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ATA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS RECEBIDAS DAS EMPRESAS 
PARTICIPANTES DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2018. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quinze 
horas, na sala do Arquivo da Empresa Brasil de Comunicação S/A- EBC, localizada 
no Setor Comercial Sul Quadra 8, bloco B-50- 2º subsolo - Edifício Venâncio, 
Brasília/DF, a Comissão Especial de Acompanhamento do Chamamento 
Público nº 01/2018, designada pela Portaria- Presidente Nº 223/2018 de 07 de 
março de 2018, composta pelos empregados OLDESÍRIO LEMOS DE CASTRO, 
Presidente e FRANCISCO SOARES NETO e SAMITHA TERRA DUARTE 
FREITAS membros, reuniu-se para proceder à abertura dos envelopes e análise da 
documentação apresentados pelas empresas: J. FLEURY ASSESSORIA & 
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, NJR PARTICIPAÇÕES LTDA e AR EMPREENDIMENTOS, 
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. A empresa J. FLEURY ASSESSORIA & 
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA apresentou proposta considerando permuta por área 
construída em terreno de propriedade da EBC, contemplando também como 
pagamento os seguintes imóveis: Rod. DF 220, Km 7,5, Colina do Rodeador, SCRN 
702/3 Bloco B lotes 2, 4 e 6, SCRN 702/3 lotes 8 e 10, SMAS trecho 2, SGO Quadra 
1 lote 70, SGO Quadra1 lote 80, SGO – Quadra 1 lote 90, lote 3RTV do Setor de 
Rádio e Televisão Sul, SQS 208, Bloco C apto. 101, SQS 303, Bloco E, apto. 306, 
SQS 305, Bloco I apto. 401 e SQS 111, Bloco F, apto. 103. Após análise foi 
considerada classificada, visto que a mesma atendeu às exigências do Ato 
Convocatório. A empresa PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA apresentou proposta para construção no lote 3RTV do Setor de Rádio e 
Televisão Sul, de propriedade da EBC, considerando as normas Edilícias do Distrito 
Federal, oferecendo o percentual de 33 % (trinta e três por cento) da área total a ser 
aprovada e construída no referido terreno. Após análise foi considerada classificada, 
visto que a mesma atendeu as exigências do Ato Convocatório. A empresa NJR 
PARTICIPAÇÕES LTDA apresentou 03 (três) propostas a saber: Proposta 01 - 
refere-se à permuta de bens imóveis de propriedade da EBC por edificação a 
construir.  O empreendimento idealizado será no Bloco “C” com 25.000 m² (metros 
quadrados) situado na Quadra 601 do Setor de Grandes Áreas Norte, em 
Brasília/DF, localizado em um complexo arquitetônico, composto por um edifício com 
75.000 m² (metros quadrados) de área total, recebendo como permuta os seguintes 
imóveis: Rod. DF 220, Km 7,5, Colina do Rodeador, SCRN 702/3 Bloco B lotes 2, 4 
e 6, SCRN 702/3 lotes 8 e 10, SMAS trecho 2, SGO Quadra 1 lote 70, SGO Quadra1 
lote 80, SGO – Quadra 1 lote 90, lote 3RTV do Setor de Rádio e Televisão Sul, SQS 
208, Bloco C apto. 101, SQS 303, Bloco E, apto. 306, SQS 305, Bloco I apto. 401 e 
SQS 111, Bloco F, apto. 103. Proposta 02 - Refere-se à permuta de bens imóveis 
de propriedade da EBC por edificação a construir, a ser edificado no lote 11-R do 
SRTV, em Brasília DF, com uma área a ser construída de 13.465,07 m² (metros 
quadrados). Para totalizar os 20.000 m² (metros quadrados) exigidos no Ato 
Convocatório edificaria um empreendimento no terreno da EBC, lote 3RTV 
recebendo como permuta os seguintes imóveis: Rod. DF 220, Km 7,5, Colina do 
Rodeador, SCRN 702/3 Bloco B lotes 2,4 e 6, SCRN 702/3 lotes 8 e 10, SMAS 
trecho 2, SGO quadra 1 lote 70, SGO quadra1 lote 80, SGO – quadra 1 lote 90, Lote 
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3RTV, SQS 208, Bloco C apto. 101, SQS 303, Bloco E, apto. 306, SQS 305, Bloco I 
apto. 401 e SQS 111, Bloco F, apto. 103. Proposta 03 - Refere-se à permuta de 
bens imóveis de propriedade da EBC por edificação a construir, no lote 3RTV do 
Setor de Rádio e Televisão Sul, mediante a construção de empreendimento Green 
Building, com área total de 70.000 m² (metros quadrados), sendo destinado a EBC 
30% (trinta por cento) da área construída. Todas as 3 (três) propostas, após análise 
foram consideradas classificadas, visto que as mesmas atenderam as exigências do 
Ato Convocatório. A empresa AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA, por sua vez, apresentou 4 (quatro) propostas a saber: Proposta 
01 – Refere-se à permuta imediata da área atualmente ocupada pela EBC, no 
empreendimento Venâncio Shopping, de propriedade da proponente, por imóveis a 
serem escolhidos dentre aqueles previamente indicados no anexo II do Edital e que 
corresponda a 70% (setenta por cento) do valor do imóvel  e o restante, equivalente 
a 30% (trinta por cento) a ser pago em dinheiro, cuja forma de pagamento será 
negociada posteriormente. Proposta 2 – refere-se a permuta imediata de parte da 
área atualmente ocupada pela EBC, no empreendimento Venâncio Shopping, de 
propriedade da proponente, pelo lote 3RTV, mediante a realização das respectivas 
avaliações imobiliárias. Proposta 03 – Trata-se de permuta, para após o termino do 
contrato de locação em vigor, a ocorrer em dezembro de 2020, do imóvel construído 
de 20.0001,56 m² (metros quadrados) de área útil situado empreendimento 
denominado Venâncio Shopping por 100% (cem por cento) em imóveis a ser(em) 
escolhido(s) após a apresentação das respectivas e indispensáveis avaliações 
imobiliárias. Proposta 4 – Trata-se de Parceria Público Privada (PPP) envolvendo a 
construção de imóvel no lote localizado no SRTVS lote 3RTV, considerando um 
prazo de 24 (vinte e quatro) meses após a aprovação dos projetos, levando em 
consideração a construção e, posterior transferência da propriedade do imóvel a ser 
construído, respeitando  limite de 20.000 m² (metros quadrados). Após análise todas 
as propostas apresentadas foram consideradas classificadas, visto que as mesmas 
encontram-se de acordo com as exigências do Ato Convocatório. Por fim registra-se 
que o conjunto das propostas recebidas atingiram os objetivos do Chamamento 
Público nº 01/2018 com a apresentação de opções de modelo de negócios 
disponíveis no mercado. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que 
segue assinada pelos membros da Comissão. 
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