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RELATÓRIO DE RESPOSTAS N° 1 AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 02/2017 

 
Este documento apresenta respostas aos pedidos de esclarecimentos ao Edital de pregão 
presencial nº 02/2017, para a contratação de serviços técnicos especializados de 
estruturação, constituição administração, custódia e operação de Fundo de Investimento 
Imobiliário do Estado de São Paulo, enviados no período de 24 de agosto de 2017 a 19 
de setembro de 2017, conforme item 15.7. do Edital. 
 
Os documentos sobre o Fundo Imobiliário (Edital e seus Anexos) foram publicados no 
sítio eletrônico: http://www.imoveis.sp.gov.br/Home/FundoImobiliario e, para facilitar 
a comunicação com os interessados, foi disponibilizado o endereço eletrônico 
fundoimobiliario@sp.gov.br.  
 
As informações básicas e a documentação relativa aos imóveis estão disponíveis na 
plataforma eletrônica  http://www.imoveis.sp.gov.br/Home/FundoImobiliario. Todas as 
informações sobre a inscrição e recebimento de senha para acesso foram 
disponibilizadas na mesma plataforma eletrônica. 
 
Recebemos pedidos de esclarecimentos no e-mail indicado acima, sendo que 60 
(sessenta) tratavam-se de questões sobre os documentos da licitação. Tais questões 
foram enviadas pelas seguintes partes: (i) Socopa Corretora (6 questões); (ii) Banco 
Fator (4 questões); (iii) Brazilian Real Estate Investments (8 questões); (iv) Furriela 
Advogados (36 questões); e (v) DHBC Advogados (6 questões). 
 
Para organizar os questionamentos, identificamos abaixo os nomes das partes que os 
formularam e realizamos a divisão em tópicos.   
 
 
CONSÓRCIO E HABILITAÇÃO  

Questão 1.  

SOCOPA CORRETORA 

Pergunta: O processo de qualificação e credenciamento ocorrerá antes do pregão? 

Resposta/ Comentário: Conforme disposto no item 7 do EDITAL, a sessão de 
processamento do PREGÃO inicia-se com o credenciamento das LICITANTES. 
Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 
credenciamento. Após a abertura de todos os envelopes de proposta e da etapa 
de lances, se considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o 
envelope contendo os documentos de habilitação da LICITANTE autora da 
proposta.  
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Questão 2.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: É correto afirmar que a comprovação de experiência do 
ADMINISTRADOR na constituição, estruturação, e administração de pelo menos 2 
FIIs em funcionamento, prevista no EDITAL, subitem 6.4.1, “b.1”, do item 6.4 – 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, no que concerne aos FIIs regidos pela Resolução 
ICVM 476/09, será considerada atendida mediante a apresentação dos seguintes 
documentos registrados na CVM: (i) Instrumento Particular de Constituição do FII; 
(ii) Regulamento; (iii) Boletim de Subscrição de Quotas; (iv) Oferta pública primária 
de distribuição de ações (sem apelo público) ? Se tais documentos não bastarem, 
quais outros documentos devem ser apresentados? 

Resposta/ Comentário: A documentação informada será considerada suficiente, 
desde que permita inferir que o ADMINISTRADOR também atuou na fase de 
estruturação do fundo. Observa-se que a oferta pública primária de distribuição 
deverá ser de quotas de fundo de investimento imobiliário, e não de ações de 
companhia. 

Questão 3.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: O EDITAL, em seu item 6.4, subitem 6.4.1, atinente à QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA do ADMINISTRADOR, não exige a apresentação de equipe técnica, 
como ocorre com o OPERADOR IMOBILIÁRIO. Contudo, o item 6.6 do EDITAL – 
DISPOSIÇÕES GERAIS, no subitem 6.6.2, “a”, menciona como documentos a serem 
apresentados por todos os LICITANTES, individualmente, “Documento contendo o 
nome, curriculum vitae e alocação de funções de cada integrante da equipe de 
trabalho que se dedicará diretamente à execução dos SERVIÇOS”. O EDITAL 
indica, ainda, no subitem 6.6.2, “b”, que a declaração da disponibilidade da equipe 
técnica deverá observar o modelo constante do ANEXO IV.5. 
Pergunta-se: O ADMINISTRADOR também deverá apresentar declaração contendo a 
indicação da equipe técnica que prestará os SERVIÇOS, acompanhada do currículo 
de cada integrante de sua equipe, embora o EDITAL não contemple requisitos a 
serem observados quanto à sua qualificação? 

Resposta/ Comentário: Embora não seja critério de qualificação técnica, o 
ADMINISTRADOR deverá cumprir o disposto no item 6.6.2 (a) do EDITAL, 
mediante assinatura da declaração objeto do ANEXO IV.5.  
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Questão 4.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: A comprovação de experiência do OPERADOR IMOBILIÁRIO na 
prestação de serviços de consultoria imobiliária no Brasil para veículos institucionais, 
entre outros, prevista no EDITAL, subitem 6.4.2, “a”, do item 6.4 – 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, abrange instituições bancárias, financeiras, empresas 
do segmento de bebida, de alimentação, de telefonia, concessionárias do setor 
elétrico, de saneamento, ou outras? 

Resposta/ Comentário: As hipóteses de veículos institucionais mencionadas no 
subitem 6.4.2 (a) do EDITAL possuem caráter exemplificativo. O importante é 
que o contratante anterior dos serviços, quando não abrangido pelas hipóteses 
exemplificadas, tenha perfil institucional, a exemplo de instituições financeiras, 
companhias abertas, companhias fechadas de grande porte, entre outros.  

Questão 5.  

BANCO FATOR 

Pergunta: Em referência ao item 6.4.2 (b), a empresa licitante deverá 
necessariamente ter tido experiência em todas as modalidades citadas, ou apenas em 
um subconjunto delas? 

Resposta/ Comentário: A LICITANTE deverá ter experiência em todas as 
modalidades elencadas no item. Não obstante, não há necessidade de que tais 
serviços tenham sido prestados a um único destinatário. 

Questão 6.  

BANCO FATOR 

Pergunta: Em referência ao item 6.4.2 (b) a exigência de comprovação pelo 
Operador Imobiliário de transações no valor total de R$180.000.000,00 nos últimos 5 
anos se restringe somente a alienação de bens imóveis, ou inclui outras modalidades 
de transação? 

Resposta/ Comentário: O valor mínimo de R$ 180.000.000,00 pode ser composto 
por atestados que comprovem outras atividades mencionadas no item 6.4.2 (b). 
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Questão 7.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: Entendemos que a comprovação da qualificação técnica do Operador 
Imobiliário, como exigida no item 6.4.2 do Edital, para o caso de consultor 
imobiliário de que trata a alínea "a.2" do citado item 6.4.2, poderá ser feita através de 
documentos comprobatórios de sócios da empresa que figure como Operador 
Imobiliário, uma vez que a própria alínea "a.2"antes mencionada permite que essa 
comprovação pode ser feita por meio  de "outros documentos idôneos que 
comprovem o desempenho da função de consultor imobiliário". Pedimos confirmar 
nosso entendimento. 

Resposta/ Comentário: A qualificação técnica prevista no subitem 6.4.2 (a) do 
EDITAL é exclusiva da pessoa jurídica, não podendo ser substituída pela 
atestação em nome de sócio pessoa física, qualquer que seja sua participação no 
capital. 

Questão 8.  

DHBC ADVOGADOS 

Pergunta: Considerando que o item 6.6.4 do Edital permite que a experiência de 
qualificação técnica seja comprovada por meio de documentos emitidos em nome de 
empresas do mesmo grupo econômico ou sob controle comum, entendemos que é 
aceito atestado ou contrato firmado por empresa cujo(s) sócio(s) majoritário(s) 
seja(m) também sócio(s) majoritário(s) da licitante. Pedimos confirmar nosso 
entendimento. 

Resposta/ Comentário: Vide resposta à questão 7, acima. Caso se trate de pessoa 
jurídica, o entendimento está correto, conforme item 6.6.4 do EDITAL. 

Questão 9.  

DHBC ADVOGADOS 

Pergunta: Entendemos que a comprovação da qualificação técnica do Operador 
Imobiliário, como exigida no item 6.4.2 do Edital, para o caso de consultor 
imobiliário de que trata a alínea "a.2" do citado item 6.4.2, poderá ser feita através de 
documentos comprobatórios de sócios da empresa que figure como Operador 
Imobiliário, uma vez que a própria alínea "a.2"antes mencionada permite que essa 
comprovação pode ser feita por meio  de "outros documentos idôneos que 
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comprovem o desempenho da função de consultor imobiliário". Pedimos confirmar 
nosso entendimento. 

Resposta/ Comentário: Vide resposta à questão 7, acima. Caso se trate de pessoa 
jurídica, o entendimento está correto, conforme item 6.6.4 do EDITAL. 

Questão 10.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: O EDITAL, no subitem 6.4.2, “a”, do item 6.4 – QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA, exige a comprovação de experiência do OPERADOR IMOBILIÁRIO na 
formulação e na implementação de estratégias diversificadas de gestão de carteira 
imobiliária, que segundo o item 6.6 – DISPOSIÇÕES GERAIS, subitem 6.6.4, 
poderá ser comprovada por meio de documentos emitidos em nome de empresas 
pertencentes ao mesmo grupo econômico ou sob controle comum da LICITANTE, 
vínculo de direito ou de fato, não sendo aceita a simples autodeclaração. 

Imagine-se a seguinte hipótese: os serviços de gestão de carteira imobiliária indicados 
no EDITAL foram prestados de fato, sem a formalização em instrumento de contrato, 
pela empresa X, na qualidade de sócia da empresa Y, da qual detinha 5% das ações. 
Portanto, os documentos relativos aos serviços executados pela empresa X foram 
formalizados em nome da empresa Y. A empresa X não possui mais ações da 
empresa Y. A empresa X é a controladora do OPERADOR IMOBILIÁRIO. 
Pergunta-se: atestados de execução dos serviços emitidos pela empresa Y para a 
empresa X nessa situação poderiam ser aceitos para comprovação da qualificação 
técnica do OPERADOR IMOBILIÁRIO, levando-se em conta a validade de 
experiências dentro de um mesmo grupo econômico, ou seja, a experiência de sua 
controladora, empresa X? Seria necessária a juntada de outros comprovantes em 
complementação? 

Resposta/ Comentário: A atestação da empresa X será aceita, caso o documento 
subscrito pela contratante dos serviços mencione a atuação conjunta com a 
empresa Y, descrevendo detalhadamente as atividades realizadas por cada uma. 
Também poderá ser aceita a atestação em nome da empresa Y, se a 
LICITANTE pertencia ao mesmo grupo econômico no momento da prestação 
dos serviços, conforme critérios mencionados na questão 11, abaixo. Admite-se, 
ainda, a atestação emitida em nome de outra empresa, se for sucessora 
LICITANTE. 
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Questão 11.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: É correto afirmar que a experiência de qualificação técnica exigida no 
EDITAL, que segundo o item 6.6 – DISPOSIÇÕES GERAIS, subitem 6.6.4, admite 
sua comprovação por meio de documentos emitidos em nome de empresas 
pertencentes ao mesmo grupo econômico ou sob controle comum da LICITANTE, 
engloba os conceitos abaixo relacionados? 

a. SOCIEDADES COLIGADAS - aquelas nas quais existe participação com 10% 
ou mais do capital, sem controle. Uma sociedade é coligada a outra quando aquela 
detém 10% ou mais do capital desta, sem exercer efetivamente o poder de designar a 
administração e dirigir as atividades sociais. Entre as sociedades coligadas há relação 
de coordenação. 

b. SOCIEDADES CONTROLADORAS - aquelas que, diretamente ou por meio de 
outras controladas (subsidiárias), são titulares de direitos de sócio que, de modo 
permanente, lhes assegurem preponderância nas deliberações e o poder de eleger a 
maioria dos administradores. Há relação de controle. 

c. SOCIEDADES CONTROLADAS - aquelas nas quais a controladora, 
diretamente ou por meio de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe 
assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder 
de eleger a maioria dos administradores. Há relação de subordinação. 

A referência a mesmo grupo econômico abrange, ainda, algum outro conceito? 

Resposta/ Comentário: Consideram-se empresas pertencentes ao mesmo grupo 
econômico a licitante que seja sociedade controladora, controlada ou sujeita a 
controle comum em relação àquela detentora das condições de qualificação 
técnica previstas no EDITAL. Sociedades coligadas também podem ser 
consideradas como pertencentes ao mesmo grupo econômico quando possuírem 
diretores, gestores ou acionistas (com mais de 10% de participação) ou 
representantes legais comuns, bem como aquelas que dependem econômica ou 
financeiramente de outra empresa, além das empresas sujeitas a uma mesma 
estrutura global, incluindo compartilhamento global de conhecimento, 
governança e política corporativa. 

Questão 12.  

DHBC ADVOGADOS 
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Pergunta: Entendemos ainda que, no caso do item 6.6.4 do Edital, a comprovação do 
mesmo grupo econômico ou do controle comum se dará com a apresentação do CNPJ 
e dos contratos sociais de ambas as empresas (a licitante e a outra empresa controlada 
pelos controladores da licitante). Pedimos confirmar esse entendimento. 

Resposta/ Comentário: O entendimento está correto. 

Questão 13.  

BRAZILIAN REAL ESTATE INVESTMENTS 

Pergunta: Em relação as qualificações técnicas do operador imobiliário, caso 
façamos um consórcio com uma consultoria imobiliária, se ela tiver os 5 anos de 
experiência com 180 milhões em transações, o gestor também precisa comprovar essa 
experiência? 

Resposta/ Comentário: O CONSÓRCIO deverá ser formado por duas pessoas 
jurídicas, sendo um ADMINISTRADOR e um OPERADOR IMOBILIÁRIO. O 
OPERADOR IMOBILIÁRIO deve ser gestor profissional de FII OU consultor 
imobiliário, conforme item 6.4.2 (a). 

Questão 14.  

BRAZILIAN REAL ESTATE INVESTMENTS 

Pergunta: No edital, na parte da qualificação técnica do operador imobiliário, é 
solicitado a apresentação de uma equipe profissional com engenheiro, corretor, 
arquiteto, etc. Não é comum gestoras terem esses profissionais em seu quadro, 
diferentemente de consultores imobiliários, que possuem esses funcionários. Caso a 
gestora não tenha tais profissionais, pode ser feito um consócio entre gestor/consultor 
para representar o operador imobiliário? 

Resposta/ Comentário: O OPERADOR IMOBILIÁRIO deverá ser representado 
por apenas uma pessoa jurídica. Notamos que o item 6.4.2 (c) permite que o 
vínculo profissional se dê mediante participação no quadro de sócios, registro 
em carteira de trabalho celetista, contrato de trabalho individual como 
profissional autônomo, ou contrato celebrado com pessoa jurídica da qual o 
profissional seja sócio-proprietário. 
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Questão 15.  

DHBC ADVOGADOS 

Pergunta: Considerando que o item 15.1 do Edital prevê que as normas do Edital 
serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, entendemos que, apesar da 
definição contida na letra C do preâmbulo do Edital, o consórcio referido no item 2.4 
do Edital poderá contar com mais de 2 empresas participantes, ou seja, poderá ser 
constituído pelo Administrador e por 2 Operadoras Imobiliárias, o que trará, 
com certeza, mais agilidade e eficiência nas atividades e obrigações do Operador 
Imobiliário. Pedimos confirmar nosso entendimento. 

Resposta/ Comentário: Vide resposta à questão 14, acima. O entendimento está 
incorreto. 

Questão 16.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: A comprovação pelo OPERADOR IMOBILIÁRIO da disponibilidade da 
equipe de profissionais elencada no EDITAL, subitem 6.4.2, “c”, como corretamente 
demonstra a Declaração constante do ANEXO IV.5, somente poderá ser exigida do 
ADJUDICATÁRIO, vencedor da LICITAÇÃO, como condição para a assinatura do 
CONTRATO. Assim sendo, não caberia a retificação da alínea “c.2” do subitem 
6.4.2, para supressão da exigência de apresentação da “cópia da carteira de trabalho 
ou do contrato de prestação de serviços relativo a cada profissional”, como condição 
de habilitação dos LICITANTES? 

Resposta/ Comentário: A comprovação do vínculo com o OPERADOR 
IMOBILIÁRIO da equipe de profissionais mencionada na cláusula 6.4.2 (c) do 
EDITAL poderá ser apresentada até o momento da assinatura do CONTRATO. 
Vale lembrar, porém, que a assinatura do CONTRATO poderá ocorrer em 
curto espaço de tempo após a realização do PREGÃO. A cópia da carteira de 
trabalho ou do contrato de prestação de serviços pode ser apresentada 
juntamente com os documentos de habilitação, quando se tratar de vínculo pré-
existente. 

Questão 17.  

BANCO FATOR 

Pergunta: No item 6.4.2 (c) está previsto que: “Os profissionais integrantes da 
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equipe deverão ter vínculo profissional estável com o OPERADOR IMOBILIÁRIO, 
mediante participação no quadro de sócios, registro em carteira de trabalho celetista, 
contrato de trabalho individual como profissional autônomo ou contrato celebrado 
com pessoa jurídica da qual o profissional seja sócio proprietário, em ambos os casos 
com duração remanescente pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos”. Podemos entender 
que os profissionais citados acima que tem vínculo com a empresa poderão ser 
substituídos, por motivos diversos, durante o período de funcionamento do fundo 
imobiliário? 

Resposta/ Comentário: Conforme item 5.2 (m), a eventual substituição de 
qualquer profissional integrante da equipe indicada nos documentos de 
habilitação da LICITAÇÃO estará sujeita à prévia aprovação da 
CONTRATANTE e somente será admitida por outro profissional de igual ou 
superior qualificação. 

Questão 18.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: O EDITAL, no item 6.6 – DISPOSIÇÕES GERAIS, subitem 6.6.3, ao 
elencar o conteúdo mínimo dos atestados mencionados no item 6, indica na alínea “c” 
que estes deverão estar assinados pelo representante legal da empresa emissora. O 
que se entende por representante legal? O conceito abrange, além dos sócios, os 
diretores, gerentes, e demais empregados da empresa? 

Resposta/ Comentário: Considera-se representante legal aquele que tenha 
poderes jurídicos de representação, conforme o estatuto social, contrato social 
ou outro instrumento de registro empresarial registrado na Junta Comercial, 
bem como o procurador regularmente nomeado. Vide item 3.1 do EDITAL. 

 
 
FASE 1 E FASE 2 

Questão 19.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: É correto afirmar que os ESTUDOS previstos no ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA, alínea “b” do subitem 1.1.1, do item 1.1 - FASE 1 – 
ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO FUNDO, em face do exíguo prazo de 
15 dias corridos fixados para a sua apresentação, não contemplam uma análise 
individualizada de cada um dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS integrantes da LISTA 
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INICIAL, correspondendo apenas a uma abordagem sobre os aspectos gerais 
relacionados às questões elencadas? 

Resposta/ Comentário: Não haverá necessidade de análise individualizada dos 
imóveis na FASE 1. A avaliação e a AUDITORIA JURÍDICA individualizada 
dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS serão realizadas na FASE 2, ficando a critério 
dos CONTRATADOS iniciar tais atividades antes do prazo previsto.   

Questão 20.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: De acordo com o inciso IV do artigo 4º da ICVM 472/2008, o 
ADMINISTRADOR deverá instruir o pedido de autorização para constituição e 
funcionamento do FUNDO junto à CVM, acompanhado, entre outros, da indicação 
do nome do AUDITOR INDEPENDENTE e dos demais prestadores de serviços 
contratados. Após a constituição do FUNDO não há qualquer impedimento para a 
substituição dos indicados para fins do registro. 

A regra constante do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, item 1.2 – FASE 2 – 
ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO, contempla no subitem 1.2.1, alínea “a”, os 
SERVIÇOS de “seleção da EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE, da 
EMPRESA AVALIADORA e do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, com 
observância dos parâmetros previstos no REGULAMENTO, com as condições 
negociadas para prestação dos serviços correspondentes”, após o registro do FUNDO. 
Considerando o afirmado acima, a exigência de execução de tais serviços na FASE 2, 
ou seja, após o registro do FUNDO, não afrontaria o inciso IV do artigo 4º da ICVM 
472/2008? 

Resposta/ Comentário: Os CONTRATADOS poderão indicar o nome do 
AUDITOR INDEPENDENTE durante a FASE 1, sujeito à ratificação posterior 
pelo COMITÊ DE INVESTIMENTOS. Exceto caso expressamente exigido pela 
CVM, a indicação prévia da EMPRESA AVALIADORA e outros prestadores de 
serviços não será realizada, para fins de registro do REGULAMENTO. 

Questão 21.  

BANCO FATOR 

Pergunta: No item 5 do Termo de Referência está descrita a contratação e atuação da 
Empresa Avaliadora, deverá ser contratada apenas 1 empresa avaliadora, ou poderão 
ser contratadas quantas empresas forem necessárias para alcançar maior eficiência nas 
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avaliações? 

Resposta/ Comentário: Caso devidamente justificado, poderá ser contratada 
mais de uma EMPRESA AVALIADORA. 

Questão 22.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: A AUDITORIA JURÍDICA a ser efetivada pelo ESCRITÓRIO DE 
ADVOCACIA para verificar a regularidade da situação dominial dos ATIVOS 
IMOBILIÁRIOS para fins de integralização no FUNDO, prevista no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA, item 1.2 – FASE 2 – ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO, 
subitem 1.2.1, alínea “c”, consiste exclusivamente na identificação do proprietário e 
atualização das matrículas dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS? 

Resposta/ Comentário: A AUDITORIA JURÍDICA deverá ter a máxima 
extensão possível, dentro do limite de remuneração previsto na alínea (n) do item 
9.1 do TERMO DE REFERÊNCIA. Para ser eficiente, a AUDITORIA 
JURÍDICA deverá adotar critérios seletivos de análise, conforme as 
peculiaridades de cada imóvel. 

Questão 23.  

SOCOPA CORRETORA 

Pergunta: Os honorários advocatícios referentes à estruturação serão ressarcidos pelo 
Fundo? 

Resposta/ Comentário: Todas as despesas referentes à FASE 1 deverão ser 
cobertas pela PARCELA DE ESTRUTURAÇÃO, inclusive honorários 
advocatícios, conforme item 7.1.1. da minuta do CONTRATO. 

Questão 24.  

BRAZILIAN REAL ESTATE INVESTMENTS 

Pergunta: As remunerações iniciais de estruturação e pré-operacional serão para 
pagar as despesas de estruturação, correto? Incluindo advogados, avaliação dos 
imóveis, etc. Tais despesas serão reembolsadas com as receitas do fundo quando este 
for estruturado? As avaliações dos imóveis, que estariam na fase 2, podem ser 
custeadas também com a remuneração de estruturação, caso os 20 mil mensais não 
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sejam suficientes? 

Resposta/ Comentário: Para a FASE 1, vide resposta à questão 23, acima. 
Constituem encargos do FUNDO as despesas elencadas no item 9.1 do TERMO 
DE REFERÊNCIA, inclusive despesas de avaliação dos imóveis. 

Questão 25.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: Uma vez que o EDITAL e seus ANEXOS não contemplam os valores 
para a composição do CAIXA MÍNIMO, cabendo aos CONTRATADOS, na FASE 1 
dos SERVIÇOS, apresentar e justificar os valores projetados para cada período de 12 
meses durante o funcionamento do FUNDO, previsto para um período de 5 anos, 
quais critérios serão adotados para sua aceitação pelo CONTRATANTE? 

Resposta/ Comentário: O CAIXA MÍNIMO é composto pelas despesas 
ordinárias imputáveis ao FUNDO, projetadas para os doze meses subsequentes, 
conforme consta das definições do EDITAL. Para avaliar a razoabilidade dessas 
projeções, será considerado o atendimento a parâmetros de mercado, estrutura 
contábil e econômico-financeira, com base em proposta apresentada pelos 
CONTRATADOS, devidamente justificada. 

Questão 26.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: Qual a consequência jurídica se não houver o aceite por parte do 
CONTRATANTE dos valores projetados pelos CONTRATADOS para o CAIXA 
MÍNIMO na FASE 1? Haverá a rescisão amigável do contrato, sem quaisquer 
penalidades para as partes? 

Resposta/ Comentário: O valor para a formação do CAIXA MÍNIMO pressupõe 
o consenso entre a CONTRATANTE e os CONTRATADOS, agindo ambos com 
princípios de probidade e boa fé, nos termos do art. 422 do Código Civil. No caso 
de insuficiência do CAIXA MÍNIMO no decorrer do período projetado de doze 
meses, a CPP ou outros quotistas poderão ser chamados a subscrever e 
integralizar em dinheiro os recursos porventura necessários para a continuidade 
do funcionamento do FUNDO. A reconstituição do CAIXA MÍNIMO levará em 
conta o histórico de despesas já incorridas. Por essas razões, não se vislumbra a 
hipótese de impasse insuperável. 
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INTEGRALIZAÇÃO DOS ATIVOS IMOBILIÁRIOS  

Questão 27.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: A LISTA INICIAL dos imóveis corresponde, segundo o EDITAL, C – 
DEFINIÇÕES, à “lista de ATIVOS IMOBILIÁRIOS selecionados pelo ESTADO 
DE SÃO PAULO e disponibilizados para análise de informações básicas em 
plataforma eletrônica e no ANEXO VIII do EDITAL”. Contudo, verifica-se que da 
referida LISTA INICIAL constam imóveis pertencentes a terceiros, como o 
Departamento de Estradas de Rodagem – DER, entidade integrante da Administração 
Pública indireta estadual.  Pergunta-se: qual a garantia e o instrumento jurídico que 
asseguram que os proprietários dos imóveis celebrarão os COMPROMISSOS DE 
INTEGRALIZAÇÃO previstos no CONTRATO? 

Resposta/ Comentário: Conforme o item 6.5 do TERMO DE REFERÊNCIA, até 
o momento de celebração do primeiro COMPROMISSO DE 
INTEGRALIZAÇÃO, o ESTADO DE SÃO PAULO poderá excluir 
unilateralmente da LISTA INICIAL quaisquer ATIVOS IMOBILIÁRIOS, 
desde que por motivo justificado, em razão de dificuldades de natureza técnico-
jurídicas. A falta de integralização dos imóveis pelo ESTADO DE SÃO PAULO 
sem motivo justificado permite aos CONTRATADOS dar por rescindido o 
CONTRATO, com as consequências previstas na cláusula 9.7 da minuta do 
CONTRATO. Os imóveis atualmente de titularidade do DER serão transferidos 
à Fazenda do Estado a título de doação, de forma prévia ou simultânea à 
celebração do COMPROMISSO DE INTEGRALIZAÇÃO do respectivo imóvel. 

Questão 28.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: O ESTADO DE SÃO PAULO, para proceder à alienação de imóveis, 
além da autorização legislativa que o EDITAL aponta já terem sido concedidas, 
encontra-se obrigado a observar as regras impostas pelo Decreto nº 61.163/15, no que 
diz respeito à prévia avaliação, manifestação do Conselho do Patrimônio Imobiliário, 
parecer da Procuradoria Geral do Estado e autorização do Governador. Tais requisitos 
foram atendidos? Se ainda não foram, o atendimento destes requisitos poderá implicar 
a supressão de imóveis da LISTA INICIAL? 
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Resposta/ Comentário: O Conselho de Patrimônio Imobiliário, em 20 de junho 
de 2017, opinou favoravelmente à proposta de constituição do Fundo de 
Investimento Imobiliário e a Procuradoria Geral do Estado concluiu pela 
viabilidade jurídica de constituição e operação do FUNDO através do Parecer 
AGI n° 30/2017. No que se refere à exclusão de imóveis, vide a resposta à questão 
27, acima. Todos os imóveis possuem autorização legislativa para alienação. Os 
demais procedimentos internos ou autorizações administrativas porventura 
necessários serão cumpridos previamente à integralização dos ATIVOS 
IMOBILIÁRIOS, com as adaptações cabíveis às peculiaridades do caso 
concreto. 

Questão 29.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: O ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, na Seção II, subitem 2.4, do 
item 2 – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, contempla a possibilidade de ingresso 
como QUOTISTAS “de órgãos ou entidades da administração pública de outras 
esferas de governo, mediante integralização de ATIVOS IMOBILIÁRIOS, de sua 
respectiva titularidade, respeitadas as disposições legais vigentes e aplicáveis”. E 
segundo o item 8.11 do TERMO DE REFERÊNCIA, a integralização de tais 
ATIVOS IMOBILIÁRIOS deverá ocorrer mediante a cobrança de prêmio de 
ingresso. Quais condições deverão ser observadas para o ingresso destes 
QUOTISTAS no FUNDO? 

Resposta/ Comentário: A integralização de novos imóveis não constantes da 
LISTA INICIAL dependerá sempre da concordância dos CONTRATADOS. As 
condições de integralização, incluindo o valor do prêmio, serão definidas em 
conjunto entre a CPP ou seus sub-rogados, e os CONTRATADOS.  

Questão 30.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: A LISTA INICIAL contempla imóveis que, além dos demais requisitos 
necessários à alienação dos próprios estaduais, necessitam de prévia audiência 
pública para que possam ser alienados pelo ESTADO DE SÃO PAULO. Tal 
condição, assim como os demais requisitos legais e regulamentares necessários à 
alienação dos próprios do ESTADO DE SÃO PAULO, serão de sua responsabilidade 
exclusiva e cumpridos previamente à celebração dos COMPROMISSOS DE 
INTEGRALIZAÇÃO? 
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Resposta/ Comentário: Sim, o ESTADO DE SÃO PAULO providenciará as 
audiências públicas previamente à celebração dos COMPROMISSOS DE 
INTEGRALIZAÇÃO.  

Questão 31.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: A responsabilidade pela guarda e manutenção dos ATIVOS 
IMOBILIÁRIOS objeto da LISTA INICIAL só passará para o ADMINISTRADOR 
do FUNDO após a sua efetiva integralização? Está correto afirmar que a celebração 
do CONTRATO não importará qualquer responsabilidade aos CONTRATADOS 
quanto à guarda e manutenção dos imóveis até a sua integralização no FUNDO? 

Resposta/ Comentário: Sim.  

 
 

QUOTAS  

Questão 32.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: Embora o OBJETO descrito no EDITAL e no CONTRATO não 
contemple a integralização do FUNDO em dinheiro, mas somente em ATIVOS 
IMOBILIÁRIOS, a Cláusula Sexta do CONTRATO e o item 8.4 do TERMO DE 
REFERÊNCIA indicam a integralização em dinheiro. É correta esta afirmação? 
Haverá realmente integralização do FUNDO em dinheiro? Tal integralização será 
efetuada exclusivamente pela CPP, que é o CONTRATANTE? 

Resposta/ Comentário: Haverá integralização em dinheiro, por parte da CPP, a 
título de QUOTAS SUPER SENIORES, na medida do estritamente necessário 
para fornecer a liquidez inicial ao FUNDO, conforme previsto no item 8.4 do 
TERMO DE REFERÊNCIA.  

Questão 33.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: Segundo o item 8.5 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, as 
QUOTAS SUPER SÊNIORES emitidas em face da integralização em dinheiro 
efetuada pelo CONTRATANTE, CPP, dos valores correspondentes ao CAIXA 
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MÍNIMO e à PARCELA DE ESTRUTURAÇÃO, farão jus a um prêmio em relação 
às QUOTAS SÊNIORES e gozarão de prioridade de amortização em relação às 
demais QUOTAS. Caberá aos CONTRATADOS propor no REGULAMENTO do 
FUNDO o valor do prêmio para aceitação pelo CONTRATANTE?   Quais os 
critérios adotados para sua aceitação? 

Resposta/ Comentário: Sim, caberá aos CONTRATADOS propor os critérios de 
remuneração das QUOTAS SUPER SENIORES, incluindo o prêmio em relação 
às QUOTAS SENIORES. A proposta deverá estar devidamente justificada a 
partir da relação risco/retorno esperado dessas quotas face à expectativa de 
monetização dos ativos que comporão o FUNDO.  

Questão 34.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: Quais critérios deverão ser adotados para se considerar a consolidação do 
FUNDO, prevista no item 8.9 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, que 
permitam aos QUOTISTAS deliberar sobre a realização de oferta pública de 
QUOTAS, ou sobre a sua negociação no mercado secundário? 

Resposta/ Comentário: O nível de consolidação das atividades do FUNDO, para 
efeito de viabilizar oferta pública de QUOTAS, será avaliado oportunamente 
pelo ADMINISTRADOR, em função do estágio de execução do PLANO DE 
NEGÓCIOS do FUNDO, e submetida à deliberação da ASSEMBLEIA GERAL 
DE QUOTISTAS. 

 
 
CONTRATO, CONTRATADOS E SUBCONTRATAÇÕES 

Questão 35.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: É correto afirmar que a eventual subcontratação dos SERVIÇOS pelo 
OPERADOR IMOBILIÁRIO e pelo ADMINISTRADOR, nas hipóteses previstas no 
EDITAL, já se encontra autorizada, não sendo necessária a sua menção na 
documentação de habilitação ou na proposta a ser apresentada pelos LICITANTES? 

Resposta/ Comentário: Conforme o disposto no item 8.2 da minuta do 
CONTRATO, a subcontratação dos SERVIÇOS será admitida apenas em 
situações excepcionais, mediante justificativa fundamentada e autorização 



   GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA FAZENDA 

COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS - CPP 
 

17 
 

prévia da ASSEMBLEIA GERAL DE QUOTISTAS. 

Questão 36.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: O CONTRATO contempla os SERVIÇOS detalhados em suas cláusulas, 
no EDITAL e no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, que serão prestados pelos 
CONTRADADOS de acordo com as regras estabelecidas pela Lei Federal nº 
8.666/93. Assim sendo, em face das cláusulas obrigatórias elencadas pelo artigo 55 da 
Lei Federal nº 8.666/93, que contempla o preço, no CONTRATO não deveria constar 
o seu valor? 

Resposta/ Comentário: Pode ser considerado como valor do CONTRATO o total 
da remuneração devida aos CONTRATADOS, durante o prazo de 5 anos de 
duração do FUNDO. No entanto, esse valor somente poderá ser conhecido após a 
LICITAÇÃO. 

Questão 37.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: Em face das regras estabelecidas pelo EDITAL, que prevalecem sobre as 
do CONTRATO, segundo previsto na Cláusula Décima Segunda, 12.2, e a fim de que 
se cumpra o determinado pela Lei Federal nº 8.666/93, o CONSÓRCIO não deveria 
constar como CONTRATADO, sendo representado perante o CONTRATANTE pela 
empresa líder, e somente após a constituição do FUNDO e a obtenção do registro na 
CVM é que tal regra deixaria de prevalecer, como bem destacado no item 5.1 da 
Cláusula Quinta? Se assim não for, como ficará a responsabilidade pela execução e 
interface com o CONTRATANTE no que diz respeito à aprovação dos SERVIÇOS 
que integram as FASES 1 e 2 e que não dizem respeito à operação do FUNDO? 

Resposta/ Comentário: Conforme previsto no item 2.5 do EDITAL, a assinatura 
do CONTRATO pressupõe a constituição regular do CONSÓRCIO, mediante o 
arquivamento do instrumento próprio na Junta Comercial. Após a constituição 
do FUNDO, o CONSÓRCIO deixará de existir, conforme previsto no item 5.1 da 
minuta do CONTRATO. 

Questão 38.  

FURRIELA ADVOGADOS 
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Pergunta: A Lei Federal nº 8.668/93 impõe no artigo 5º que o FII seja gerido por 
uma instituição administradora autorizada pela CVM, que deverá ser uma das 
instituições nele relacionadas. Segundo o artigo 8º da citada lei, somente o 
ADMINISTRADOR, que passará a ser o proprietário fiduciário dos bens 
integralizados ao FII, responderá pela sua gestão. No mesmo sentido as regras 
constantes da ICVM 472/08. 

Assim sendo, as regras constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e do 
CONTRATO, que impõe que uma série de decisões essenciais à correta e boa gestão 
do FUNDO sejam de responsabilidade do OPERADOR IMOBILIÁRIO e não do 
ADMINISTRADOR, não afrontariam as regras de funcionamento do FII pelas 
normas citadas? 

Resposta/ Comentário: A responsabilidade do ADMINISTRADOR em face dos 
quotistas observará rigorosamente o disposto na Lei 8.668/93 e na Instrução 
CVM 472/08. Não obstante, tanto o ADMINISTRADOR quanto o OPERADOR 
IMOBILIÁRIO são responsáveis perante a CONTRATANTE ou seus sub-
rogados pelas obrigações assumidas nos termos do CONTRATO. As 
responsabilidades oriundas de diferentes fontes de obrigação serão 
compatibilizadas quando da elaboração do REGULAMENTO. 

Questão 39.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: Uma vez que será aplicável ao ADMINISTRADOR do FUNDO, após a 
sua constituição e registro na CVM, as regras fixadas pela Lei Federal n° 8.668/93 e 
instruções da CVM, o direito de renúncia ao exercício de tal função estará atrelado às 
regras que regem os FIIs, não tendo aplicação as condições do CONTRATO relativas 
ao descumprimento do ajuste?  Esta questão é fundamental, uma vez que o EDITAL 
impõe uma série de obrigações ao OPERADOR IMOBILIÁRIO, após a constituição 
do FUNDO, quando as regras da CVM imputam exclusivamente ao 
ADMINISTRADOR a responsabilidade por sua gestão. 

Resposta/ Comentário: A renúncia do ADMINISTRADOR, não obstante 
prevista na legislação específica de Fundos Imobiliários, poderá caracterizar 
inadimplemento contratual em face da CONTRATANTE ou seus sub-rogados, 
quando manifestada sem motivo justificado.  
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Questão 40.  

SOCOPA CORRETORA 

Pergunta: Os custos de marketing e publicações ficarão a encargo do Operador 
Imobiliário ou do Fundo? 

Resposta/ Comentário: Publicações exigidas pela regulamentação aplicável, se 
houver, correrão por conta do FUNDO. Demais e eventuais custos de marketing 
e publicações serão encargo do OPERADOR IMOBILIÁRIO. 

 
 
RECEITAS DE ALUGUEL 

Questão 41.  

SOCOPA CORRETORA 

Pergunta: Os imóveis atualmente geram aluguel? Os contratos são atípicos? O 
Operador Imobiliário poderá estruturar CRI dos alugueis? Os custos de estruturação e 
distribuição poderão ficar a cargo do Fundo? 

Resposta/ Comentário: Os ATIVOS IMOBILIÁRIOS atualmente não geram 
aluguel, porém existem casos de termo de permissão de uso precário 
remunerado, que não poderão subsistir quando da transferência desses ATIVOS 
IMOBILIÁRIOS ao FUNDO. Qualquer estruturação financeira que não esteja 
inicialmente prevista no mandato do FUNDO estará sujeita à aprovação do 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS, sendo que, caso aprovada, os custos serão 
suportados pelo FUNDO. 

Questão 42.  

BRAZILIAN REAL ESTATE INVESTMENTS 

Pergunta: Vocês possuem ou poderiam nos enviar uma estimativa de receita líquida 
que esses ativos estão auferindo atualmente? 

Resposta/ Comentário: No que se refere a receitas de aluguel, vide resposta à 
questão 41, acima. No que se refere a receitas projetadas do FUNDO, caberá à 
LICITANTE executar as projeções necessárias para elaboração de sua proposta, 
com base na LISTA INICIAL de ATIVOS IMOBILIÁRIOS e na documentação 
disponibilizada na plataforma eletrônica.  



   GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA FAZENDA 

COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS - CPP 
 

20 
 

 
 
PRAZOS 

Questão 43.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: O CONTRATO indica ser regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e Lei 
Estadual nº 6.544/89, que limitam a vigência dos contratos administrativos, não 
regulados por leis específicas, ao prazo máximo de 5 anos, admitida a sua 
prorrogação, em caráter excepcional, devidamente justificado, para a prestação de 
serviços contínuos, por um período de até mais 12 meses, consoante § 4º do artigo 57 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

A Cláusula Quarta do CONTRATO, ao indicar que o seu prazo de vigência 
contemplaria os períodos da FASE 1 (30 dias corridos, sem contar o prazo necessário 
à aprovação dos ESTUDOS e do REGULAMENTO pela CONTRATANTE) e das 
FASES 2 e 3 (5 anos), não deveria ser retificada? 

Resposta/ Comentário: O prazo de vigência do CONTRATO não se confunde 
com o prazo de vigência do FUNDO. Considera-se encerrado o CONTRATO 
com a plena realização de seu escopo, observado o disposto no item 4.1.1. da 
minuta do CONTRATO. 

Questão 44.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: O ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA contempla, no item 1.4 – 
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, subitem 1.4.1, para a FASE 1 – 
ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO FUNDO, o prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, contados da assinatura do CONTRATO, para que sejam 
apresentados ao CONTRATANTE a versão definitiva do REGULAMENTO do 
FUNDO e demais documentos necessários ao seu registro na CVM. 

Ocorre que os prazos máximos intermediários previstos nas alíneas “a” a “c” do 
citado subitem não contemplam os prazos para que a CONTRATANTE aprove os 
ESTUDOS, o que torna impossível o cumprimento do prazo máximo de 30 dias 
corridos para apresentação do REGULAMENTO e demais documentos pelos 
CONTRATADOS, como indicado no TERMO DE REFERÊNCIA. Assim sendo, não 
caberia a sua retificação? 
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Resposta/ Comentário: O período consumido pela CONTRATANTE para a 
aceitação dos ESTUDOS, embora exíguo, não será contabilizado no prazo de 30 
dias, previsto para a FASE 1. Ademais, a cláusula 1.4.4 do TERMO DE 
REFERÊNCIA permite a dilação de prazo por decisão da CONTRATANTE, 
por motivo justificado.  

Questão 45.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: O ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA contempla no item 1.4 – 
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, subitem 1.4.1, para a FASE 1 – 
ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO FUNDO, o prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, contados da assinatura do CONTRATO e para a FASE 2 – 
ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO, o prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, 
após o registro do FUNDO na CVM, para a celebração do primeiro COMPROMISSO 
DE INTEGRALIZAÇÃO. 

Referidos prazos apresentam-se exíguos e inexequíveis frente aos ESTUDOS e 
SERVIÇOS de avaliação e AUDITORIA JURÍDICA, que somente poderão ser 
executados após a celebração do CONTRATO, uma vez que exigem uma equipe 
técnica capacitada e custos elevados que não podem ser exigidos e sequer suportados 
pelos LICITANTES. Solicita-se, assim, a extensão dos prazos em questão. 

Resposta/ Comentário: Conforme item 1.4.4 do TERMO DE REFERÊNCIA, 
tais prazos poderão ser prorrogados, a critério da CONTRATANTE, quando 
demonstrada a sua inexequibilidade no caso concreto. 

 
 
REMUNERAÇÃO 

Questão 46.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: O Decreto nº 52.205/2007 institui o Cadastro Unificado de Fornecedores 
do Estado de São Paulo - CAUFESP, no âmbito da Administração Direta e Indireta 
do Estado de São Paulo, disponível a todos os interessados em licitar e contratar com 
órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fundações instituídas ou mantidas pelo 
Poder Público estadual, Empresas nas quais o Estado tenha participação majoritária e 
com as demais entidades por ele, direta ou indiretamente, controladas. Pergunta-se: 
como o CONTRATO contempla o pagamento aos CONTRATADOS, por meio de 
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integralização em dinheiro no FII, será necessário o prévio cadastramento dos 
LICITANTES ou dos CONTRATADOS no CAUFESP? 

Resposta/ Comentário: O pagamento pelo FUNDO não pressupõe o prévio 
registro no CAUFESP pelos beneficiários. 

Questão 47.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: A estruturação do FUNDO permite que o ADMINISTRADOR proceda à 
alienação dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS ou celebre contratos a eles relacionados, 
que importarão o pagamento de valores de forma parcelada, e que assim poderão ter 
entrada no FUNDO após o prazo de sua liquidação. 

Não seria cabível a revisão do EDITAL e respectivos ANEXOS a fim de que seja 
prevista a forma de remuneração do ADMINISTRADOR e do OPERADOR 
IMOBILIÁRIO nesses casos? 

Resposta/ Comentário: A PARCELA VARIÁVEL da remuneração do 
ADMINISTRADOR e do OPERADOR IMOBILIÁRIO corresponderá a um 
percentual da RECEITA LÍQUIDA auferida pelo FUNDO em regime de caixa, 
conforme definição do Edital. No caso de venda a prazo, o pagamento da 
PARCELA VARIÁVEL pressupõe o efetivo recebimento dos valores parcelados. 

Questão 48.  

BRAZILIAN REAL ESTATE INVESTMENTS 

Pergunta: O fluxo decorrente de eventual alienação de cotas no mercado secundário 
também irá remunerar o consórcio por meio da parcela variável? 

Resposta/ Comentário: A PARCELA VARIÁVEL incide sobre a RECEITA 
LÍQUIDA auferida pelo FUNDO. Uma vez que a alienação de quotas no 
mercado secundário não enseja receita ao FUNDO, os CONTRATADOS não 
serão remunerados através dessa parcela. 

Questão 49.  

BRAZILIAN REAL ESTATE INVESTMENTS 

Pergunta: Contabilmente como será auferida a receita líquida? Gostariamos de 
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entender melhor o que vocês estão considerando receita líquida para o cálculo da 
parcela variável, se já inclui as depesas do fundo, como ficaria contabilizado essa 
receita no momento da venda de um ativo, etc. 

Resposta/ Comentário: A RECEITA LÍQUIDA é a receita auferida pelo 
FUNDO em regime de caixa, após descontadas todas as despesas imputáveis ao 
FUNDO, exceto a PARCELA VARIÁVEL. 

Questão 50.  

DHBC ADVOGADOS 

Pergunta: Considerando que o Edital exige, no seu item 5.1, alínea “d”, que seja 
apresentada na Proposta a divisão das Parcelas de Custeio Iniciais e Subsequentes, da 
Parcela de Estruturação e da Parcela Variável entre os participantes do Consórcio e 
considerando ainda que  os trabalhos, responsabilidades e encargos de cada 
participante do Consórcio (Administrador e Operador Imobiliário) variam de acordo 
com a Fase do Serviço a ser contratado, entendemos que o percentual de participação 
de cada integrante do Consórcio pode ser apresentado de   
forma distinta para cada uma das Parcelas (como exemplo apenas, o Administrador, 
nas Parcelas de Custeio Iniciais e Subsequentes e de Estruturação receberia 60% e o 
Operador Imobiliário 40%), sendo que, na Parcela Variável, a situação se inverteria 
(isto é, o Administrador  receberia 40% e o Operador Imobiliário 60%). Pedimos 
confirmar se nosso entendimento está correto. 

Resposta/ Comentário: O entendimento está correto. 

Questão 51.  

BRAZILIAN REAL ESTATE INVESTMENTS 

Pergunta: A proporção das remunerações entre operador imobiliário e do 
administrador podem ser diferentes de acordo com cada tipo de remuneração 
(Estruturação,  Pré-operacional, parcelas iniciais de custeio, etc) ou deve-se definir 
uma única proporação para administrador e operador imobiliário e manter essa 
proporção para todas as remunerações? 

Resposta/ Comentário: Vide resposta à questão 50, acima. 
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Questão 52.  

BRAZILIAN REAL ESTATE INVESTMENTS 

Pergunta: Poderá o operador imobiliário, na figura do consultor imobiliário, ser 
remunerado pelo comprador do ativo com a taxa de corretagem de até 5%, conforme 
previsto no termo de referência no item 9.4, pelo trabalho de venda do ativo? Ou seja, 
pode o operador imobiliário atuar também como corretor e receber a remuneração 
para tal? 

Resposta/ Comentário: Sim. 

 
 
PENALIDADES 

Questão 53.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: O subitem 13.1 do item 13 do EDITAL – SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO contempla a aplicação de multa pecuniária no valor de 1 
milhão de reais, a título de cláusula penal compensatória, para a hipótese de 
desclassificação da proposta, o que não encontra amparo no artigo 7º da Lei 
10.520/02. Não caberia a retificação do EDITAL para a exclusão de tal hipótese? 

Resposta/ Comentário: As hipóteses de aplicação da multa pecuniária prevista 
no item 13.1 do EDITAL devem ser entendidas em correspondência com o 
disposto no art. 7º da Lei 10.520/02. Portanto, somente a inabilitação decorrente 
de apresentação de documentação falsa exigida para o certame ensejará a 
punição contratual. A referência à hipótese de desclassificação da proposta 
devido a inabilitação feita no item 13.1 do EDITAL deve ser considerada como 
erro material. 

Questão 54.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: No mesmo sentido, a aplicação da penalidade de multa pecuniária no valor 
de 1 milhão de reais para o caso de inabilitação dos LICITANTES também não 
afrontaria a Lei Federal nº 10.520/02, que contempla situações específicas de 
inabilitação, atinentes a “deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame”. Não caberia a adequação do item 13.1 do EDITAL aos termos do 



   GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA FAZENDA 

COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS - CPP 
 

25 
 

artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02? 

Resposta/ Comentário: Vide resposta à questão 53, acima. 

Questão 55.  

SOCOPA CORRETORA 

Pergunta: O artigo 13º do Edital do Pregão Presencial trata das sanções no caso de 
inadimplemento. Consta deste artigo multa em caso de inabilitação, desclassificação 
ou recusa injustificada do licitante assinar o contrato. Entendemos que a habilitação 
do Consórcio ocorrerá previamente ao pregão o qual participarão somente aqueles 
classificados.  Sendo assim, a multa em caso de inabilitação e desclassificação se 
refere a qual contexto? 

Resposta/ Comentário: Vide resposta à questão 53, acima. 

Questão 56.  

DHBC ADVOGADOS 

Pergunta: O item 13.1 do Edital estabelece a aplicação de penalidade para o caso de 
inabilitação e desclassificação da licitante. Parece se tratar de erro datilográfico, até 
mesmo por estar em desacordo com o artigo 7o da Resolução SF 58/2014. 
Entendemos que a penalidade somente é aplicada caso a licitante vencedora se recuse 
a firmar o contrato. Pedimos confirmar nossos entendimento. 

Resposta/ Comentário: Vide resposta à questão 53, acima. 

Questão 57.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: A Cláusula Nona do CONTRATO, item 9.1, não deveria ser retificada 
para fazer menção expressa à penalidade prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 
10.520/02 pelo descumprimento do CONTRATO? 

Resposta/ Comentário: Apesar da falta de menção expressa à Lei 10.520/02 na 
cláusula 9.1 da minuta do CONTRATO, a sua aplicação possui natureza 
cogente, não podendo ser afastada pela vontade das partes. 

 



   GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA FAZENDA 

COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS - CPP 
 

26 
 

Questão 58.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: A multa moratória por descumprimento das obrigações contratuais, 
constante do CONTRATO, item 9.3 da Cláusula Nona – DAS PENALIDADES, não 
estaria em desacordo com o previsto na Resolução SF-58/2014? Há obrigatoriedade 
de utilização de tal resolução pela CPP? A CPP possui regulamento de contratações? 

Resposta/ Comentário: As sanções previstas na Resolução SF-58/2004 
consideram-se aplicáveis por infrações cometidas apenas na fase de licitação, 
conforme previsto no item 13.3 do EDITAL. Após a celebração do CONTRATO, 
as situações de mora ou inadimplemento absoluto ficarão sujeitas 
exclusivamente a multas pecuniárias previstas no próprio CONTRATO. A CPP 
não possui regulamento próprio de contratações. 

 
 
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 

Questão 59.  

FURRIELA ADVOGADOS 

Pergunta: 4. É correto afirmar que os valores relativos à confecção de escrituras, 
contratos de compra e venda, contratos de locação, ou outros instrumentos jurídicos 
necessários à exploração comercial dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS constituem 
despesas de responsabilidade do FUNDO destinadas ao ESCRITÓRIO DE 
ADVOCACIA, consoante previsto no TERMO DE REFERÊNCIA – DA 
ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, subitem 
4.1, “e”? 
É correto afirmar, ainda, que tais serviços, por estarem previstos expressamente no 
EDITAL e inseridos no campo de atuação do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA a ser 
contratado pelo ADMINISTRADOR, não se caracterizam como subcontratação, não 
havendo que se cogitar de prévia autorização do CONTRATANTE, do COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS ou da ASSEMBLEIA GERAL DE QUOTISTAS? 

Resposta/ Comentário: Como regra, o FUNDO arcará apenas com a 
remuneração do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA responsável pela execução da 
AUDITORIA JURÍDICA, conforme previsto no item 1.2.1 (c) do EDITAL, além 
dos honorários advocatícios envolvidos na defesa do FUNDO, conforme item 9.1 
(h) do TERMO DE REFERÊNCIA. Outros serviços advocatícios poderão 
constituir encargo do FUNDO, quando associados a SERVIÇOS 
EXTRAORDINÁRIOS, conforme definição constante do EDITAL. Essa 
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hipótese não caracteriza subcontratação, embora exija a prévia aprovação do 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS, conforme previsto no item 7.7 (viii) do 
TERMO DE REFERÊNCIA.  

Questão 60.  

SOCOPA CORRETORA 

Pergunta: Projetos de desenvolvimento que propiciem maior valorização dos Ativos 
Imobiliários serão custeados pelo Operador Imobiliário ou pelo Fundo? 

Resposta/ Comentário: Projetos de desenvolvimento estão incluídos na definição 
de SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS e, sujeito à prévia aprovação pelo 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS, serão custeados pelo FUNDO. 

 
 


