
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2018 

RECEPCIONAMENTO DE PROPOSTAS PARA EFEITO DE AQUISIÇÃO DE 

IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA BRASIL DE 

COMUNICAÇÃO S.A - EBC 
 

 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 Este documento tem por objetivo informar aos interessados no Chamamento Público 

nº 01/2018 – EBC, as especificações básicas de imóvel para instalação da Sede da 

Empresa Brasil de Comunicação S.A - EBC, que deverão ser seguidas para o 

atendimento deste Chamamento. 

 

1.1.1 Este Chamamento Público tem como fundamento legal o disposto na Lei nº 

11.652/2008; Lei nº 11.079/2004; Lei nº 9.784/1998; Decreto nº 7.689/2012; Lei/DF nº 

2.105/1998; Decreto Distrital nº 19.915/1998; Portaria-Presidente/EBC nº 421/2017.  

 

1.2 As especificações constantes neste Edital são exigências mínimas, não limitando o 

cenário de possibilidades de ofertas de bens imóveis a serem apresentadas pelos 

interessados. 

 

1.3 Como forma de garantir a ampla publicidade e transparência ao processo de 

aquisição de imóvel para instalação de sua Sede, a EBC publica o presente Chamamento 

Público para que seja garantida a livre concorrência entre os interessados em contratar 

com essa Empresa, levando-se em consideração os critérios de oportunidade e 

conveniência para a escolha de modelo de negócio mais vantajoso à EBC. 

 

1.4 O presente Edital, integrado ao Processo Administrativo nº 0479/2018, será 

disponibilizado no sítio da EBC (http://www.ebc.com.br), bem como será publicado no 

Diário Oficial da União – D.O.U. e em jornal de grande circulação. 

 

1.5 Será constituída do âmbito da EBC, Comissão Especial de Acompanhamento do 

Chamamento Público nº 01/2018, instância responsável por repassar as informações e 

dirimir possíveis dúvidas dos interessados sobre o edital de chamamento, bem como 

pelos atos e atividades previstos nos itens 5, 7, 8 e 9 do presente edital. 

 

 1.5.1 A Comissão Especial citada do item 1.5 contará com o apoio irrestrito dos 

membros da Comissão Permanente de Apoio a Gestão Imobiliária, instituída pela 

Portaria-Presidente nº 421, de 18.08.2017. 

 

1.6 Os demais atos referentes ao procedimento do Edital de Chamamento Público 

poderão ser acompanhados no sítio da EBC. 

 

2. OBJETO 

 

2.1 Prospecção do mercado imobiliário em Brasília/DF visando à futura aquisição de 

imóvel para abrigar a Sede da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, mediante coleta 

de propostas de negócio que atendam os requisitos mínimos especificados a seguir. 



 
 

3. DO IMÓVEL OFERTADO – REQUISITOS MÍNIMOS 

 

3.1 O imóvel será destinado à instalação da Sede da EBC, cuja finalidade é a prestação 

de serviços de radiodifusão pública e serviços conexos, observadas as condições e 

especificações mínimas discriminadas a seguir: 

 

a) O imóvel deve ser do tipo comercial com flexibilidade de alteração de layout, 

com facilidade para instalação de estúdios de rádio e para TV, com pé direito 

duplo, possuir climatização dos ambientes, com todas as condições de 

infraestrutura básica (rede elétrica com no mínio 3.3MW, lógica, de telefonia, de 

água e esgoto, vias adjacentes pavimentadas e coleta de águas pluviais, coleta de 

lixo.) 

 

b) O imóvel ofertado poderá ser usado, novo ou a ser construído; 

 

c) O imóvel deve se localizar no Plano Piloto ou nas Regiões Administrativas do 

Distrito Federal;  

 

d) Deve possuir ou ser ofertada edificação com no mínimo 20.000,00 m2 de área 

útil construída, observado o disposto previsto no Art. 3º do Decreto 7.689/12; 

 

e) O imóvel deverá apresentar condições técnicas e infraestrutura adequadas 

para instalação de estúdios de rádio e TV, de grupo de motores geradores de 

energia e do parque de antenas parabólicas, podendo ser no solo ou na cobertura 

da edificação; 

 

f) Deve possuir espaço para garagem e estacionamento próprio, com pelo menos 

a quantidade mínima de vagas previstas para cada tipo de edificação, de acordo 

com as legislações vigentes;  

 

g) O imóvel deverá conter documentação comprobatória que autorize o 

funcionamento de empresas de rádio e televisão ou de atividades similares, 

comprovadas através do PDOT Plano Diretor de Ordenamento Territorial - 

PDOT e os Planos Diretores Locais PDLs; 

 

h) Deve ser assegurado que o imóvel possua Rota Pública Acessível nos termos 

da Lei nº 10.098/2000 e da ABNT 9050/2015, que dispõem sobre 

“acessibilidade e edificações, mobiliário, espaços e equipamentos”; 

 

i) O imóvel ofertado deverá ter situação regular e certidões negativas perante os 

órgãos competentes. 

 

3.2 O imóvel a ser ofertado neste Chamamento Público, de acordo com os requisitos 

mínimos acima descritos, poderá ser construído em terreno de propriedade da EBC, por 

meio, entre outros, da formalização de Parceria Público Privada – PPP, de acordo com o 

disposto na Lei nº 11.079/2004 ou ainda por outro instrumento de negociação 

legalmente previsto. 

 



 
3.2.1 O terreno de propriedade da EBC mencionado no item 3.2, localiza-se no 

seguinte endereço: Setor de Rádio e TV Sul-SRTVS, Lote 3 RTV, Brasília/DF, 

registrado no Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, 

matrícula nº 53732, conforme cópia de certidão, Anexo I.  

 

4. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

 

4.1 A edificação a ser construída ou pré-existente no imóvel deverá possibilitar a 

execução de Plano de Combate e Prevenção de Incêndio de acordo com todas as normas 

de Prevenção e Combate a Incêndio e o devido Registro no Corpo de Bombeiros do DF. 

 

5. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DAS PROPOSTAS 

 

5.1 As propostas deverão ser entregues durante sessão pública que será realizada no dia 

23 de março de 2018, das 15hs às 16hs, no Espaço Cultural da EBC/DF, situado no 

Setor Comercial SUL - SCS - Quadra 08 Bloco B-60 1º Piso Inferior - Edifício 

Venâncio 2000 - Asa Sul - Brasília/DF. 

 

5.1.1 Não serão aceitas propostas após data e horário estipulados no item 5.1.  

 

5.2 Os esclarecimentos sobre o presente Edital deverão ser dirigidos à Comissão 

Especial de Acompanhamento do Chamamento Público nº 01/2018, pelo endereço 

eletrônico, comissão.sede@ebc.com.br, até o dia 21/03/2018.  

 

5.2.1 A Comissão terá o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para prestar os 

esclarecimentos. 

 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

6.1 Na data e horário previstos no item 5.1, os interessados ou representantes 

apresentarão o envelope, devidamente lacrado, contendo a proposta comercial que 

deverá ser apresentada da seguinte forma: 

 

a) papel timbrado em 01 (uma) via original;  

b) datilografada ou digitada; 

c) legível; 

d) redigida em linguagem clara; 

c) sem emendas, rasuras ou entrelinhas;  

d) datada; 

e) assinada na última página e rubricada nas demais, inclusive nos Anexos. 

 

6.2 A proposta comercial deverá conter os seguintes dados: 

 

a) Descrição do imóvel a ser negociado; 

b) Preço total do imóvel;  

c) Valor por m² de área privativa – em moeda corrente nacional; 

d) Área útil disponível no imóvel; 



 
e) Prazo de validade da proposta de 90 (noventa) dias, contados da data fixada 

para entrega da proposta; 

f) Caso o prazo de validade da proposta estabelecido na alínea “e” não esteja 

expressamente indicado, o mesmo será considerado como aceito para efeito 

de apreciação. 

 

6.3.  Sem prejuízo da hipótese do item 3.2, a proposta deverá considerar, também, a 

possibilidade de realização de permuta com os imóveis listados no Anexo II deste 

Edital, bem como a possibilidade de pagamento por meio da dação de quaisquer desses 

imóveis.  

 

6.4. A proposta deverá conter, ainda, os seguintes anexos: 

 

a) Descrição completa do imóvel, da localização, da área física, das instalações 

existentes e, preferencialmente, apresentar fotos do imóvel, atendendo as 

exigências mínimas descritas neste Edital e valor de mercado; 

 

b) Título de Propriedade do Imóvel; 

 

c) Cópia da Escritura Pública devidamente registrada; 

 

d) Planta do imóvel; 

 

e) Certidão Negativa de ônus real que possa pesar sob o imóvel; 

 

f) Certidão de Quitação do IPTU/Taxas Imobiliárias; 

 

g) Documentos do(s) proprietário(s), Carteira de Identidade e CPF se Pessoa 

Física, ou Contrato Social e última alteração, juntamente, com os documentos 

dos sócios dirigentes, se Pessoa Jurídica; 

 

h) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a 

Dívida Ativa da União; 

 

i) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 

 

j) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica 

Federal; 

 

k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pelo Poder 

Judiciário – Justiça do Trabalho; 

 

l) Cópia do Contrato entre o(s) Proprietário(s) e a Imobiliária, se for o caso. 

 

6.5 Para as propostas de negócio utilizando a Parceria Público Privada – PPP deverão 

ser apresentados os documentos relacionados no item 6.4 e os dados, informações e 

documentos utilizados especificamente para esta modalidade. 

 

 



 
 

 

6.6 Apenas para efeito de aferição de valores das propostas, ocorrendo discordância 

entre o preço unitário e total, prevalecerá o primeiro, e entre os valores expressos em 

algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos. 

 

6.7 Os documentos referidos no Item 6.4 deverão ser apresentados em via original ou 

fotocópia, devidamente autenticada, juntamente com a proposta comercial do 

Chamamento Público nº 01/2018. 

 

6.7.1 A Comissão Especial de Acompanhamento esclarece que a EBC não pagará 

ou ressarcirá quaisquer despesas com a elaboração de proposta comercial, 

intermediação ou corretagem em decorrência deste Edital. 

 

6.8 Será facultado aos interessados substituir os documentos mencionados nas alíneas 

“g” a “k” do item 6.4 por Declaração de que atende aos requisitos de habilitação ali 

previstos, devendo ser apresentados à EBC, caso seja solicitado. 

 

6.9 Será permitido aos interessados apresentar mais de uma proposta, desde que 

ofereçam modelos de negócio distintos, devendo atender para cada uma delas todos os 

requisitos previstos no item 6 deste Edital. 

 

 

7. DA APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

7.1 As propostas serão conferidas e apreciadas pela Comissão Especial de 

Acompanhamento do Chamamento Público nº 01/2018 em sessão restrita aos membros 

da Comissão, subsequente à sessão pública a que se refere o item 5.1, com o registro 

dos principais atos em Ata. 

 

 7.1.1 A Comissão Especial de Acompanhamento do Chamamento Público nº 

01/2018 terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apreciar as propostas, podendo 

instaurar diligência para sanar eventuais erros materiais e outras questões que não 

impliquem alteração das propostas. 

 

7.2 A EBC reserva-se o direito de vistoriar os imóveis ofertados, que deverão estar à 

disposição para visitas e perícias.  

 

7.3 A Ata da sessão a que se refere o item 7.1 deverá consignar, no mínimo, a causa de 

desclassificação das propostas comerciais, as eventuais diligências e vistorias, e, ao 

final, o resultado da seleção. 

 

7.3.1 Todas as propostas comerciais, classificadas ou não, serão juntadas aos 

autos do Processo Administrativo nº 0479/2018 e, após a divulgação do resultado, 

estarão disponíveis para consulta. 

 

 

 

 



 
 

8. DO RESULTADO 

 

8.1 A Comissão Especial de Acompanhamento divulgará a relação das propostas 

selecionadas, com indicação do nome do(s) proponente(s) e resumo da(s) proposta(s) 

comercial(is), conforme os critérios estabelecidos no presente Edital de Chamamento 

Público.  

 

8.2 Os interessados poderão apresentar recurso à Comissão Especial de 

Acompanhamento do Chamamento Público Nº 01/2018, por meio do endereço 

eletrônico, comissão.sede@ebc.com.br, no prazo de 2 (dois) dias úteis da divulgação do 

resultado. 

 

8.3 Os proponentes que eventualmente tiverem suas propostas comerciais questionadas 

poderão apresentar contrarrazões à Comissão Especial de Acompanhamento do 

Chamamento Público Nº 01/2018, por meio do endereço eletrônico 

comissão.sede@ebc.com.br, no prazo de 2 (dois) dias úteis , fazendo menção ao recurso 

interposto. 

 

8.4 Encerrado o prazo de interposição de recurso e de eventuais contrarrazões previstos 

nos itens 8.2 e 8.3, a Comissão terá o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas para 

reconsiderar ou manter sua decisão quanto à seleção das propostas.  

 

8.5 Ao final, a Comissão Especial de Acompanhamento divulgará a relação das 

propostas selecionadas, com indicação do nome do(s) proponente(s) e resumo da(s) 

proposta(s) comercial(is), conforme os critérios estabelecidos no presente Edital de 

Chamamento Público.  

 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 Os prazos previstos neste Edital poderão ser prorrogados uma única vez, por igual 

período, a critério da Comissão Especial de Acompanhamento, o que deverá ser 

divulgado no sítio da EBC. 

 

9.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Acompanhamento 

que decidirá com base na legislação vigente. 

 

9.3 Mais informações poderão ser obtidas no horário de atendimento da EBC com a 

Comissão Especial de Acompanhamento pelo telefone (61) 3799-5660. 

 

9.4. O presente Edital não implica obrigatoriedade de aceite de quaisquer das propostas 

apresentadas, nem contrato preliminar, reservando-se a EBC o direito de optar pelo 

modelo de negócio que melhor atenda ao interesse público, em observância aos ditames 

da Lei n.º 8.666/93 (Lei de Licitações) ou da Lei nº 13.303/16 (Lei das Estatais). 

 

 

 

 



 
 

Brasília, 12 de março de 2018. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Luiz Antonio Duarte Moreira Ferreira 

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas 

 

 

 

 

______________________________ 

Laert Rimoli 

Diretor-Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I – CERTIDÃO DE REGISTRO DO IMÓVEL – Lote 3RTV 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 
 ANEXO II – RELAÇÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA EBC 
 

UF Localização do Imóvel Tipo 
Área Terreno 

(em m²) 

Área 

Construída 

(em m²) 

AC 
Rua Paraíba S/Nº, Remanso - Cruzeiro do Sul Terreno e Prédio 104.845,00 224,45 

Rua Rui Barbosa, S/Nº, Quarteirão 4-B, Lote 11, Centro - Cruzeiro do 

Sul 
Casa 290,00 112,00 

AM 

Ed. “Palácio do Comércio” 15º andar, Salas 1506/1507 - Manaus Sala Comercial - 82,53 

Ed. “Palácio do Comércio” 15º andar, Salas 1508/1509 - Manaus Sala Comercial - 70,36 

Terreno na Avenida Álvaro Maia 850 - Centro - São Gabriel da 

Cachoeira Terreno e Prédio 
148.400,00 362,00 

Rua Rui Barbosa S/Nº, esquina da Av. da Amizade - Tabatinga Terreno e Prédio 1.700,00 165,15 

Rua Brasília nº 279 – Bairro Juruá - Tefé Terreno e Prédio 1.076,00 186,58 

DF 

Rod. DF-220, km 7,5; Colina do Rodeador, RA IV - Brazlândia Terreno e Prédio 12.847.895,30 3.523,01 

SCRN 702/3, bloco B – Lotes 02,04 e 06 - Brasília Prédio 606,97 2.503,06 

SCRN 702/3, bloco B - Lotes 8 e 10  - Brasília Prédio 401,04 812,00 

SMAS, Trecho 02 (ant. Setor de Áreas Isoladas) - Brasília Terreno e Prédio Fração Fração 

SGO, Quadra 01 – Lotes 70 - Brasília Terreno 1.000,00 0,00 

SGO, Quadra 01 – Lotes 80 - Brasília Terreno 1.000,00 0,00 

SGO, Quadra 01 – Lotes 90 - Brasília Terreno 1.000,00 0,00 

Lote 3R – Setor de Rádio e TV Sul - Brasília Terreno e Prédio 5.500,00 1.459,63 

SQS 208, Bloco C, Apto 101 - Brasília 
Apartamento 

Funcional 
- 118,33 

SQS 303, Bloco E, Apto 306 - Brasília 
Apartamento 

Funcional 
- 110,00 

SQS 305, Bloco I, Apto 401 - Brasília 
Apartamento 

Funcional 
- 133,53 

SQS 111, Bloco F, Apto 103 - Brasília 
Apartamento 

Funcional 
- 237,57 

MA Rua Armando Vieira da Silva, 126, Bairro de Fátima - São Luís Terreno e Prédio 8.473,00 4.066,87 

MG 
Salas 807/808 da Avenida Amazonas nº 311, 8º andar - Belo 

Horizonte 
Sala Comercial - 110,60 

PB 
Sala nº 401 do Edifício Lagoa Center, Parque Sólon - João Pessoa Sala Comercial - 61,12 

Sala nº 403 do Edifício Lagoa Center, Parque Sólon - João Pessoa Sala Comercial - 65,17 

RJ 
Loteamento Jardim da Luz  –  Quadras 08 a 16 (Itaoca) - São Gonçalo Terreno e Prédio 112.000,00 1.142,28 

Praça Mauá nº 07 – Edifício “A Noite” - Rio de Janeiro Prédio 1.165,00 5.113,00 

RS 

Sala 502 da Rua dos Andradas, 800 - Porto Alegre Sala Comercial - 95,05 

Sala 601 da Rua dos Andradas, 800 - Porto Alegre Sala Comercial - 136,33 

Sala 602 da Rua dos Andradas, 800 - Porto Alegre Sala Comercial - 95,05 

Garagem, R. Sete de Setembro,772–4º andar, Box 181 - Porto Alegre Garagem - 28,06 

Rua Correa Lima, 2.118, Bairro Santa Tereza - Porto Alegre Terreno e Prédio 6.425,67 3.082,59 

RO Terreno situado na Estrada Municipal de Belmonte - Porto Velho Terreno 21.458,00 0,00 

SC 

Sala 701 do Edifício Aplub Visconde - Florianópolis Sala Comercial - 52,10 

Sala 702 do Edifício Aplub Visconde - Florianópolis Sala Comercial - 52,10 

Sala 703 do Edifício Aplub Visconde - Florianópolis Sala Comercial - 51,59 

Sala 706 do Edifício Aplub Visconde - Florianópolis Sala Comercial - 51,59 

   
  

 


