
Copa e Olimpíada fora da Lei de Licitações 
Tiago Pariz e Leandro Kleber 
 
EVENTOS ESPORTIVOS - Planalto argumenta que precisa atender ao alto nível exigido pelo 
COI e apresentará proposta na forma de emenda em MP 
 
O governo está empenhado em permitir que projetos para a realização da Copa do Mundo de 
2014 e da Olimpíada de 2016 sejam realizados sem a exigência de estarem enquadrados na 
Lei de Licitações. O argumento utilizado pelo Palácio do Planalto é o de atender ao alto nível 
exigido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para a realização dos Jogos. 
 
Com isso serão permitidos aditivos aos contratos, que podem elevar o preço das obras. A 
proposta será apresentada na forma de emenda em uma MP que trata de dívida tributária em 
desacordo com a visão do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o cronograma a ser 
cumprido. 
 
Não é a primeira tentativa da base aliada da presidente Dilma Rousseff de flexibilizar a lei de 
licitações com a tese de acelerar a conclusão das instalações dos dois eventos internacionais. 
 
Para aprovar a medida provisória que trata da Autoridade Pública Olímpica (APO) na noite de 
quarta-feira, na Câmara dos Deputados, a proposta foi apresentada, mas, diante da polêmica 
levantada pela oposição, acabou por ser retirada. A Lei de Licitações limita em 50% o aumento 
do valor dos contratos diante de variações de preços. 
 
“É perfeitamente possível atingir o objetivo do cronograma da Olimpíada com a atual lei de 
licitações. Temos tempo suficiente para construir aeroportos, ter logística para os Jogos e 
transporte urbano”, afirmou o procurador Marinus Marsico, representante do Ministério Público 
junto ao Tribunal de Contas da União. “Não é válido usar o argumento da emergência para 
contratar de qualquer forma”, emendou. 
 
A proposta de licitação específica atende também a projetos relacionados com os Jogos 
Mundiais Militares de 2011 no Rio de Janeiro e à infraestrutura aeroportuária para a Copa do 
Mundo. O relator da medida provisória que abraçará a sugestão de mudança é o deputado 
Hugo Leal (PSC-RJ). Para ele, mantidas as atuais regras do processo de concorrência, haverá 
problemas no cronograma justamente na entrega dos aeroportos. 
 
“A lei vai criar alguns problemas, sim, mas não dá para generalizar”, afirmou o parlamentar 
pelo Rio de Janeiro. 
 
Relatório do TCU sobre o andamento das obras do Mundial de futebol mostra que apenas o 
aeroporto do Galeão no Rio, dos 13 que necessitam de ampliação e reforma, tem obra em 
andamento. Apesar disso, o governo mantém previsão de que todos serão entregues em 2013, 
ano da Copa das Confederações. 
 
No aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, está em processo de licitação a construção do 
terminal de passageiros 3, com orçamento de R$ 716 milhões. O relator da medida provisória 
entende que deve ser rejeitada a proposta para possibilitar a inversão de fases na análise das 
concorrências. 
 
Segundo ele, a ideia também é manter a publicação de editais. 
 
Para Leal, esses pontos são indiferentes para a agilidade do processo de licitação. 
 
APO 
 
O futuro presidente da Autoridade Pública Olímpica deverá ser o ex-chefe do Banco Central 
Henrique Meirelles, que ainda não se manifestou sobre o projeto aprovado pela Câmara. 
Mesmo ainda não nomeado, no entanto, ele fez um movimento interno dentro do Palácio do 
Planalto para manifestar contrariedade com a redução de poderes da APO. No projeto 



aprovado pela Câmara, retirou-se a possibilidade de o órgão decidir sobre contratação de 
projetos, obras e realizar licitações. Essa tarefa caberá ao Conselho Olímpico, formado pela 
presidente da República, pelo governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), e pelo 
prefeito carioca, Eduardo Paes (PMDB). 
 
Meirelles terá de assumir uma APO da forma que foi aprovada pela Câmara. O senador 
Lindberg Farias (PMDBRJ) foi escolhido o relator da MP da Autoridade e disse não pretender 
apresentar mudanças, sob o argumento de que se a medida provisória for alterada terá de 
passar por nova votação na Câmara e não há tempo hábil para o trâmite legislativo. 
 
A MP perde validade no começo de março. 
 
Com isso, prevalecerá o formato defendido por Eduardo Paes. O ministro do Esporte, Orlando 
Silva, que até a criação da APO vem sendo o interlocutor do governo junto ao COI, atravessa 
um amplo processo de desgaste no governo, sobretudo com denúncias de que o programa 
Segundo Tempo, a principal bandeira da pasta, é alvo de irregularidades e desvios para 
beneficiar correligionários do PCdoB. 
 

 
 
Orçamento de R$ 12 bilhões 
Leandro Kleber 
 
Com o atraso iminente das obras bilionárias da Copa do Mundo de 2014, o governo também 
terá um grande desafio pela frente com os investimentos previstos para a realização dos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016. No total, são mais de R$ 12,5 bilhões divididos entre 
gastos sob responsabilidade do Estado e do comitê organizador do evento. 
 
A área de transportes, uma das que mais preocupam as autoridades e que envolve obras no 
Aeroporto do Galeão, em avenidas e no metrô do Rio, é a que dispõe de maior orçamento: R$ 
7,4 bilhões. Já com instalações esportivas deverão ser desembolsados R$ 1,5 bilhão. 
 
Outro segmento que deverá crescer é o de hotelaria e hospedagens. De acordo com o comitê 
organizador dos Jogos, a disponibilidade de leitos estará distribuída entre cerca de13 mil 
quartos de hotel, 25 mil apartamentos nas vilas de legado e mais de 8,5 mil cabines em seis 
navios de cruzeiro, que estarão atracados na zona portuária do Rio. 
 
A previsão é de que os investimentos em acomodações atinjam R$ 2,6 bilhões. 
 
Por enquanto, porém, os altos valores não passam de desejos futuros. Os gastos efetivos 
realizados se resumem a ações burocráticas e que pouco envolvem questões de infraestrutura. 
Cerca de R$ 3,4 milhões, por exemplo, foram pagos com a contratação de serviços de 
consultoria para apoiar a elaboração do modelo de gestão da Autoridade Pública Olímpica 
(APO). Outros R$ 91 milhões serviram para custear ações da candidatura vitoriosa do Rio para 
sediar os Jogos. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 25, 26 e 27 fev. 2011, Primeiro Caderno, 
p. A-15.   


