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São Paulo publica edital do
Fundo de Investimento Imobiliário

Meta é escolher 
consórcio privado 
responsável pela venda 
de imóveis estaduais
com valor estimado
em mais de R$ 1 bilhão

Governo paulista publica hoje, 24, 
edital para a abertura do pregão 
presencial que contratará o consór-
cio responsável por administrar e 
operar a carteira de imóveis esta-
duais. O Fundo de Investimento 
Imobiliário do Estado de São Paulo 
(FII) iniciará seus trabalhos com 
um portfólio de 267 imóveis, locali-
zados em 57 municípios, avaliados 
inicialmente em mais de R$ 1 
bilhão. O Executivo dispõe de esto-
que de mais de 5 mil imóveis.

A intenção, ao criar o FII, é 
facilitar a negociação dos imó-
veis, pois o atual modelo, com a 
oferta para comercialização por 
meio de editais, não é considera-
do o mais adequado. Nos últimos 
três anos, o Governo estadual pôs 
à venda imóveis com valor total 
de R$ 380 milhões, mas os negó-
cios realizados atingiram apenas 
8% desse montante.

A venda mais efetiva dos bens 
deverá ser um meio para gerar 
receitas para o Estado. Outra forma 
de obtenção de recursos, além da 
negociação desses imóveis, é a 
venda de cotas do FII, por meio de 
oferta pública.

Nesta primeira oferta ao mer-
cado, visando à constituição do FII, 
foram selecionados imóveis com 
documentação mais regular e que 
podem ser vendidos com mais faci-

do Brasil dispõe de um fundo, mas com 
caráter diferente, pois opera apenas para 
locação de agências. O diretor-presidente 
da CPP, Mario Engler, destaca o “caráter 
inovador” do FII e lembra que o formato de 
fundos imobiliários tem sido utilizado com 
sucesso pela iniciativa privada.

“Atualmente, não há trabalho de prospec-
ção para a venda dos imóveis do Estado, que 
também somente pode receber em dinheiro. 
Não é possível uma permuta, por exemplo. 
Com a constituição do fundo, será possível 
buscar o investidor, de acordo com as caracte-
rísticas de cada imóvel”, afirma Engler.

De acordo com o diretor-presidente 
da CPP, o administrador do fundo deverá 
ser uma instituição financeira, que não tem 
necessariamente experiência de atuação no 
mercado imobiliário. Por isso, trabalhará 
com o operador, cujas atribuições são bem 
maiores do que as de uma corretora imobi-
liária comum. “Queremos criar um fundo 
com uma governança robusta”, enfatiza.

Para o consórcio, o interesse em gerir 
o FII é que ficará com um porcentual dos 
negócios realizados, além de uma remu-
neração fixa. Um dos critérios para definir 
o vencedor da licitação é privilegiar o que 
oferece a menor taxa de administração.

Avaliação – O fundo será constituído 
com 267 imóveis, que valem, segundo ava-
liação preliminar, R$ 1.002.638.053,00. 
Esse valor é considerado apenas referen-
cial e sujeito a alteração. Assim que forem 
repassados ao FII, os ativos passarão por 
nova avaliação especializada, o que deverá 
elevar os preços de venda.

Em sua maioria, os imóveis estão de -
sabitados. Muitos deles foram recebidos 
em troca de dívidas de impostos e não têm 
serventia para os órgãos estaduais. Há, 
entre outros, terrenos em áreas privile-
giadas, à beira de rodovias, que poderiam 
abrigar residências, indústrias ou estabe-
lecimentos comerciais.

O gestor do fundo ficará responsável 
por sua administração durante cinco anos, 
período que pode ser prorrogado. Ao fim do 
prazo, os imóveis não vendidos retornarão 
ao Estado.

Cláudio Soares

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

SERVIÇO
Informações detalhadas de cada área, 
com a matrícula do imóvel e 
fotografias, estão disponíveis
em https://goo.gl/W2HiYb

lidade. Há bens comerciais, residenciais, ter-
renos, barracões, oficinas e ginásios incorpo-
rados pelo Estado ao longo do tempo.

Licitação – A Lei estadual nº 16.338, 
aprovada em dezembro do ano passado, 
autorizou o uso do fundo para a alienação de 
imóveis por parte do Estado. O FII irá ope-
rar em regime de direito privado, por inter-
médio de um administrador e um operador 
imobiliário, a serem escolhidos na licitação.

Entre abril e maio deste ano, foi reali-
zada consulta pública, por parte das secre-
tarias de Estado da Fazenda e de Governo, 
com o intuito de colher comentários e con-
tribuições sobre as diretrizes para a estru-

turação e seleção de prestadores de serviços 
do fundo e sobre a lista preliminar de imó-
veis a serem aportados no fundo.

A Companhia Paulista de Parcerias 
(CPP), ligada à Secretaria da Fazenda, é a 
responsável por conduzir a licitação, con-
tratar o administrador e acompanhar a 
gestão do fundo com o agente privado. 
Os interessados em participar da licitação 
terão 30 dias para encaminhar as propos-
tas. A realização do pregão presencial será 
no dia 22 de setembro, às 10 horas, na sede 
da Secretaria da Fazenda, na capital.

Inovador – O FII será o primeiro 
fundo imobiliário público do País. O Banco 

O Distribuição por Região Administrativa

Total: 267 imóveis

(FONTE: PORTFÓLIO DE IMÓVEIS)

Mario Engler – “Caráter inovador”
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