
Ministério de Minas e Energia

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) IN 5/2017

PROCESSO Nº 48052.000104/2020-97

ESTUDO PRELIMINAR DO PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ESCOLHA DE IMÓVEL PARA A ANM EM
PORTO ALEGRE/RS

DIRETRIZES GERAIS

1. NORMATIVOS APLICADOS

1.1. Este projeto tem como obje vo obedecer as normas aplicáveis aos municípios
envolvidos na prestação de serviços e a legislação federal aplicada ao caso em questão,
principalmente nos seguintes aspectos:

I - Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Cons tuição Federal , ins tui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências;

II - Lei Federal n. 10.520 de 17 de julho de  2002 - ins tui, no âmbito da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da
Cons tuição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de
bens e serviços comuns, e dá outras providências;

III - Lei Federal n. 13.589, de 04 de janeiro de 2018  - dispõe sobre a manutenção
de instalações e equipamentos de sistemas de climatização em ambientes.

IV - Lei Federal n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - dispõe sobe as sanções
penais e administra vas derivadas de condutas e a vidades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências.

V - Decreto Federal n. 99.280, de 06 de junho de 1990 - Promulgação da
Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio e do Protocolo de
Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio.

VI - Decreto Federal n. 7.689, de 02 de março de 2012 - Estabelece, no âmbito do
Poder Execu vo federal, limites e instâncias de governança para a contratação de
bens e serviços e para a realização de gastos com diárias e passagens.

VII - Decreto Federal n. 7.983 de 08 de abril de 2013 - estabelece regras e
critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá
outras providências;

VIII - Instrução Norma va/MPDG n. 03 de 20 de abril de 2017  - dispõe sobre
procedimentos administra vos básicos para a realização de pesquisa de preços para
aquisição de bens e contratação de serviços em geral emi da pelo Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
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IX - Instrução Norma va/MPDG n. 05 de 26 de maio de 2017 - dispões sobre as
regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de
execução indireta no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e
funcional emitida pelo Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

X - Instrução Norma va/ANM-SAF n. 06 de 25 de fevereiro de 2019 -
 Regulamenta o dimensionamento padrão das áreas e os arranjos sicos  dos
ambientes das unidades da Agência Nacional de Mineração – ANM, emi da pela
Superintendência de Administração e Finanças da ANM.

XI - Instrução Norma va/ANM-SAF n. 07 de 08 de março de 2019 - Regulamenta
os critérios para classificação de risco da infraestrutura predial das unidades da
Agência Nacional de Mineração – ANM e define seu plano de prioridades de
execução de reformas.

XII - Instrução Norma va/IBAMA nº 37, de 29 de junho de 2004 - determina o
registro no Ibama de pessoas sicas e jurídicas que lidem com substâncias
controladas pelo Protocolo de Montreal - Cadastro Técnico Federal.

XIII - Portaria GM/Ministério da Saúde nº. 3.523, de 28 de agosto de 1998, que
contém medidas básicas referentes aos procedimentos de verificação visual do
estado de limpeza, remoção de sujidades por métodos sicos e manutenção do
estado de integridade e eficiência dos componentes dos sistemas de climatização.

XIV - Portaria n. 179, de 22 de Abril de 2019 - Dispõe sobre medidas de
racionalização do gasto público nas contratações para aquisição de bens e prestação
de serviços, e dá outras providências.

XV - Resolução/ANVISA RE nº. 9, de 16 de janeiro de 2003, que trata de padrões
referenciais de qualidade de ar interior em ambientes de uso público e cole vo,
climatizados artificialmente.

XVI - Resolução/CONAMA n. 491, de 21 de novembro de 2018 - Dispõe sobre
padrões de qualidade do ar.

XVII - Resolução/CONAMA nº. 229, de 20 de agosto de 1997  - Dispõe sobre a
Convenção de Viena para a  Proteção da Camada de Ozônio e o Protocolo de
Montreal.

XVIII - Resolução/CONAMA nº. 340, de 25 de setembro de 2003 - Dispõe sobre a
u lização de cilindros para envazamento de gases que destroem a Camada de
Ozônio, e dá outras providências.

XIX - Decisão Norma va/CONFEA n. 42, de 08 de julho de 1992 - Dispõe sobre a
fiscalização das a vidades de instalação e manutenção de sistemas condicionadores
de ar e de frigorificação.

XX - NR 17/Ministério da Economia - norma regulamentadora - ergonomia.

XXI - NBR-9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos

XXII - NBR-5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

XXIII - NBR-5413 - Iluminância de Interiores;

XXIV - NBR-6880 - Condutores de cobre mole para fios e cabos isolados -
Características

XXV - NBR-7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de
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polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1 kV a 6 kV;

XXVI -  NBR-14565 – Procedimento básico para elaboração de projetos de
cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada.

XXVII - ANSI/EIA/TIA TR-42.7.1 – Cooper Cabling System Workgroup – Category 6 –
draft 10;

XXVIII - ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 (Balanced Twisted Pair Cabling Components)
Categoria 6;

XXIX - ANSI/EIA/TIA-568B – Commercial Building Telecomunica ons Cabling
Standard;

XXX - ANSI/EIA/TIA – 568A; e

XXXI - EIA/TIA-569-A – Commercial Building Standard telecommunica ons
Pethways and spaces;

XXXII - ISO/IEC 11801, IN SLTI nº 04/2013, dispõe sobre o Sistema SICAF;

XXXIII - Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Código Civil;

XXXIV -  IN/SRF 306/2003 - no caso de Imobiliária;

XXXV - Acórdão n. 1479/2019 Plenário do Tribunal de Contas da União;

XXXVI - Acórdão n. 488/2019 Plenário do Tribunal de Contas da União
(recomendação de publicação do ETP).

1.2. Foi seguido minuciosamente o Parecer 484/2019/PFE-ANM/PGF/AGU processo
48051.003548/2019-51 para fins de confecção dos documentos e fluxograma já ajustados com as
orientações legais em vigor.

1.3. Igualmente, para fins técnicos e ordem processual, será obedecida a Nota Técnica 5
1181036 do presente processo.

2. INCONSISTÊNCIAS OCORRIDAS NAS FASES DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO,
DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR E DA GESTÃO DO CONTRATADO VERIFICADAS EM CONTRATAÇÕES
JÁ REALIZADAS

2.1. Trata-se da segunda versão dos estudos técnicos preliminares visando a adequações
sugeridas pelo despacho da DINFRA 1408587 e melhor reestimativa do mobiliário a ser comprado:

2.1.1. Para estimativa de custo serão adotados móveis em "L" com  1,20m x 1,20m;

2.1.2. A sala de reunião, ou seja, atendimento ao cidadão possuirá capacidade para 08
pessoas, portanto uma mesa tipo reunião e oito cadeiras;

2.1.3. Na sala de copa, reunião, descanso e auditório estimar mesas tipo reunião;

2.1.4. Incluir a possibilidade de uso de auditório compartilhado ou pagamento sob demanda;

2.1.5. Três cadeiras para a sala do Gerente Regional (pequenas reuniões com subordinados ou
público externo);

2.1.6. Independente da forma de locação as empresas deverão se adequar o ambiente a Nota
Técnica constante neste processo, especificamente nas adequações de divisórias e infraestruturas
apontadas pela DINFRA, além de outros requisitos que constarão também no Termo de Referência,
sob pena de não aceitação da proposta.

2.2. No âmbito da Agência Nacional de Mineração, o úl mo chamamento público realizado
foi na cidade de Curi ba, no Estado do Paraná, assim as inconsistências apontadas e norteamento do
planejamento se darão com base no processo 48051.003548/2019-51.
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2.3. Os fatos apontados e que necessitaram de correção no chamamento de processo
48051.003548/2019-51, no parecer jurídico foram:

2.3.1. Falta de declaração de disponibilidade de imóveis públicos emitida pela SPU;

2.3.2. Transposição das exigências técnicas da Administração do ETP para o Termo de
Referência;

2.3.3. Falta de aprovação do Termo de Referência pela Autoridade Competente;

2.3.4. Sugestões de correções de redação de texto no Termo de Referência;

2.3.5. Sugestões de correções de redação na Minuta de Edital;

2.3.6. Constar como anexo do Edital a Nota Técnica e o Termo de Referência.

2.4. A SAF solicitou estudo comparativo do custo da locação versus o custo do imóvel próprio
no despacho 1152710, com a consequente resposta na Nota Técnica 4 1166513.

2.5. Na ata 74 da Diretoria Colegiada 1204289 houve a seguinte deliberação:

"Deliberação: aprovado por unanimidade. Fazer constar no contrato a previsão de dispensa de
multa após 6 (seis) meses de vigência, independentemente da sua duração. Recomendado que
na negociação com o locatário busque-se os mais baixos valores possíveis."

2.6. Há a orientação do Tribunal de Contas da União de que os Estudos Técnicos
Preliminares, embora não contenham informações de caráter defini vo quanto a contratação, devem
ter ampla publicidade, tendo como finalidade a fiscalização pela população e órgãos de controle
quanto ao bom planejamento do gestor público.

2.7. Serão transpostos os documentos do processo 48051.003548/2019-51, com o obje vo
de maior celeridade do processo, com as adaptações a contratação pretendida da Gerência Regional
de Porto Alegre/RS e correções que serão efetuadas para saneamento dos itens acima.

DIRETRIZES ESPECÍFICAS

3. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A Instrução Norma va n. 07/2019-SAF/DINFRA apresentou critérios de classificação de
riscos das unidades regionais da ANM. Dentre as edificações que apresentam riscos, foi constatado
que o atual imóvel da ANM em Porto Alegre-RS está classificado como de risco extremo.  Está em
andamento projeto básico de reforma e modernização pŕedial, 48401.700207/2018-29, porém,
conforme informação da DINFRA, eventual execução de reforma, devido a sua complexidade, não será
possível com os servidores no prédio.

3.2. Também há sentença judicial para a execução da reforma predial, tendo por fim a
preservação da segurança dos servidores.

3.3. Há dois cenários em que a necessidade de aluguel predial é obrigatória:

3.3.1. Execução da reforma predial, com a consequente realocação do pessoal;

3.3.2. Inexecução da reforma pŕedial, por eventual levantamento de falta de custo-bene cio
na realização de obras no prédio, sendo que inevitavelmente os servidores igualmente não poderão
permanecer no prédio próprio por falta de condições de segurança.

3.4. Assim é diagnos cada a necessidade de mudança de imóvel, o qual cumpra com os pré-
requisitos de infraestrutura e segurança da ANM e das normas de engenharia.

3.5. Ainda o fato de que há somente 32 colaboradores previstos na ANM/RS (já antevendo a
contratação de terceirizados/estagiários/concurso público), alguns em "home-office" para um prédio
com 2.661,00 metros quadrados, com custo anual de R$ 510.526,56, o qual seria ainda maior se as
manutenções prediais preventivas e corretivas fossem realizadas a contento.
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3.6. Aliada a falta de condições de segurança do prédio próprio, o valor para o
funcionamento do prédio, em suas condições mais básicas é an econômico, com várias salas ociosas,
além do mais não há servidores na área administra vas em número e com conhecimento suficiente
para o gerenciamento da infraestrutura de um prédio de grande porte.

3.7. Deve-se ressaltar que para a locação de imóveis deve ser respeitado o Decreto Federal
n. 7.689/2012, o qual estabelece que, para locações de imóveis para a União Federal, deve ser
respeitado o quan ta vo máximo de 09 (nove) metros quadrados por servidor. Neste valor, não estão
computadas as áreas para arquivo, de uso comum, e área para banheiros.

4. REFERÊNCIA AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

4.1. A referida contratação busca atender os norma vos produzidos pela Superintendência
de Administração e Finanças. Conforme disposto na Instrução Norma va n. 07 de 08 de março de
2019, faz-se necessário a busca de elementos de contratação com o obje vo de se reduzir o consumo
de energia e os riscos atualmente existentes nas edificações.

5. ESTIMATIVAS E QUANTIDADES

5.1. Através da Ordem de Serviço n. 183, de 25 de março de 2020, foi cons tuída Comissão
com o obje vo de realizar mapeamento de preços junto ao mercado imobiliário de Porto Alegre/RS,
acompanhamento do chamamento público, elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares e Termo de
Referência

5.2. Como resultado, foi obtido o Mapa de Preços (documento sei nº 1176176)

5.3. Deve-se ressaltar que o chamamento público tem o único obje vo de iden ficar a
tendência de preços do mercado e que os preços pesquisados podem variar para maior ou menor.

5.4. Os pré-requisitos necessários para a infraestrutura do imóvel deverá cumprir o previsto
na Nota Técnica n. 5 (doc. sei n 1181036) emitida pela DINFRA.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO
A CONTRATAR

6.1. Atualmente a Gerência Regional da ANM em Porto Alegre-RS ocupa imóvel próprio.  A
manutenção individual do imóvel ocasiona a necessidade em se manter exclusivamente contratos os
quais ocasionam um ônus elevado para a ANM, a saber:

6.2.
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I - Frota de veículos: 06 (seis) veículos oficiais, sendo que 03(três) estão em
processo de desfazimento.

II - Quan ta vo de servidores e terceirizados e estagiários: 32 (trinta e dois
colaboradores).

III - Área de arquivo: 111,00 (cento e onze) metros quadrados.

IV - O obje vo deste chamamento público é para que ocorra uma redução nos
custos diretos e indiretos referentes ao gasto mensal/global que a unidade regional
tem atualmente.

V - Em relação a manutenção predial, certamente o custo é es mado e aquém
do necessário para manter boa condição predial, dada as realizações de reformas
pontuais dentro do possível tendo em vista a obsolescência da infraestrutura do
prédio, por exemplo, todos as tubulações elétricas são metálicas e estão em estado
enferrujado.

6.3. Está em andamento licitaçao nacional para guarda externa e digitalização dos
processos físicos, assim a área a ser considerada não incluirá o espaço para o arquivo.

6.4. Os pré-requisitos necessários para a infraestrutura do imóvel deverá cumprir o previsto
na Nota Técnica n. 5 (doc. sei n. 1181036) emitida pela DINFRA.

7. SOLUÇÕES DE MERCADO

7.1. O mercado imobiliário trabalha com opções de locação de galpões, residências
exclusivas, imóveis exclusivos e prédios por área.

7.2. A gestão estratégica da ANM tem como obje vo buscar imóveis que apresentem
redução de custos. Conforme modelos de mercado atualmente adotados, temos as  seguintes
modalidades de locação:

I - locação tradicional: neste modelo, o espaço sico é locado sem serviços
inclusos, sendo cada um desses serviços acessórios contratados
independentemente.

II - locação com facilities (modelo de condomínio): pode-se definir o termo
facilities como a aplicação de um conjunto de mão-de-obra especializada em
determinados serviços no âmbito de uma organização. Neste modelo, o locatário
aluga não só o espaço sico, como serviços à sua operação, a exemplo de limpeza,
administração predial, recepção, vigilância etc.; e

III - locação “built to suit”: o termo built to suit é usado para referenciar
contratos de locação nos quais o locador investe recursos monetários em um
determinado imóvel com o fito de ajustá-lo às necessidades de um locatário
específico. Isto é, o imóvel é customizado de acordo com as necessidades de um
dado locatário. Em regra, tais contratos são a picos (neles prevalecem as condições
livremente pactuadas no contrato respec vo, e não os disposi vos da Lei
8.245/1991) e os valores pagos a tulo de aluguel incluem a amor zação dos
investimentos feitos pelo locador.

IV - Locação coworking: definida como aquela em que diversos profissionais
e/ou organizações dividem uma mesma estrutura sica. Além do espaço, podem
ser compar lhados serviços acessórios às a vidades administra vas, como limpeza,
controle de acesso, telefonista etc. O obje vo é escolher a proposta mais
vantajosa para a contratação de empresa de plataforma virtual para serviços de
coworking, em sala priva va open office contendo área líquida e estações de
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trabalho compar lhadas para atendimento dos órgãos interessados, em sede
habitual, e em qualquer ponto do território nacional que possua áreas coworking
para atendimento sob demanda.

7.3. Para a solução de redução de custo, o compar lhamento, modelo facilites agregado ao
modelo buil to suit,  conforme nota técnica apresentada pela DINFRA, apresenta a solução mais
viável, tendo em vista que a ANM não inves rá recursos na estrutura e buscará um imóvel que seja
mais vantajoso para sua locação.

7.4. No tocante ao modelo coworking, que oferecem vários serviços condominiais, de forma
similar ao modelo facilites, há o risco de que os imóveis apresentados não atendam a necessidade
específica ANM/RS, como por exemplo o oferecimento de sala de atendimento ao cidadão e espaço
para instalação de link exclusivo de internet da ANM, devido a alta padronização e inflexibilidade no
mercado dessa área, gerando maiores dificuldades na obtenção e aceitação de propostas.

7.5. Quanto a locação tradicional, haveria a necessidade de realizações de reformas, no
mínimo a montagem de divisórias, gerando diversos custos adicionais, como por exemplo na
fiscalização de contrato, abertura de procedimento licitatório, entre outros.

7.6. Porém, há a eventual possibilidade de exis r no mercado imobiliário de imóvel pronto e
com planta adequada as necessidades da ANM/RS o qual somente se conhecerá após a prospecção
mobiliária, ou seja, realização de chamamento público.

7.7. Como a solução defini va de mercado somente se dará com a realização do
chamamento público, a ANM-GR/RS terá ideia de como está o mercado de locação imobiliária, quanto
ao custo-bene cio e modalidades de locação tradicionais, com facilites, built to suit e coworking, ao
final da obtenção de propostas.

7.8. A ANM, como um todo irá adotar a guarda externa de processos, para a economicidade
de custos, melhor conservação dos processos físicos, e digitalização do acervo.

8. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

8.1. Após o resultado do chamamento público, a Comissão Especial terá como meta
apresentar todos os custos envolvidos direta e indiretamente em um processo de
locação, independentemente da modalidade a ser adotada (tradicional, com facili es, Buil to Suit e
coworking), incluindo, no mínimo, a análise dos seguintes itens:

I - Definição de metodologia de seleção adequada considerando ao menos:

a) Demonstração de custo-bene cio favorável no tocante à contratação de serviços
condominiais inclusos nos contratos de locação imobiliária, quando aplicável;

II - Interpretação adequada do termo “atendimento ao público” para a escolha de
imóveis em bairros e/ou regiões específicas, conforme disposto no art. 3º, § 2º, do Decreto
7.689/2012:

a) a restrição de área de locação de imóvel deverá ser analisada com base no art. 3º,
§2°, do Decreto n. 7.689/2012.

III - Conteúdo mínimo dos editais de chamamento público, e seus anexos, além de boas
práticas para a divulgação de tais documentos:

a) O TCU orienta que seja adotada a figura de chamamento público para escolha de
imóveis.

b) O chamamento público não é obrigatório, porém, deve ser disseminado no âmbito
do governo federal, tendo em vista os bons resultados ob dos. Trata-se, de fato, de
um mecanismo para prospecção de mercado, cujo intuito é iden ficar os imóveis que
atendam às necessidades da APF. É dizer, a permissão da u lização do chamamento
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público como mecanismo de prospecção de mercado, a fim de iden ficar os imóveis
elegíveis que preencham às necessidades da União, com atendimento aos princípios
da impessoalidade, moralidade e publicidade.

IV - Definição acerca do momento em que o laudo de avaliação patrimonial do imóvel a
ser locado será exigido, bem como o responsável por sua contratação:

a) O TCU orienta que, para análise do imóvel a ser preterido, deverá ser emi do
laudo de avaliação por profissional devidamente habilitado. Conforme a Instrução
Normativa da Secretaria do Patrimônio a União n. 02/2017, artigo 7, relata que:

Art. 7º As avaliações dos imóveis da União e de seu interesse poderão, a critério do
órgão central da SPU ou das suas superintendências, ser realizadas:
I - pela Caixa Econômica Federal-CAIXA, mediante contrato específico ou
determinação em lei;
II - por particulares habilitados, mediante celebração de contratos e convênios,
observados no que couber a legislação de licitação pública;
III - por profissional devidamente habilitado com registro ativo no CREA ou no CAU; e
IV - pela unidade militar interessada, nos casos de imóveis da União entregues ou
cedidos sob quaisquer regimes às Forças Armadas, não cabendo à SPU homologálas;
e
V - pelas unidades gestoras, devidamente registradas nos sistemas corporativos da
SPU, não cabendo esta homologá-las.
(grifos nossos).
 

V - Analisar a conveniência e a oportunidade de adotar medidas voltadas à o mização do
uso de imóveis disponíveis da Administração Pública Federal, estejam eles desocupados,
ocupados parcialmente ou ociosos, aproveitando, assim, melhor o patrimônio imobiliário da
União: Neste ponto, o TCU orienta que deve ser analisada a viabilidade em se compar lhar
edificações, com vistas a realização de rateio dos custos, visando assim, maior economicidade
dos recursos públicos. A ANM, através de sua Instrução Norma va n. 06-2019/SAF regulamentou
o critério de escolha de imóvel e qual a taxa de ocupação máxima por servidor.

9. ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE

9.1. Deverão ser apresentados na proposta, todos os aspectos de sustentabilidade,
da edificação, para apreciações e conhecimento, que tenham com premissas:

I - redução do consumo de água;

II - sistemas de iluminação com maior eficiência energé ca, através de
utilização de iluminação com lâmpadas led;

III - sistema de climatização com maior eficiência de consumo;

IV - u lização de sensores de movimento em áreas de pouco trânsito -
corredores ou áreas de uso comum.

10. DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

10.1. A localização do imóvel é uma das partes mais relevantes do projeto de
instalação, considerando que, manter a auto es ma dos servidores é condição essencial ao
atingimento das metas institucionais.

10.2. O local em boas condições de conservação, de fácil acesso aos usuários (próximos
a terminais de ônibus, metrôs, restaurantes, etc.), vem agregar produ vidade as a vidades,
considerando que o servidor realizará suas necessidades ro neiras sem o consumo de grande energia
em seus deslocamentos;
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10.3. Preferencialmente, o transporte público deve ser eficiente, com linhas disponíveis para
a maioria dos bairros e a menos de 400m do ponto de ônibus;

10.4. Serão avaliados a segurança básica dos servidores nos trajetos trabalho-ponto de
ônibus mais próximos, sob o ponto de vista de segurança pública da região. Uma vez que não seria
razoável interditar o Edifício alegando risco a vida do servidor e expô-lo a riscos ainda maiores;

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

11.1. O cerne da pretendida contratação um aluguel de prédio, que pode contemplar ou não
serviços adicionais inclusos no condomínio (por exemplo limpeza predial na área priva va,
amortização mensal da reforma de adaptação).

11.2. Por se tratar de um projeto de chamamento público, com busca de locação de andar(es)
em edi cios comerciais, a Comissão de Fiscalização além de iden ficar se o compar lhamento dos
andares e e serviços irão afetar a segurança da área de trabalho da ANM.

11.3. Também deverá ser analisada a economicidade da contratação de serviços adicionais
no condomínio, conforme disposto no item 12.

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU
FINANCEIROS DISPONÍVEIS:

12.1. Com a publicação do edital de Chamamento Público, a ANM terá ganhos em escala,
tendo em vista que agilizará o processo de manutenção predial,em especial nos seguintes aspectos:

I - Verificar a  realidade de preços no mercado imobiliário, iden ficando as
opções existentes;

II - Iden ficar a vantajosidade em se ocupar imóvel que apresente condições de
segurança para os servidores e usuários;

III - reduzir os riscos atualmente existente na sede da ANM-GR/RS;

IV - Gerar economia aos cofres públicos, através de compar lhamento de
contratos de limpeza, vigilância, recepção e manutenção;

V - Garantir melhor ambiente de trabalho para os servidores da ANM-GR/RS.

12.2. O obje vo da consulta pública é de verificar como é a demanda de preços do mercado
imobiliário, buscando garantir transparência no processo de seleção de escolha de imóvel a ocupar.

12.3. Apesar do imóvel atualmente ocupado pela ANM-GR/RS ser próprio, o mesmo não está
em boas condições e apresenta custo de manutenção elevado.

12.4. Apesar de a ANM-GR/RS possuir imóvel que não necessite efetuar pagamento mensal
de aluguel, o estado de infraestrutura do referido imóvel necessita de intervenções de grande porte.
Conforme a Instrução Norma va n. 07, de 08 de março de 2019, dentre 33 (trinta e três) imóveis e
terrenos analisados o grau de risco da edificação é classificado como de risco extremo.

12.5. O custo anual do imóvel próprio gira em torno de R$ 510.526,56.

12.6. Quanto ao mobiliário próprio existente na ANM/RS, as mesas e cadeiras são de grande
porte, sendo que esses móveis não estão de acordo com a metragem máxima de 9m2 por servidor,
definida em norma federal; assim esses móveis não poderão ser aproveitados, sendo desnecessário
sequer calcular eventual custo de mudança.

12.7. Haverá a necessidade mesas e cadeiras novos, seja por compra, seja por
oferecimento amortização mensal no condomínio no aluguel.

12.8. Ainda há o custo do mobiliário por servidor que pode ser estimado da seguinte forma:
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12.8.1. Consulta no painel de preços pelo catmat 267602, Contrato 11 1332287 mesa de
escritório em "L" mdf 1,20m x 1,20m no valor médio de R$ 437,50;

12.8.2. Processo 48051.002387/2019-88, cadeira de escritório comprada pela sede no valor
individual de R$ 1.371,00;

12.8.3. Processo 48051.002020/2020-06, mesa de reunião redonda comprada pela sede no
valor individual de R$ 850,00;

12.8.4. Consulta no painel de preços pelo catmat 459292, região sul, de cadeira po escolar
para uso em auditório, com prancheta no valor médio de R$ 129,09;

12.8.5. Consulta no painel de preços pelo catmat 464895 de cadeira fixa para uso em áreas
comuns no valor individual de R$ 217,32.

12.8.6. Para fins estimativos, podemos considerar:

12.8.6.1. uma mesa e três cadeiras de escritório para a sala do Gerente Regional;

12.8.6.2. uma mesa de reunião e 7 cadeiras fixas para a área de descanso;

12.8.6.3. uma mesa de reunião e 6 cadeiras fixas para a área de copa;

12.8.6.4. uma mesa de reunião e 8 cadeiras de escritório para a área de sala de atendimento ao
cidadão;

12.8.6.5. uma mesa de reunião e 30 cadeiras com pranchetas para o auditório.

12.8.6.6. 32 mesas e cadeiras de escritório para os colaboradores da ANM/RS (R$ 437,50 + R$
1.371,00)x 32 = R$ 57.872,00.

12.8.7. Para as áreas acima, no item 12.8.3 que necessitam de segregação de espaço, há uma
necessidade es mada de 01 mesa po "L" (R$ 437,50), quatro  mesas de reunião (R$ 3.400,00) ,  11
cadeiras po escritório (R$ 15.081,00), 13 cadeiras fixas (R$ 2.825,16) e 30 cadeiras adequadas ao
auditório (R$ 3.872,70); totalizando o valor de R$ 25.616,36.

12.8.8. Para o espaço maior dos colaboradores, na área de 222m2 descrita em Nota Técnica, 
há ainda o custo do mobiliaŕio de R$ 57.872,00.

12.8.9. O custo mensal, considerando as variáveis acima e vida ú l de 10 anos, conforme
macrofunção SIAFI 020330 e ainda que não haverá valor residual, por ser rara a prá ca de leilão de
bens móveis pela ANM, é calculada da seguinte forma:

(57.872,00 + 25.616,36) / 10 / 12 = 695,74

12.8.10. Assim desconsiderando-se armários e outras pecularidades di ceis de se prever no
atual estágio deste planejamento e que pouco irão influenciar a es ma va, o custo mensal do
mobiliário é de R$ 695,74.

12.8.11. É importante citar que tratam-se de valores meramente es ma vos e preliminares, que
poderão ser adequados e revistos em despachos ou processos futuros, ou mesmo descartados,  em
conformidade disposto em despacho pela DINFRA 1403908.

12.9. Igualmente há o custo de material de copa e água mineral:

12.9.1. Processo 48052.000042/2020-13, pagamento mensal es mado de R$ 350,00 de galões
de água mineral, com valor individual por servidor em 17,90 (considerando 20 servidores que estão
efetivamente em exercício atualmente).

12.9.2. Processo 48051.002125/2020-57, com material de copeiragem no valor total anual de
R$ 7.508,00, com custo mensal individual por servidor (considerando os 20 servidores em exercício
atualmente) em R$ 31,28.
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12.9.3. O custo mensal para 32 colaboradores, considerando as variáveis acima é de R$
1.573,16.

12.10. Processo de pagamento 48051.002125/2020-57, nota fiscal 1306929, no que se refere a
um posto de copeiragem no valor mensal de R$ 3.530,35.

12.11. Eventual oferecimento de facilities e coworking ou qualquer outra modalidade
aventada de serviços adicionais inclusos no condomínio, com por exemplo o oferecimento de
mobiliário, material de copa e água, serviço de copa, deverão ser levados em conta quanto ao
custo/benefício na análise da proposta, sendo que o custo mensal próprio, se executado pela ANM/RS,
seria de:

12.11.1. oferecimento de mobiliário básico (mesa e cadeira): R$ 695,74;

12.11.2. oferecimento de material de copa,água e copos descartáveis: R$ 1.573,16;

12.11.3. oferecimento de serviço de copa que envolve a preparação do café e lavagem de louça:
R$ 3.530,35;

12.11.4. oferecimento de serviço de limpeza, para a área interna a ser locada, levando o cálculo
proporcional para 454,80m2; com produ vidade de 800m2 por servente, o que totaliza 1 servente,
incluso material de limpeza, com custo mensal de R$ 3.633,72;

12.11.5. oferecimento de portaria ou vigilante, com valor mensal de R$ 19.213,00 (hipótese de
um prédio monoinquilino);

12.11.6. energia elétrica inclusa (custo embutido no aluguel), com valor mensal de R$ 3.999;

12.11.7. fornecimento de água e tratamento de esgoto incluso (custo embu do no aluguel) R$
783,00;

12.11.8. outros serviços poderão ser oferecidos na proposta, o que demandará uma análise
detalhada da ANM, com levantamento do custo em mercado ou contratações similares na ANM,
buscando a ngir a eficiência da contratação, ou que necessariamente não implicará na proposta com
menor preço, e sim no valor com melhor relação de custo-benefício.

12.11.9. Será permi do o uso de auditório compar lhado ou com pagamento sob demanda,
desde que haja economicidade na contratação e que no caso de compar lhamento, a demanda e
espaço sejam adequados ao número de locatários dentro do mesmo imóvel.

12.12. A situação atual é grave e necessita que os servidores sejam realocados o mais
rapidamente possível para um prédio com condições adequadas de infraestrutura, sendo que para a
realização de uma reforma do prédio a presença de pessoal não será permi da no prédio atual da Rua
Washington Luiz, 815, Centro, Porto Alegre/RS.

12.13. Conforme previsto na Lei Federal n. 8.666/93, ar go 24, inciso X, é dispensável o
procedimento licitatório para locação de bens imóveis. Não obstante, o Acórdão n. 1479/2019
(Plenário TCU) apresentou entendimento para que em processos de locação de imóveis, sejam
apresentados estudos preliminares e critérios claros de escolha.

12.14. As contratações realizadas até a presente data buscaram atender apenas as demandas
específicas, tendo em vista que cada regional possuí uma singularidade. Não obstante, os padrões de
infraestrutura devem servir como norteadores do processo de locação.

12.15. Verificou-se que no chamamento público realizado em Brasília-DF ocorreu a
desclassificação de propostas que não cumprissem com os pré-requisitos de metragem mínima de
área, tendo em vista que foram apresentadas áreas menores do que as necessárias. Tal fato
comprovou ser realmente um fator impeditivo para prosseguimento nas propostas.

13. DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
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13.1. Como resultado da consulta pública, será iden ficado se o mercado possuí condições
de atender as demandas da ANM, sob o quesito de redução de custos agregada às melhorias
necessárias.

14. CLASSIFICAÇÃO DA PUBLICIDADE (LEI 12.527/2011)

14.1. Conforme previsão na Lei Federal n. 12.527 de 18 de novembro de 2011, este processo
não necessita de sigilo, sendo todos os documentos abertos para consulta pública.

Documento assinado eletronicamente por Vitor Jackson Xavier Filho, Chefe de Serviço de
Administração, em 09/06/2020, às 13:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por José Eduardo da Costa Duarte, Gerente Regional da
Agência Nacional de Mineração, em 09/06/2020, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio Souza de Souza, Chefe do Serviço de
Fiscalização do Aproveitamento Mineral, em 09/06/2020, às 13:30, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Kleber Bolivar Meneghel Vargas, Chefe de Divisão
de Gestão Nacional de Infraestrutura, em 10/06/2020, às 10:17, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site www.anm.gov.br/autenticidade,
informando o código verificador 1408587 e o código CRC 647358D0.

Referência: Proces s o nº 48052.000104/2020-97 SEI nº 1408587
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