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I - PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E RESPOSTA A
INDAGAÇÕES DO CAU/RJ
- Diante das questões técnicas de extrema relevância e ainda visando o maior
esclarecimento junto a Classe dos Arquitetos e Urbanistas, o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ) solicita a extensão do prazo para inscrições e
entrega das propostas para no mínimo de 05 (cinco) dias úteis.
Resposta: Em atenção ao razoável pedido formulado pelo CAU/RJ, e em decorrência do alto
interesse dos Arquitetos pelo concurso, que pode ser mensurado pelo elevado número de
perguntas técnicas formuladas e participantes das visitas guiadas, o BNDES concorda com a
extensão do prazo por 5 (cinco) dias úteis.
O prazo final para a entrega das propostas passa a ser o dia 11/04/2014, estando mantidas
todas as disposições do edital, notadamente em relação a forma de entrega.

- O CAU-RJ pergunta se haverá contratação do vencedor do certame para participar da
elaboração e desenvolvimento do Projeto de Arquitetura, em todas suas etapas posteriores
ao Anteprojeto de Arquitetura: Projeto Legal de Arquitetura e Projeto Executivo de
Arquitetura.
Resposta: O BNDES está comprometido com a manutenção da concepção original e com a
integridade arquitetônica do projeto vencedor do concurso. Esses valores, buscados pelo BNDES
ao optar pela modalidade concurso, serão garantidos com a participação do Arquiteto vencedor,
que será contratado por inexigibilidade de licitação, desde que preenchidos os requisitos legais,
para realizar as adequações necessárias ao desenvolvimento dos demais projetos decorrentes do
anteprojeto vencedor, (conforme previsto no item 10.5 do edital), visando garantir a manutenção da
concepção arquitetônica original e a harmonização e perfeita integração entre os projetos.
Essa contratação não pode vir, desde já, antes do resultado do concurso, garantida no edital em
decorrência da impossibilidade administrativa e jurídica de se prever que certamente será cabível
uma futura inexibilidade de licitação, uma vez que ainda não se tem uma definição precisa do
escopo contratual e nem a identificação do profissional vencedor a ser contratado.
Assim ratifica-se que o BNDES formatou o concurso de acordo com os contornos aceitos pelo
Tribunal de Contas da União - TCU, com o objetivo de valorizar a Arquitetura nacional e obter um
projeto arquitetônico diferenciado para o seu edifício, cuja concepção e integridade serão mantidas
com a participação do Arquiteto vencedor do concurso, que será futuramente contratado por
inexibilidade de licitação, por um justo preço de mercado a ser aferido quando da materialização do
escopo do contrato, respeitados requisitos legais e jurisprudenciais, na forma do item 10.5 do
edital.
- O CAU-RJ pergunta de que maneira o BNDES pode garantir a classe que haverá a
preservação da concepção arquitetônica do anteprojeto a ser contratado?
Resposta: O compromisso do BNDES em manter a concepção e a integridade arquitetônica do
projeto, é reforçado novamente neste Fato Relevante e está expressamente previsto no edital do
concurso, quando o item 10.5 diz que o objetivo da contratação do Arquiteto vencedor para realizar

as adequações necessárias ao desenvolvimento do seu Anteprojeto é “garantir a manutenção da
concepção arquitetônica original”.
Este compromisso assumido e ratificado pelo BNDES está também presente na própria lógica da
opção por realizar um concurso público, cujo principal benefício é a obtenção de uma solução
arquitetônica diferenciada, o que perderia o sentido caso ela não fosse mantida no
desenvolvimento dos projetos futuros. Caso o BNDES quisesse interferir e customizar a solução
arquitetônica do futuro prédio teria optado por uma licitação do tipo técnica e preço, o que não foi
feito justamente porque esta Instituição objetiva valorizar a Arquitetura nacional e obter um projeto
arquitetônico diferenciado para o seu edifício anexo.
- O CAU-RJ pergunta qual o objetivo da inclusão dessa autorização prévia (item 2 do Anexo
IV), já nesta fase do projeto?
Resposta: Essa autorização prévia para futuras alterações no Anteprojeto não se destina a
possibilitar que o BNDES altere o projeto vencedor de acordo com a sua vontade, porque, como já
dito e reforçado, a manutenção da concepção arquitetônica original é um valor buscado no
concurso e um compromisso expressamente assumido por esta Instituição. Essa previsão objetiva
unicamente a materializar plenamente o comando do Art. 111 da Lei 8.666/93 e não causar
prejuízo ao desenvolvimento do projeto e à Administração Pública, para hipótese, indesejável mas
possível, da contratação por inexigibilidade do Arquiteto vencedor do concurso não se efetivar.
Isso porque, com a efetiva participação do Arquiteto vencedor no desenvolvimento dos projetos,
conforme item 10.5 do edital, a concepção arquitetônica será mantida, uma vez que é justamente
esse o objetivo da sua contratação direta, com bases legais e jurisprudenciais, e, portanto, essa
autorização prévia contida no edital torna-se logicamente inócua. Dessa forma, o item 2 do Anexo
IV do Edital não se aplicaria, uma vez que estaria contratado para participar do desenvolvimento
dos projetos.
Para as futuras alterações que vierem a ser demandadas quando o edifício estiver ocupado, o
BNDES manterá o compromisso assumido e consultará o Arquiteto vencedor toda vez que uma
intervenção necessária para a melhor utilização funcional do prédio possa afetar concepção
original do projeto, estando, logicamente, garantidos todos os direitos legais ao Arquiteto na
qualidade de autor do projeto.
O objeto da cessão dos direitos autorais presente no edital do concurso são os direitos autorais
patrimoniais, passíveis de transmissão na forma da Lei dos Direitos Autorais e da Resolução 67 do
CAU/RJ. Os direitos autorais morais, que asseguram a autoria da criação ao autor da obra
intelectual, são inalienáveis, irrenunciáveis e perpétuos, e não constituem objeto de cessão. A
necessidade de previsão da cessão dos direitos autorais patrimoniais decorre de uma obrigação
expressa no Art. 111 da Lei 8.666/93.
Como previsto na Lei de Direitos Autorais, as obras artísticas e projetos podem sofrer alterações
desde que haja prévia e expressa concordância do seu autor. Essa necessidade de autorização
prévia do autor da obra para alteração também é prevista na Lei 12.378/2010, que regulamenta a
profissão de Arquiteto e Urbanista e cria os CAU/BR e dos Estados:
“Art. 16. Alterações em trabalho de autoria de arquiteto e urbanista, tanto em projeto como
em obra dele resultante, somente poderão ser feitas mediante consentimento por escrito
da pessoa natural titular dos direitos autorais, salvo pactuação em contrário.”
Nos termos já citados, o BNDES irá manter a concepção original do projeto vencedor do concurso.
Para tanto, diante das possibilidades admitidas pelo entendimento do TCU, foi prevista a
contratação do Arquiteto vencedor para realizar as adequações necessárias ao desenvolvimento
dos projetos posteriores (item 10.5 do edital). Conforme exposto na pergunta acima, é inviável a
previsão de certeza sobre o cabimento da futura inexigibilidade de licitação por limitações
administrativas e jurídicas.

Assim, mesmo não sendo essa a vontade do BNDES, é possível que essa futura inexigibilidade de
licitação não venha a ser efetivada por circunstâncias imprevisíveis ou inevitáveis, como, por
exemplo, uma eventual falta de regularidade fiscal ou falecimento do Arquiteto vencedor, ou, até
mesmo, a sua recusa em assinar o futuro contrato por qualquer motivo.
Diante disso, caso não houvesse essa autorização prévia no edital do concurso, o BNDES poderia
futuramente se ver impossibilitado de prosseguir com o desenvolvimento do projeto, o que tornaria
inócua a cessão dos direitos patrimoniais exigida pelo Art. 111 da Lei 8.666/93 e causaria prejuízos
à Administração Pública.
Reforçamos, mais uma vez, que o BNDES formatou esse concurso em equilíbrio com o
entendimento do TCU, com o objetivo de valorizar a Arquitetura nacional e obter um projeto
diferenciado para o seu edifício, cuja concepção arquitetônica original será mantida para efetivar os
valiosos benefícios alcançados através do concurso.

II - ESCLARECIMENTO TÉCNICO DAS QUESTÕES ABORDADAS PELO IAB
O BNDES esclarece que a sua opção por realizar concurso para a escolha de Anteprojeto
Arquitetônico para o Prédio Anexo Edifício de Serviços do BNDES no Rio de Janeiro, como
previsto no art. 22, IV, da Lei nº 8.666/93, está em consonância com a modalidade de licitação para
a seleção de projetos de Arquitetura que é propugnada pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB,
qual seja, o concurso.
O BNDES conta com um Departamento de Licitações, composto por advogados especializados.
Esta estrutura tem larga e bem sucedida experiência em matéria de licitação pública e na
condução dos atos jurídico-procedimentais do certame, com a atuação conjunta dos Arquitetos que
compõem o nosso quadro próprio. Diante disso, o BNDES possui plena capacidade para promover
o Concurso de Arquitetura.
Conforme informações publicadas no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico na Internet do
Tribunal de Contas da União - TCU, portanto todas de caráter público, destacamos as sínteses das
decisões daquele Tribunal que guiaram o planejamento do concurso em realização pelo BNDES:
- Acórdão nº 3.361/2011 – 2ª Câmara
Neste acórdão, o TCU, com o respaldo do Ministério Público que atua junto ao Tribunal, fez críticas
ao modelo de contratação conjunta dos projetos arquitetônicos e complementares, adotado em
concurso realizado pelo IAB, tendo deliberado que:
• é incabível a contratação do vencedor do concurso sem uma nova licitação (por
inexigibilidade da mesma), dado que a inexigibilidade não pode ser caracterizada a priori,
no edital do próprio concurso;
• é indevida a contratação (do vencedor do concurso), sem nova licitação, para a realização
do “Projeto Completo (Adequação do Anteprojeto Arquitetônico e elaboração dos Projetos
Legal, Básico e Executivo)”, devendo-se proceder ao parcelamento da contratação, por
meio de realização de novas licitações;
• seria admissível a contratação direta do vencedor apenas para o serviço de adequação do
anteprojeto arquitetônico, por questões relativas à compatibilidade;
• não se deve admitir a adoção da Tabela de Honorários do IAB para precificar o projeto
contratado, em detrimento dos índices do SINAPI;
• não havia orçamento detalhado no concurso, a justificar o preço estipulado para os
serviços a serem prestados pelo escritório de Arquitetura a ser contratado.
Por fim, o TCU decidiu:
• julgar irregulares as contas dos gestores públicos responsáveis e aplicar-lhes multa.
- Acórdão nº 1.183/2010 - Plenário
Decidiu o TCU firmar o entendimento no sentido de que:

•

quando da contratação de projetos de Arquitetura e urbanismo por inexigibilidade de
licitação, devem ser obrigatoriamente licitados os projetos de instalações e serviços
complementares;
• a garantia de compatibilidade e coordenação de projetos arquitetônicos e complementares
não é assegurada exclusivamente por intermédio da contratação de uma única empresa
para elaborá-los e pode ser garantida pela atuação da área técnica do órgão contratante
ou até mesmo mediante contratação de empresa especializada;
• em tese, é possível que peculiaridades de empreendimentos de grande complexidade
tornem técnica ou economicamente inviável a divisão dos projetos, o que deve ser
devidamente demonstrado por parecer técnico, para ensejar excepcional contratação
direta dos projetos em conjunto;
• deve-se evitar previsão da possibilidade de subcontratação de parte do objeto em
contratos firmados com inexigibilidade de licitação.
Decidiu:
• dispensar a aplicação de sanções e emitir recomendações.
- Acórdão nº 3.468/2012 – Plenário
No acórdão, o TCU deliberou sobre anteprojeto para a revogação da Súmula nº 157 do próprio
Tribunal, redigida nos seguintes termos: “A elaboração de projeto de engenharia e arquitetura está
sujeita, em princípio, ao concurso ou ao procedimento licitatório adequado e obediente a critério
seletivo de melhor qualidade ou de melhor técnica, que é o escopo do julgamento,
independentemente da consideração de preço, que há de vir balizado no Edital”. Na
fundamentação, consignou-se o seguinte:
• Os dispositivos legais que fundamentavam a Súmula nº 157 (entre eles, o art. 83 da Lei
5.194/66 e a Lei nº 8.220/91) não mais subsistem, tendo sido revogados pelo art. 126 da
Lei 8.666/93;
• No concurso, a proposta da licitante já é o próprio projeto pronto e acabado;
• No pregão (o tipo será sempre o “menor preço”) ou em outra modalidade em que o tipo
possa ser “melhor técnica” ou “técnica e preço” (sem embargo da discussão sobre a
natureza comum do serviço de elaboração de projeto de engenharia), a licitante será
selecionada para elaborar o projeto a posteriori, de acordo com a proposta que apresentou
no certame em que se sagrou vencedora e as diretrizes previamente traçadas pela
Administração.
O Tribunal, então, decidiu revogar a Súmula nº 157.

De fato, a formatação do concurso de Arquitetura para o Anexo do BNDES possui aspectos
inovadores em relação à prática tradicionalmente conhecida de contratação de projetos de
Arquitetura por meio de concurso público. Porém, essa inovação não abala os benefícios advindos
da realização de um procedimento na modalidade concurso, e, muito menos, afasta a preservação
da concepção arquitetônica do Anteprojeto vencedor (conforme previsto no subitem 10.5 do edital).
O BNDES afirma que a formatação deste concurso foi idealizada de maneira a valorizar a
Arquitetura nacional e a preservar a concepção arquitetônica do Anteprojeto vencedor, em
equilíbrio com o entendimento do TCU, o que está garantido pelo conteúdo das respostas
apresentadas ao CAU/RJ, constantes do Item I deste Fato Relevante.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2014
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