

2.2.6 OUTROS (descrever)

2.3 OUTROS (descrever)

3 CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

3.1 CONTINUADOS (LISTAR TODOS)

3.1.1 SERVIÇO 1

3.1.2 SERVIÇO 2

3.1.3 ...

3.2 NÃO CONTINUADOS

3.2.1 SERVIÇO 1

3.2.2 SERVIÇO 2

3.2.3 ...

4 OBRIGAÇÕES

4.1 IMPOSTOS

4.2 TAXAS

4.3 OUTROS (descrever)

5 OUTROS (descrever)

5.1 ...

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Secretaria, Departamento, Centro, Assessoria e Consultoria ou ainda Coordenação/Unidade vinculada às Diretorias, de preenchimento obrigatório.

UNIDADE SUBORDINADA: Unidade subordinada à unidade administrativa, de preenchimento opcional.

ATIVIDADE/SERVIÇO: Atividade/serviço de responsabilidade da unidade que tem os custos indicados, de preenchimento opcional.

FASES: etapas do processo de obtenção dos custos necessários. A cada fase, os dados deverão ser encaminhados para a Comissão Especial de PPP.

OBS.: MEMORIAL DE CÁLCULO: Todo memorial de cálculo deve ser mantido na planilha, caso seja necessário atualizar as informações.

JUSTIFICATIVAS / OBSERVAÇÕES

(g)

FASE 2

UNIDADE ADMINISTRATIVA:

MÉDIA

(e)

INTERVALO (f)

MÍNIMO MÁXIMO

APLICABILIDADE

(b)

UNIDADE DE 

MEDIDA

(c)

FASE 1

ITENS DE CUSTO (a)

QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA (d)

PROJETO PÚBLICO DE COMPARAÇÃO (PPC) OU COMPARADOR PÚBLICO

FASES
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discriminados na planilha de itens de custo por cada unidade adminitrativa, por aqueles com maior 

estimativa de valor com os dados já levantados até aquele momento. Em qualquer momento futuro 

que se deseje realizar a PPP objeto do presentre trabalho, pode-se realizar novamente o 

procedimento de extrapolação inicial dos custos para o Complexo de Gabinetes visando atualizar 

os serviços prestados e novamente se refinar seus quantitativos, para as análises posteriores. 

 

2.4. Metodologia de análise crítica de custos estimados 

De posse dos custos inicialmente estimados para construção, reforma, manutenção e 

operação, levantados como descrito anteriormente, e com métodos estimativos razoáveis para os 

custos administrativos e financeiros envolvidos na PPP, como se poderia analisar esses dados 

visando tanto a delimitação do seu escopo como o refinamento de seus custos para composição do 

PPC? Todos esses dados devem passar por uma análise crítica de seus componentes e de sua 

pertinência, antes de comporem o PPC, objeto último da metodologia proposta. Para tal, sugerimos 

os passos a seguir:  

a) Constituição de equipe de análise de custos:  

Na PPP para o Complexo de Gabinetes proposto no Procedimento de Manifestação de 

Interesse 001/ 2015-CD a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados nomeou uma Comissão 

Especial de servidores responsáveis pela operacionalização da parceria pretendida. Tal comissão, 

à época, era assessorada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em determinado momento, foi 

solicitado pela própria FGV que a Câmara dos Deputados levantasse o seu Preço Público de 

Comparação (PPC), o que, com a paralisação dos trabalhos da PPP, acabou por não acontecer. 

Seria essa comissão a responsável por esse levantamento? De que forma os dados levantados 

seriam tratados visando minimizar-se sobreestimativas, definir escopo e se chegar a um PPC 

confiável à administração da Casa? 

Na presente metodologia, uma vez que a estimativa inicial do PPC se baseia em 

extrapolação de custos que serão planilhados por diversos órgãos (manutenção, operação e 

administrativo) e que a metodologia para se chegar a esses custos baseia-se na metodologia para 

levantamento de custos de obras e orçamentos de contratos de terceirização vigentes, propõe-se a 

criação de um grupo executivo para a análise crítica dos custos apresentados composta pelos 
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membros da Seorc / Coeng que hoje já realizam os citados orçamentos de contratações, possuindo, 

portanto, expertise mínima para tal. Esse núcleo básico, composto por 3 servidores da referida 

Seção, será acompanhada por um servidor representante da Comissão Especial (para facilitação da 

comunicação com os órgãos e com a administração superior da Casa) e, de acordo com a área em 

análise no momento, pelo menos mais um servidor que fornecerá os dados e encaminhará as 

discussões necessárias em cada órgão que terá serviços pela PPP. Caso, à época da elaboração 

dessas estimativas para publicação de edital de PPP, o trabalho que vem sendo desenvolvido por 

equipe multidisciplinar da Câmara visando o levantamento dos custos internos do órgão situe-se 

em estágio mais avançado a ponto de poder contribuir com dados mais refinados, sugere-se a 

incorporação a esse trabalho de pelo menos um membro da equipe multidisciplinar já composta. 

Supõe-se que, dada a importância e os valores envolvidos com a temática, haverá prazo e 

equipe suficientes para analisar os diversos custos envolvidos nesse projeto e extrapolá-los para o 

futuro Complexo de Gabinetes. O dimensionamento da equipe foi feito com base em um cenário 

inicial em que, com planejamento prévio para uma futura licitação de uma PPP se possa trabalhar 

com cada área temática da Câmara para se extrair seus dados e entender os serviços prestados, por 

um período previsto de cerca de 9 meses.  

Entretanto, o número final de componentes do grupo executivo que realizará tais trabalhos, 

em relação as quantidades, dependerá, fundamentalmente, da quantidade de dados e do prazo 

disponíveis. Percebe-se, aí, as possibilidades deste trabalho de levantamento de custos: ele pode 

ser tão preciso quanto se queira, limitado, por óbvio, pelo tempo e equipe disponíveis para realizá-

lo. O objetivo será se chegar a um nível de prescisão no qual o acréscimo na melhoria da qualidade 

da informação envolve uma quantidade considerável de trabalho da equipe. Basicamente, pretende-

se que esse grupo de trabalho chegue a um ponto ótimo do levantamento de custos para o PPC 

onde, cada eventual melhoria nos dados disponíveis para o cálculo envolvesse um acréscimo de 

trabalho para o qual, dada a complexidade do tema e seu número de participantes, provavelmente 

não haverá mais tempo hábil.  

b) Ordenamento dos custos iniciais: 

De posse das estimativas iniciais dos custos extrapolados, conforme Figura 2, pelas diversas 

unidades administrativas para o Complexo de Gabinetes e de um razoável risco de não se dispor 

de tempo hábil para se analisar todos os custos envolvidos, quais custos por primeiro devem ser 
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analisados? Para se responder esse questionamento deve-se precificar, com números gerenciais 

médios, os itens de custo presentes em todos os formulários recebidos. Assim se procederá o 

ordenamento dos custos envolvidos no Complexo de Gabinetes por unidades administrativas. 

Utilizando-se Pareto, primeiramente deverão ser analisados as unidades administrativas que 

possuírem os maiores custos iniciais estimados. Também se deve priorizar a análise crítica do custo 

total da construção / reforma das edificações, que, em conjunto com os custos financeiros, parecem 

configurar-se como parte dos maiores custos a constarem do PPC. 

c) Definição de escopo dos serviços: 

De posse dos custos iniciais dos serviços, levantados para cada unidade administrativa da 

Câmara e precificado pelo grupo executivo criado, os próximos passos são constituídos, para cada 

área, pela compreensão e exploração de possibilidades quanto aos custos em análise. Para tal, 

ordenadas pelo custo total dos serviços sob sua responsabilidade, as diversas áreas serão 

sequencialmente chamadas para esclarecer junto ao grupo executivo, através de seus responsáveis, 

quais serviços estão exatamente contidos na planilha estimativa de itens de custo extrapolados para 

o Complexo de Gabinetes. Trata-se de entender e quantificar os serviços elencados pela unidade 

administrativa decompondo, em partes, o formulário apresentado.  

Nesse momento, além do entendimento quantitativo dos principais serviços elencados, se 

deve priorizar o debate com o órgão a fim de se verificar, a priori, quais deles seriam repassáveis 

ao parceiro privado e quais, a priori, não o seriam. O grupo executivo pode utilizar nesse debate 

franco e cheio de possibilidades, com cada área, referências de mercado (benchmarking) 

anteriormente levantadas do que está sendo terceirizado ou do que é terceirizável no mercado. Esse 

também é o momento de se escutar das diversas áreas sua análise pormenorizada sobre as 

possibilidades e ideias apresentadas a fim de se construir um consenso inicial dos serviços que 

constituirão o PPC. Excluindo-se  dos custos totais apurados aqueles que seriam específicos da (e 

todos os outros absorvidos pela) Câmara, restaria o Preço Público de Comparação de cada área 

(serviços a serem executados pelo parceiro privado a custos de execução iniciais da Câmara dos 

Deputados).  

Entretanto, não basta se querer colocar ao parceiro privado algo que não se consegue 

corretamente descrever. Segundo Grilo (2015), o que não puder ser bem descrito é melhor que não 

seja constante do escopo da PPP devido à sua variabilidade e à dificuldade de precificação também 
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pelo parceiro privado. Então se chega à uma primeira resposta do questionamento quanto ao escopo 

constante da PPP e levantado no PPC: os serviços a serem repassados ao parceiro serão aqueles 

que se bem consegue descrever e também os que se quer terceirizar (o que é uma decisão 

administrativa que envolve, dentre outros aspectos, custos de controle, complexidades do serviço, 

análise de sensibilidade aos riscos, a serem discutidos preliminarmente entre o grupo executivo e 

a área que gerencia atualmente a prestação do serviço). Perceba-se que essa decisão ainda não foi 

ratificada pelas instâncias superiores da Casa mas o será, dentro da metodologia aqui proposta. 

Mas, até esse momento, ela servirá como norte que conduzirá a otimização do escopo dos serviços 

daquela área para o PPC. 

 d) Análise crítica e otimizações possíveis dos serviços terceirizáveis: 

Definidos e descritos os serviços que se deseja terceirizar, nas reuniões mantidas com cada 

área passa-se a análise sobre os quantitativos e valores dos principais serviços terceirizáveis (os 

mais representativos em valores). A forma como cada unidade administrativa estimou a execução 

de cada serviço pode não ser a mais econômica em relação ao que se executa no mercado. Isso 

pode levar a valores a serem pagos numa eventual PPP superiores ao que se poderia admitir após 

uma análise mais acurada. Como esse não é o objetivo da legislação e nem o da administração da 

Casa faz-se necessário analisar os serviços passíveis de comporem a PPP, entendendo o seu 

funcionamento, buscando referências de mercado e propondo possíveis otimizações realizáveis até 

mesmo pela própría Câmara em seus processos internos. 

Para uma primeira análise quanto à otimização, o grupo executivo buscará benchmarkings 

de custos por unidades determináveis de serviço. Por exemplo, pode-se procurar no mercado custos 

de construção por área de edifícios comparáveis, ou custos de limpeza por área a ser limpa 

(considerando-se os mesmos níveis de serviço), ou custos de terceirização de frotas para a área de 

transporte. Há também referências de PPPs voltadas para edificações comparáveis (como, por 

exemplo, o CAD-Minas ou o novo Centro Administrativo do GDF) que podem ser consultadas 

para se verificar, quando possível, as estimativas e custos propostos para cada um dos serviços 

correlatos. 

Para uma segunda camada de refinamento de custos, para cada serviço, sugere-se aplicar a 

metodologia para Controle de Qualidade Total (Ishikawa, 1976) materializada, para cada serviço, 
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em um diagrama de causas que se deseja analisar que contribuem para o efeito que se quer estudar 

(no caso, os custos totais de cada serviço). Também conhecido como diagrama 6M, as seis 

possiveis causas (matéria prima, máquina, medição, meio ambiente, mão-de-obra e método) sobre 

as quais se deve analisar o efeito a ser alterado (no caso, o custo total de cada serviço) são 

analisadas, na forma de brainstorming entre o grupo executivo e a unidade administrativa. Essa 

análise poderá levar à adoção (desde que corroborada pela área executiva, que a especificará e 

fiscalizará) até mesmo de alterações dos projetos das obras a serem licitadas (meio ambiente) ou 

de procedimentos operacionais (métodos) ou tecnologias (máquinas) empregadas na simulação de 

execução desse serviços. Esse mesmo exercício de otimização também pode ser empregado nos 

trabalhos que a Câmara não repassará ao parceiro privado mas que poderia melhorar em termos de 

produtividade de atividade futura. 

      Essas considerações valem tanto para construção e reforma (e seus custos financeiros), 

quanto para operação e manutenção e para os custos administrativos correlatos. Como se trata de 

um longo processo de análise (na verdade, a metodologia de controle de qualidade total poderia ser 

implementada de forma contínua, como é o seu objetivo), tão profundo quanto se queira, seguindo 

Paretto, o mesmo será inicializado pelos serviços mais caros e terá um tempo total de análise, 

estimado para cada uma dos serviços classificados na Tabela 5, de cerca de uma semana. 

e)  Submissão das definições de escopo e melhorias à alta administração: 

 Uma vez que as análises e decisões tomadas pelo grupo executivo de análise, em conjunto 

com cada unidade administrativa, podem não representar o melhor interesse da Câmara dos 

Deputados e nem estar alinhadas as priorizações necessárias à administração da Casa, sugere-se 

que os mesmos sejam submetidos à validação pela sua alta administração. Para tanto, após as 

análises e proposições de otimização elencadas entre o grupo executivo e a unidade administrativa 

responsável por cada uma das classes serviços constantes da Tabela 5, antes de se fechar a nova 

estimativa de custos para o PPC daqueles serviços, os mesmos devem então ser submetidos à 

validação superior.  

f) Re-elaboração da estimativa dos serviços para definição do PPC: 

Uma vez que a administração da Câmara manifeste-se sobre as classes de serviços 

otimizadas (ou não) pela metodologia de análise crítica proposta, o grupo executivo finalizará a 
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nova estimativa de valores dos serviços propostos para a PPP afim de se chegar aos valores 

refinados que servirão de comparador público (e limitador) das porpostas das possíveis parceiras 

privadas. 

g) Escrita do escopo dos serviços para PPP e definição de seus parâmetros: 

Enquanto o grupo executivo migra para a análise da próxima classe de serviço, caberá à 

unidade administrativa responsável pelos serviços recém analisados e reorçados, após discussões 

conjuntas e submissão às instâncias superiores, a escrita do escopo dos serviços que se deseja 

repassar ao parceiro privado na PPP e a definição de seus parâmetros.  

 

3. PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

 

 Detalha-se a seguir, utilizando-se práticas do PMBOK e também elementos do método  

“PMI Canvas”, as características propostas no presente projeto de intervenção. O conteúdo de cada 

um desses diversos sub-projetos encontra-se detalhado segundo os subtítulos a seguir. 

 

3.1. Escopo  

3.1.1. Objetivo  

 O objetivo desse projeto é estabelecer uma metodologia confiável para se estimar, no prazo 

máximo de 9 meses, com base nas características de funcionamento e benchmarkings aplicáveis, o 

Preço Público de Comparação que parametrizará o Projeto de Parceria Público-Privada visando a 

construção, manutenção e operação dos blocos A, B, C, D e da Praça de Serviços do Anexo IV da 

Câmara dos Deputados. 

3.1.2. Entregas 

A principal entrega proposta no projeto é a organização metodológica das informações e 

procedimentos dispersos, na Câmara e no mercado, que podem servir de base para se estimar o 

Preço Público de Comparação de uma PPP.  
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Algumas entregas intermediárias são as etapas propostas pela metodologia que 

possibilitarão a obtenção dos custos dos diversos serviços que se deseja eventualmente contratar 

via PPP caso eles fossem executados pela Câmara dos Deputados. Destacam-se: 

a) definição precisa do escopo de cada serviço a ser contratado; 

b) validação de metodologia a ser aplicada para a estimativa dos custos de projeto, 

construção e reforma das edificações; 

c) validação de metodologia a ser aplicada para a estimativa dos custos de manutenção e 

operação dos espaços físicos; 

d) validação de metodologia a ser aplicada para a estimativa dos custos administrativos e 

financeiros decorrentes da edificação e utilização desses espaços.  

3.1.3. Estrutura Analítica do Projeto 

Refletindo o procedimento para análise crítica dos custos para se obter um Preço Público 

de Comparação otimizado, propõem-se a Estrutura Analítica de Projeto constante da Figura 3. 

Figura 3. Estrutura Analítica do Projeto. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.2. Cronograma 

Com base nos detalhamentos anteriores, considera-se como necessário, para o presente 

projeto de intervenção, o prazo total de 39 (trinta e nove) semanas (9 meses), conforme constante 

da Figura 4. 

Figura 4. Cronograma de execução dos levantamentos de custos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os custos de projetos, obras e reformas seriam, individualmente, os mais demorados para 

se estimar, devido à enorme quantidade de materiais envolvidos. Portanto, uma primeira estimativa 

será feita montando-se a planilha de serviços, com base no orçamento já disponível, e, ao longo 

das 33 (trinta e cinco) primeiras semanas se objetiva a atualização de preços de serviços ou 

materiais específicos, seja por pesquisas de mercado ou de licitações públicas recentes. Levando 

em consideração que os diversos tipos de serviços provavelmente demandarão alterações no projeto 

e nas obras que se propõem, nas semanas 34 e 35 haverá a consolidação do impacto dessas 

alterações sobre o orçamento em conjunto com o refinamento do mesmo pelos preços levantados.  

Para cada um dos 29 (vinte e nove) tipos de serviços de manutenção e operação listados na 

Tabela 5 pretende-se, começando por aqueles mais significativos finaceiramente, dispendir uma 

semana para realizar todo o processo de análise crítica dos formulários preenchidos nas primeiras 

semanas do cronograma. 

 

3.3. Custos 

Conforme relatado anteriormente e consolidado no item 3.5, uma equipe de 5 (cinco) 

servidores da Câmara serão alocados para a realização dos trabalhos decorrentes da imlementação 

do presente projeto. Dados os custos unitários horários médios dos servidores (R$ 181,50 por hora, 

base 2017) e o período necessário para a finalização dos trabalhos (9 meses, 40 horas por semana, 
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30 dias por mês), estima-se que o presente projeto de intervenção tem o custo total de R$ 

1.400.142,86 (um milhão, quatrocentos mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos). 

 

3.4. Qualidade 

           Os preços referenciais que os diversos órgãos públicos estimam como sendo aqueles 

balizadores de licitações são elementos para fixação de máximos preços globais, e por vezes 

também dos máximos preços unitários aceitáveis. Portanto, ao propor uma metodologia para se 

estimar um Preço Público de Comparação, que é um máximo preço global aceitável, o presente 

projeto de intervenção e o trabalho dele derivado poderá ser auditado (e pelo seu vulto, muito 

provavelmente o será) pelos diversos órgãos de controle, internos e externos, quanto às memórias 

de cálculo e premissas que levaram ao estabelecimento do PPC. 

           Portanto, o requisito de qualidade que se deseja é tal que não se propõem apenas um 

levantamento de um primeiro preço público mas uma metodologia de análise crítica que ajude a 

definir o escopo dos serviços que se deseja e que otimize processos e obras decorrentes da PPP 

proposta. Com essa otimização pode-se considerar que o resultado encontrado defina, de forma 

descritiva e que será enviado à licitação, o produto que se deseja e possibilite uma melhor 

estimativa do seu valor, superando um mero levantamento do que já se faz com extrapolação de 

possíveis ineficiências ou estruturas mal dimensionadas para um parceiro privado.  

           O processo de encontrar um único preço público, com toda a responsabilidade legal nele 

embutida, pode levar à diminuição dos riscos de super ou de sub dimensionamento dos serviços e 

edificações requeridos e aumentar a confiabilidade do valor encontrado. O próprio projeto de 

intervenção é, em si, um projeto de melhoria de qualidade (com um referencial teórico que 

evidencia isso) de processos internos presentes e futuros. 

 

3.5. Recursos humanos 

           Como já referido anteriormente, adota-se como premissa a disponibilização, por 9 (nove) 

meses das seguintes quantidades de servidores, constituindo um grupo executivo, para se aplicar a 

metodologia aqui proposta: 
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a) 1 (um) membro da Comissão Especial criada pela Mesa Diretora da Câmara para avaliação 

da PPP, que terá como principal trabalho a facilitação da comunicação com os diversos 

órgãos da Casa e com a sua administração superior. 

b) 3 (três) membros da Seorc / Coeng que hoje já realizam os orçamentos de contratações da 

Câmara, possuindo, pelo menos, a mínima expertise necessária para o desenvolvimento dos 

trabalhos aqui elencados. 

c) 1 (um) servidor, de acordo com a área em análise no momento, que fornecerá os dados e 

encaminhará as discussões necessárias em cada órgão que terá serviços abrangidos pela 

futura PPP. Note-se que esse último componente não se trata de alguém fixo no grupo 

executivo mas de um (ou momentaneamente até mais do que um) representante do órgão 

em análise para se chegar ao escopo e ao custo do serviço em análise. 

 

3.6. Comunicações 

           Como se pode observar na Tabela 4, apenas as obras previstas para a futura proposta PPP 

têm uma estimativa inicial de custo de mais de um bilhão de reais. Estima-se que os serviços a 

serem prestados tenham ordem de grandeza algumas vezes maiores, a depender do período de 

amortização derivado dos cálculos a serem elaborados e das decisões internas. Por óbvio que todo 

o público interno e externo deverá ser informado sobre o trabalho que está sendo desenvolvido e 

seus respectivos custos. 

           Para o público diretamente envolvido no trabalho dois dos membros dos grupos executivos 

têm, entre suas atribuições, o contato direto e constante com as partes envolvidos para que se tenha 

um trabalho constituído a várias mãos e pensado de forma coletiva. Como se trata de um processo 

de longa duração para se chegar a um valor, propõe-se uma comunicação interna mensal, na forma 

de boletins, àqueles que trabalham na Câmara afim de tornar mais pública a discussão sobre o 

modelo de processo de trabalho que se deseja construir ou consolidar nas novas edificações.  

           Para o público externo, o próprio processo de realização da PPP possui, entre suas 

exigências legais, a necessidade da realização de pelo menos uma audiência pública a fim de se 

apresentar à sociedade, para análise e debate, um relato do que se deseja realizar e as premissas 

adotadas. Propõem-se a apresentação do trabalho final do grupo executivo e do PPC obtido, à 
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sociedade, como forma de, antes da realização da audiência pública da PPP, demonstrar o que fora 

definido em seu escopo e os custos envolvidos para tal. 

 

3.7. Riscos 

           Apresentamos na Figura 5 os principais riscos envolvidos no projeto de intervenção.  

Figura 5. Mapa de riscos e medidas mitigadoras. 

Mapa de riscos e medidas mitigadoras propostas 

Risco levantado Medida mitigadora proposta 

Preenchimento de formulário de itens de 
custos pelos órgãos responsáveis pela área 
com dados inconsistentes, levando a sub-
preços ou sobrepreços 

Conscientizar os diversos órgãos, pela comunicação prévia do 
projeto, sobre a importância de se elaborar memórias de 
cálculo das estimativas iniciais. Incentivar a comparação entre 
os valores sendo estimados e os custos atualmente 
gerenciados pelo órgão na peça orçamentária 

Não levantamento pelos órgãos, de alguns 
dos serviços necessários à PPP 

Apenas poderá ser repassado ao PPC e à PPP os serviços que 
estiverem descritos corretamente. Eventuais esquecimentos e 
necessidades posteriores poderão gerar aditivos 

Estimativas de benchmarking muito 
otimistas levando a adoção de preços muito 
baixos no comparador público 

Quando da análise crítica de cada serviço, apenas considerar 
como otimização aquelas melhorias que se possa 
compreender, descrever e, eventualmente, já serem 
implementadas nos processos de trabalho desenvolvidos na 
Câmara no momento da análise 

Equipe da Seorc / Coeng com uma série de 
outros trabalhos quando se decidir estimar 
um PPC 

Planejamento estratégico da Câmara pode refletir a demanda 
pela elaboração de PPP em uma data pré-estabelecida e 
buscar o apoio da Mesa para tal, tornando-se um projeto 
corporativo. Reforço da equipe da Seoc/Coeng para os serviços 
já realizados quando da estimativa do PPC 

Redução do tempo disponível para o grupo 
executivo estimar todos os serviços 
necessários 

Pelo princípio de Paretto, inicializar o processo de análise 
crítica dos serviços desenvolvidos por aqueles órgãos que, se 
estima, tenham os maiores custos inicialmente levantados. 
Levantamento do PPC deve começar tão logo se esteja 
discutindo a possibilidade de se realizar uma PPP 

Órgãos de controle requererem dados de 
custos atuais para a Câmara que o próprio 
órgão não possui 

Incentivar processos de trabalho e projetos corporativos que 
busquem evidenciar os custos da Câmara de acordo com 
metodologias que precifiquem preferencialmente os serviços 
executados 
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Indisponibilidade de recursos para aporte em 
PPP eventualmente patrocinada poderia 
levar ao aumento dos valores pagos devido a 
despesas financeiras da parceira privada 

Planejamento estratégico da Câmara pode refletir a demanda 
pela elaboração de PPP em uma data pré-estabelecida e 
buscar o apoio da Mesa para tal, tornando-se um projeto 
corporativo com previsões orçamentárias de aportes advindas 
de fontes de recursos próprios, como a alienação da 
administração da folha de pagamento 

Não existência de recursos para Fundo 
Garantidor poderia inviabilizar PPPs 

Planejamento estratégico de médio prazo da Câmara pode 
refletir a demanda pela elaboração de PPP e a adesão desse 
órgão aos instrumentos garantidores das PPPs disponíveis no 
Poder Executivo 

Riscos políticos de decisões estratégicas 
sobre PPPs serem enviesadas por 
posicionamentos prévios favoráveis ou 
contrários a esse tipo de contratação 

Desde o início do trabalho de levantamento de custos a PPP 
deve ser apresentada como uma das diversas formas possíveis 
de contratação, com suas vantagens, desvantagens e riscos 
sendo debatidas de forma transparente com os 
representantes da Mesa e com os servidores 

Elaboração do PPC e definição pela não 
realização de PPP levando ao descarte do 
trabalho realizado 

Como um dos instrumentos necessários à decisão estratégica 
para escolha do tipo de contratação, a obtenção de um PPC 
deve evidenciar os custos reais do órgão e tentar otimizá-los. A 
paceira privada, para que se realize a celebração de PPP, deve 
apresentar custos, ao órgão, abaixo dos estimados na PPC, ou 
seja, em tese mais baratos que o órgão poderia realizá-lo o 
que pode levar a decisões favoráveis à celebração do 
instrumento de contratação proposto. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.8. Aquisições 

 Não há previsão inicial de aquisições para a implementação da metodologia proposta. Os 

softwares e equipamentos sob os quais se apoiará os levantamentos desse trabalho já se encontram 

disponíveis na Casa. 

 

3.9. Partes interessadas 

           Percebe-se a importância estratégica da presente intervenção por alguns dos dados 

apresentados: a área construída no Complexo Principal da Câmara dos Deputados praticamente 

será triplicadas; os recursos envolvidos nas edificações e serviços a serem pagos à parceira privada 
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do projeto são da ordem de bilhões de reais. Portanto, trata-se de um projeto (não só o proposto 

aqui mas a PPP proposta em si) que afetará direta ou indiretamente toda a estrutura administrativa 

da Câmara modificando muitas das formas como se desempenham os trabalhos na Casa por um 

longo período temporal. Isso posto, entende-se como principais partes interessadas a serem 

envolvidas nesse projeto de intervenção: 

a) Mesa Diretora da Câmara dos Deputados; 

b) Comissão Especial criada pela Mesa Diretora para acompanhamento da PPP; 

c) Diretoria Geral; 

d) Assessoria Técnico-Jurídico da Diretoria Geral; 

e) Departamento Técnico; 

f) Departamento de Material e Patrimônio; 

g) Seção de Orçamento da Coordenação de Engenharia de Obras. 

 

3.10. Continuidade das ações implementadas 

Percebe-se claramente, que a implementação prévia de levantamentos sistemáticos internos 

de custos levará à maior precisão do futuro trabalho de levantamento de custos para 

estabelecimento de um Preço Público de uma PPP. Portanto esses trabalhos podem se comunicar 

sobremaneira à medida que se decida pela sua realização. Nesses sentido, há na Câmara, um grupo 

constituído que procura, nesse momento, o estabelecimento de uma metodologia para apropriação 

de custos da Casa. 

Após a implementação da metodologia aqui sugerida para levantamento de custos para 

estabelecimento do PPC, mesmo que não se celebre uma PPP, as análises desenvolvidas podem 

levar à otimização de diversos serviços em execução na Câmara tanto pelo aprofundamento do 

nível de conhecimento interno sobre os seus fatores limitantes (relacionados nos diagramas de 

causa e efeito de Ishikawa) quanto pela sua comparação com os benchmarkings de mercado. 
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4. CONCLUSÃO 

 

A metodologia desenvolvida para análise crítica dos custos apropiados para a construção, 

manutenção e operação dos edifícios em questão visa aumentar a confiabilidade dos dados que 

novamente serão levantados pelos diversos órgãos da Câmara para a eventual realização de uma 

Parceria Público-Privada dessa Casa. Com ela pretende-se minimizar os riscos de ocorrência de 

sobrepreços (que seriam contestados tanto pela sociedade quanto pelos órgãos de controle) quanto 

de subpreços (que seriam contestados pelos parceiros privados e poderiam levar à inexecução 

contratual, prejudicial aos interesses e necessidades da Câmara). 

Um dos itens mais relevantes para a formação do PPC deverá ser os custos de construção e 

reforma do objeto pretendido. Uma vez que não se possui projetos (pelo menos básicos) do que se 

deseja edificar via PPP, mas apenas anteprojetos e um projeto básico de uma edificação bastante 

semelhante, propôs-se aqui a atualização do orçamento da edificação semelhante, realizado 

segundo a Engenharia de Custos, e a extrapolação de seus custos por tipologia e quantidade de área 

construída (útil ou garagem), de acordo com a NBR 12.721/2006, para o custo total da parceria 

pretendida. Também os custos de projetos e instalações provisórias devem ser estimados. No 

processo de definição dos serviços a serem prestados, provavelmente também surgirão demandas 

de alterações da área a ser edificada visando adaptá-la aos serviços a serem prestados, o que deve 

ser considerado sempre que se puder mensurar os efeitos das alterações. 

Quanto aos serviços a serem disponibilizados para a manutenção e a operação dessa nova 

área construída, a metodologia proposta para se estimar os seus custos tem por base a participação 

dos diversos Departamentos, Secretarias e Centros que constituem a estrutura organizacional da 

Câmara dos Deputados visando a extrapolação da parte do orçamento (e postos de trabalho) 

atualmente sobre a responsabilidade de cada um deles para o futuro Complexo de Gabinetes. Nessa 

estimativa, subdimensionamentos e deficiências podem estar presentes levando a preços públicos 

e qualidades de serviços menores do que seria realmente necessário. Por outro lado também podem 

estar presentes superdimensionamentos e ineficiências dos modelos de gestão em cada um dos 

serviços e quantitativos listados. Portanto, faz-se necessário a exata definição dos serviços que se 

deseja prestar, a busca de parâmetros de custos comparáveis de mercado que avaliem seus custos 



44 

 

e a identificação dos eventuais contribuintes críticos à ineficiência identificada, propondo-se, desde 

então, a melhoria dos atuais e futuros processos e as alterações necessárias na edificação. 

A obtenção de um PPC justo e adequado cumpre uma exigência legal ao mesmo tempo que 

a metodologia proposta pode levar a otimizações dos serviços prestados atualmente e seus custos. 

À medida que se levanta os custos de processos internos visando a sua extrapolação para uma PPP, 

se os compara com os benchmarkings fornecidos pelo mercado e se estuda as possíveis parcelas 

constituintes dos mesmos e suas eventuais melhorias,  com a participação dos responsáveis por 

cada área de negócio, entende-se que se terá contribuído, como efeito colateral dessa análise crítica, 

para o aperfeiçoamento do funcionamento dos diversos órgãos da Casa, mesmo que esse processo 

não leve à celebração de uma PPP.  

Os custos administrativos despendidos para se edificar, manter e deixar em operação essa 

área levantada, são aqueles que vislumbramos serem os de mais difícil levantamento. Ainda que se 

produza os levantamentos iniciais, os parâmetros de comparação deverão ser os de funcionamento 

de outros órgãos públicos. Pela relevância do tema e importância da folha salarial diretamente paga 

pela Câmara dos Deputados, além das ações de levantamento e eventuais comparações aqui 

elencadas, o presente projeto de intervenção pode receber subsídios e atuar em consonância com o 

grupo de trabalho constituído na Casa visando estabelecer uma metodologia para apropriação de 

custos. Com efeito, todas as iniciativas desenvolvidas com o intuito de conhecer o funcionamento 

da Câmara, ainda mais se forem conectadas, podem produzir consequências administrativas para o 

bem do órgão e entregar à sociedade serviços de melhor qualidade a custos mais módicos. 

Por fim, a simulação de despesas financeiras incorridas pelo próprio órgão público ao 

investir em uma nova área e, depois, mantê-la e operá-la, deve ser considerada uma vez que o país, 

ao ter dívida pública, paga juros, embora de forma indireta, sobre os investimentos que realiza. 

Também a parceira privada terá uma estrutura de capital que pode ser otimizada, segundo a análise 

de conveniência, legalidade e disponibilidade de caixa da Câmara dos Deputados à época da 

celebração da PPP. 
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