
A contratação de facilities pelas empresas estatais

No âmbito da Administração Pública, a contratação de facilities não é um tema
relativamente novo, mas é forçoso admitir que o tema ganhou novo relevo com
a  Medida  Provisória  nº  915/2019,  convertida  na  Lei  nº  14.011/2020  que
expressamente  admitiu  no parágrafo  único do art.  7º  a  contratação  em um
único contrato, de serviços de gerenciamento e manutenção de imóvel, incluído
o fornecimento dos equipamentos, materiais e outros serviços necessários ao
uso do imóvel pela administração pública, por escopo ou continuados.

O termo  facilities conceitua uma “função organizacional que integra pessoas,
espaços e processos dentro de um ambiente construído com o objetivo de
melhorar  a  qualidade  de  vida  das  pessoas  e  a  produtividade  do  negócio
principal”, como previsto na Norma ABNT NBR ISSO 14001:2020, citada por
Soares  e  Lopes  (2022,  p.  149-150)  ,  autoras  que ainda  trazem o  conceito
cunhado por Christianne Stroppa e Ronny Charles, para quem facilities é uma
“contratação  de  uma  gama  de  serviços  (e  não  de  pessoas),  incluindo  o
gerenciamento de todos eles”.

A  modelagem  da  contratação  de  facilities decorreu  do  aprimoramento  da
Administração Pública em buscar soluções para os serviços de terceirização
clássicos  e,  nas  palavras  de  Stroppa  e  Pércio  (2022,  p.  211),  nessa
modelagem, 

Há a concentração em um único contrato de serviços relacionados a
infraestrutura de funcionamento dos edifícios públicos que, até então,
eram objeto  de  contratos  individuais  com  empresas  privadas,  por
meio  da  terceirização  convencional,  demandando  sua  gestão  por
parte de servidores públicos.

Rafael Sérgio de Oliveira (2020) esclarece que o instituto é de grande utilidade
para a gestão dos espaços onde funcionam as organizações públicas, sendo 

Uma  nova  modelagem  de  contratação,  capaz  de  explorar  as
competências do mercado no melhoramento da gestão dos serviços
terceirizados relacionados ao uso, ao gerenciamento e à manutenção
dos  imóveis  onde  funcionam  os  órgãos  e  entidades  das
Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal. [...]
A  definição  dessa  espécie  de  contrato  posta  no  §  1º  do  art.  7º
supratranscrito aponta para o modelo de contrato de facilities, ou seja,
trata-se contratação de serviços. Desse modo, o “contrato de gestão
para ocupação” é um contrato administrativo, nos termos do art. 54 e
seguintes  da  Lei  nº  8.666,  de  21  de junho  de  1993,3  cujo  objeto
preponderante  são  serviços  como  os  de  limpeza,  recepcionista,
copeiragem,  vigilância,  brigadista,  manutenção  predial,  outros  e,
ainda,  o  gerenciamento  de  todos  esses.  Em suma,  o  contrato  de
gestão para ocupação é um contrato de facilities, que, a depender da
sua  extensão,  pode  ser  um  contrato  de  facilities  full  (no  qual  se
incluem todos os serviços) ou de facility management (com a inclusão
da gestão desses serviços por parte da contratada).

Antes mesmo da publicação da Lei nº 14.011/2020, o Tribunal de Contas da
União já  havia  admitido a possibilidade  jurídica de contratação de  facilities,
sendo um marco de inovação o Acórdão 929/2017 do Plenário da Corte.
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O Acórdão referido foi vanguardista por admitir que a contratação de serviços
de conservação e manutenção de infraestrutura  predial,  com a inclusão  de
serviços variados, na modelagem conhecida como contratação de facilities, não
configura,  por  si  só,  afronta  à  lei  de  licitações,  devendo,  no  entanto,  essa
modelagem de contratação só encontrará  amparo na legalidade  quando as
condições  do  certame  assegurarem  o  atendimento  aos  princípios  da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade  administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório,  do
julgamento objetivo, da motivação, da eficiência e da competitividade.

Ainda sobre o julgado, ficou assente que a motivação para a contratação de
facilities deve  ser  previamente  formalizada  e  expressar,  de  forma  clara  e
inequívoca,  os  benefícios  potenciais  advindos  dessa  modelagem,  com
destaque para a quantificação das vantagens econômicas e financeiras e dos
ganhos advindos da economia de escala.

No ponto que interessa ao debate, apesar de uma funcionalidade interessante,
a Lei nº 14.011/2020, que positivou a contratação da gestão para ocupação de
imóveis públicos, deixou evidente que a contratação observará a disciplina da
Lei nº 8.666/93, formato licitatório que, em breve, será substituído pela Lei nº
14.133/2021, por força do que dispõe o art. 189 da Nova Lei de Licitações e
Contratos.

Nessa toada, é latente que a Lei nº 8.666/93, bem como a Lei nº 14.133/2021,
não se aplicam às contratações públicas realizadas por empresas públicas e
sociedades  de  economia  mista  dada  a  superveniência  do  regime  jurídico
instituído pela Lei nº 13.303/2016, o que poderia atrair o entendimento de que
as empresas estatais  estariam impossibilidades  de utilizar  a  contratação de
facilities.

No  entanto,  essa  limitação  é  apenas  aparente.  Como  bem  pontuado  por
Stroppa  e  Pércio  (2022,  p.  221),  “por  se  tratar  de  norma  geral,  a  Lei  nº
14.011/2020, no tocante ao tema da contratação de facilities, é de observância
obrigatória  por  todos  os  entes  e  órgãos  da  administração  direta  e  indireta,
podendo, inclusive, ser observada pelas empresas estatais”.

Não obstante todo o conteúdo inovador,  o já citado Acórdão nº 929/2017 –
Plenário do TCU também foi relevante porque, no caso concreto, a licitação era
promovida pela Caixa  Econômica Federal,  empresa estatal  federal,  tendo o
julgado defendido  a  implementação da sistemática  em razão das  inegáveis
vantagens para a Administração, o que já autoriza a defesa do entendimento
de  que  as  empresas  estatais  estão  aptas  a  realizarem  a  contratação  de
facilities,  em  face  dos  potenciais  benefícios  advindos  à  empresa  estatal
decorrentes desse modelo de contratação.

Considerando  a  especialidade  que  circunda  os  contratos  de  facilities,  é
incontroverso que a Lei das Estatais, e sua redação com caráter geral e aberto,
traz  muitos  elementos  que  podem  ser  usados  e  modelados  em  uma
contratação  no  modelo  que  aqui  se  analisada,  como,  (i)  a  duração  dos
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contratos com mais de cinco anos  nos casos em que a pactuação por prazo
superior  anos seja prática rotineira  de mercado e a imposição desse prazo
inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio; (ii) previsão da
matriz  de  riscos  como cláusula  contratual  obrigatória  definidora  de riscos  e
responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-
financeiro  inicial  do  contrato,  em  termos  de  ônus  financeiro  decorrente  de
eventos supervenientes à contratação; (iii)  peculiaridade de que os contratos
regidos  pela  Lei  n  13.303/2016  são  regulados  pelos  preceitos  de  direito
privado, o que traz mais liberdade, às estatais, para modelarem o contrato com
uma tipologia aberta, especialmente considerando o prazo mais alargado dos
contratos de facilities.

De  mais  a  mais,  além de tudo  já  exposto,  a  Lei  nº  14.011/2020  pode  ser
utilizada pelas empresas estatais ainda com supedâneo nas boas e modernas
práticas  administrativas,  já  que  se  harmoniza  com  os  institutos  que  são
tratados na Lei das Estatais, bem como com a própria flexibilidade licitatória e
contratual trazida pelo regime jurídico das empresas públicas e sociedades de
economia mista.
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