
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2018
Processo nº 0479/2018
Objeto: 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 no
Edital..

Tendo  em  vista  a  Impugnação apresentada  pela  AR
EMPREENDIMENTOS,  PARTICIPAÇÕES  E  SERVIÇOS  LTDA,  temos  a
esclarecer:

Da Legitimidade e Tempestividade do Pedido

Conforme  subitem 5.2  do  Edital  de  Chamamento  Público  nº  01/2018,
qualquer interessado poderá solicitar  esclarecimentos acerca dos termos do
Edital, o qual deverá ser dirigido à Comissão Especial de Acompanhamento do
Chamamento Público nº 01/2018 até o dia 21/03/2018.

Portanto, em que pese a inadequação do fundamento legal do pedido da
AR  EMPREENDIMENTOS,  PARTICIPAÇÕES  E  SERVIÇOS  LTDA,  pois  ao
presente Edital  não se aplicam as disposições da Lei nº 8.666/1993, ele foi
dirigido à autoridade competente e observa o prazo editalício.

Portanto, o pedido é tempestivo, será recebido e merece as seguintes
considerações:

Dos esclarecimentos

O  pedido  de  esclarecimentos  noticiado  no  item  7  da  Impugnação  foi
recebido em 20/03/2018 e, conforme o já mencionado subitem 5.2 do Edital, a
Comissão Especial de Acompanhamento do Chamamento Público nº 01/2018
tem o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para resposta.

A resposta foi devidamente divulgada na página de acesso ao Edital de
Chamamento  Público  nº  01/2018  dia  21/03/2018,  não  havendo
descumprimento de disposição editalícia.

A legislação de  regência  do  Edital  está  prescrita  no  subitem 1.1.1  do
Edital,  sem prejuízo dos princípios da Administração Pública, aos quais esta
empresa estatal está submetida por expressa disposição constitucional (art. 37,
caput da Constituição Federal).



As disposições da Lei nº 8.666/1993 não se aplicam ao Edital porque seu
objeto  não  compreende  licitações  e  contratos  administrativos  pertinentes  a
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações (art.
1º).  Trata-se  de  procedimento  prévio  que  visa  prospecção  do  mercado
imobiliário, conforme subitem 2.1 do Edital.

Item 10.1 da Impugnação

Conforme o subitem 8.1 do Edital, serão selecionadas propostas que atendam
aos critérios mínimos prescritos no item 3 do instrumento.  

Item 10.2 da Impugnação

O objeto do edital está devidamente prescrito no subitem 2.1 do Edital e
corresponde  a  prospecção  do  mercado  imobiliário  por  meio  da  coleta  de
propostas  de negócio que atendam os requisitos  mínimos especificados no
instrumento.

Item 10.3 da Impugnação

As propostas  de negócios  deverão ser  elaboradas pelos  interessados,
podendo contemplar a utilização do imóvel mencionado no subitem 3.2.1 do
Edital e o formato Parceria Público-Privada mencionado no subitem 6.5, dentre
outros,  e  deverão  observar  os  critérios  mínimos  prescritos  no  item  3  do
instrumento.  

Item 10.4 da Impugnação

Os critérios mínimos previstos no item 3 do Edital  atendem a critérios
técnicos, legais e de conveniência e oportunidade para instalação da Sede da
Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC.

Item 10.5 da Impugnação

Vide  resposta  do  item  10.4  da  Impugnação.  No  que  diz  respeito  ao
Decreto nº 7.689/2012, o art. 3º prescreve que “Nos contratos para aquisição,
locação,  nova construção ou ampliação de imóvel,  deverá ser  observada a
área  média  de  até  nove  metros  quadrados  de  área  útil  para  o  trabalho
individual, a ser utilizada por servidor, empregado, militar ou terceirizado que
exerça suas atividades no imóvel”. A disposição limita-se a área média a ser
utilizada  por  servidor/empregado  público,  o  que  não  significa  que  tal  área
atende às  necessidades precípuas para  consecução do objeto  social  desta
empresa pública.



Item 10.6 da Impugnação

Vide resposta do item 10.3 da Impugnação. Requisitos relacionados ao
formato Parceria Público-Privada serão necessários se a hipótese constar da
proposta de interessado.

Item 10.7 da Impugnação

Vide resposta do item 10.3 da Impugnação.

Item 10.8 da Impugnação

O valor do terreno citado no item 3.2.1 será levantado por ocasião da
contratação, no momento oportuno. 
No  tocante  à  NGB,  por  se  tratar  de  documento  público,  está  disponível  e
acessível  para  qualquer  interessado  no  endereço:
http://www.planopiloto.df.gov.br/2016/07/08/normas-de-gabarito/
Item 10.9 da Impugnação

Vide resposta do item 10.3 da Impugnação. O Regulamento Interno de
Licitações e Contratos da EBC, conforme art. 148, só entrará em vigor a partir
de 1º de junho de 2018 e suas disposições, à semelhança da Lei nº 8.666/1993
e pelas mesmas razões, não se aplicam a este Chamamento Público.

Item 10.10 da Impugnação

Vide resposta ao item 10.8 da Impugnação

Item 10.11 da Impugnação

O subitem 6.9 do Edital traz disposições claras e suficientes acerca da
apresentação de mais de uma proposta por interessado. Não há que se falar
em restrição de competitividade porque o Edital se destina à prospecção do
mercado imobiliário e quanto mais propostas forem apresentadas, mais opções
de negócios poderão ser  submetidas aos órgãos de administração da EBC
para fins de licitação e contratação.

Por fim,  reitera-se que as disposições da Lei nº 8.666/1993 não se
aplicam  a  este  procedimento,  razão  pela  qual  não  há  que  se  falar  em
orçamento estimado, Projeto Básico e modalidade de licitação concorrência.



Nesse  sentido,  também  não  há  que  se  falar  em  procedência  ou
improcedência do pedido da  AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

Prestados  os  esclarecimentos,  não  se  vislumbra  necessidade  de
suspensão e alteração do Edital de Chamamento Público nº 01/2018.
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