
 

RESPOSTA QUESTIONAMENTO 02

Pergunta 1 – Qual a relação entre o processo 0479/2018 mencionado no item 1.4 do
Edital e o processo 1724/2017 da EBC?

Resposta 01 – O processo nº 0479/2018 referente ao Chamamento é exclusivo para
prospecção de mercado quanto à proposta de negócio. 

Pergunta 2 – Solicitamos cópia das manifestações da Diretoria Executiva, do Conselho
de Administração e do Conselho Fiscal sobre os estudos e análises feitos pela Comis-
são Permanente de Apoio a Gestão Imobiliária instituída pela portaria-Presidente n.
421, de 18.08.2017, citada no item 1.5.1 do Edital, com atribuição específica de "I –
submeter à análise e manifestação da Diretoria da EBC e dos órgãos colegiados deli-
berativos os assuntos referentes aos imóveis de propriedade e sob gestão desta Em-
presa nas tratativas relacionadas à alienação, doação, locação, cessão de uso onero-
sa, permuta, dação em pagamento especialmente com vista a instalar a sede da EBC
em imóvel próprio”. 

Resposta 2 – A documentação em questão não é parte integrante do processo que tra-
ta do chamamento público nº 01/2018, portanto, a Comissão não pode se manifestar a
respeito. 

Pergunta 3 – Como se chegou ao número mínimo de 3.3 MW para a rede elétrica do
imóvel mencionado no item 3.1.a do Edital? 

Resposta 3 – Por intermédio de estudos realizados pelas áreas técnicas do EBC, dis-
poníveis nos autos do processo.

Pergunta 4 – Solicitamos cópia do processo que gerou o parecer técnico elucidativo
para fixação número mínimo de 3.3 MW para a rede elétrica do imóvel mencionado no
item 3.1.a do Edital. 

Resposta 4 –Vide resposta 3.

Pergunta 5  – Quais dados técnicos foram utilizados para este cálculo do número míni-
mo de 3.3 MW para a rede elétrica do imóvel mencionado no item 3.1.a do Edital?

Resposta 5 – Vide resposta 3.

Pergunta 6  – Quantos MW da rede elétrica atual a EBC utiliza?

Resposta 6 – Não faz parte do escopo do Chamamento Público 01/2018.

Pergunta 7  – No caso do imóvel a ser construído, mencionado no item 3.1.b, como se
chegou à decisão de melhor conveniência e oportunidade para administração pública
a aquisição de um imóvel a construir (terreno + projeto)?



 

Resposta 7 – Este quesito é prerrogativa da autoridade competente a ser exercida em
momento oportuno, após saber o que o mercado dispõe para posterior definição sobre
qual será a modalidade a ser utilizada.

Pergunta 8 – Quais os critérios de comparação entre os imóveis prontos (novos e usa-
dos) e os projetos de imóveis a construir mencionados no item 3.1.b?

Resposta 8 – Vide resposta 7.

Pergunta 9 – Como se chegou ao número mínimo de 20.000m2 de área útil construída
mencionado no item 3.1.d do Edital? 

Resposta 9 –Tomou-se base áreas atualmente ocupadas pela EBC e ainda a possibili-
dade de junção de todas as suas unidades administrativas em um só imóvel.

Pergunta 10  – Solicitamos cópia do processo que gerou o parecer técnico elucidativo
para fixação número mínimo de 20.000m2 de área útil construída mencionado no item
3.1.d do Edital. 

Resposta 10 – Os critérios mínimos previstos no item 3 do Edital atendem a critérios
técnicos, legais e de conveniência e oportunidade para instalação da Sede da Empre-
sa Brasil de Comunicação S.A – EBC.

Pergunta 11 – Quais dados técnicos foram utilizados para este cálculo do número mí-
nimo de 20.000m2 de área útil construída mencionado no item 3.1.d do Edital? 

Resposta 11 – Vide respostas 9 e 10.

Pergunta 12 – Qual é o número de funcionários lotados na sede da EBC em Brasília?

Resposta 12 – A solicitação não se aplica ao escopo do objeto do edital e, portanto,
deverá ser solicitada à instância pertinente, se for o caso. 

Pergunta 13 – Qual a área necessária para funcionamento da EBC atualmente?

Resposta 13 – A solicitação não se aplica ao escopo do objeto do edital. A EBC atua
em todo o Brasil.

Pergunta 14 – Como será feita a comparação entre os projetos de imóveis a construir
mencionados no item 3.1.b e os imóveis a construir através de PPP mencionados no
item 3.2?

Resposta 14 – Vide resposta 10.

Pergunta 15 – Quais os critérios de julgamento (com disposições claras e parâmetros
objetivos) que serão utilizados para definir o modelo mais vantajoso para EBC mencio-
nado no item 1.3. do Edital? Técnica? Preço? Tecnica e preço? Melhor Lance? Melhor
oferta global?

Resposta 15 – Vide resposta 10



 

Pergunta 16 – Solicitamos o projeto básico (artigo 6., X, da Lei de Licitações - mencio-
nada no item 9.4. do edital), para apresentação de proposta do imóvel mencionado no
item 3.1.b e no item 3.2.

Resposta 16 – Não se aplica ao caso presente.  

Pergunta 17 – Solicitamos as planilhas orçamentárias do imóvel a construir menciona-
do no item 3.1.b e no item 3.2. (art. 7 da Lei de Licitações).

Resposta 17 – Não se aplica ao caso presente. 

Pergunta 18 – Solicitamos a previsão orçamentária e a informação da origem dos re-
cursos que custearão a aquisição ou construção do imóvel mencionado no item 3.1.b e
no item 3.2. (art. 7 da Lei de Licitações)

Reposta 18 – Não se aplica ao caso presente.

Pergunta 19 – Solicitamos cópia da avaliação prévia dos imóveis passíveis de permuta
indicados no art. 6.3. (art. 17 c/c art 24, X, da Lei de Licitações). 

Resposta 19 – Não se aplica ao caso presente.  

Pergunta 20  – Solicitamos avaliação e norma de gabarito do terreno de propriedade 
da EBC mencionado no item 3.2. 

Resposta 20 – 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 pú-
blico,  está  disponível  e  acessível  para  qualquer  interessado  no  endereço:
http://www.planopiloto.df.gov.br/2016/07/08/normas-de-gabarito/

Pergunta 21 – Solicitamos cópia da autorização da autoridade competente, fundamen-
tada em estudo técnico que demonstre a conveniência e a oportunidade da contrata-
ção, mediante identificação das razões que justifiquem a opção pela forma de parceria
público-privada mencionada no item 3.2.

Resposta 21 – Vide resposta 10.

Pergunta 22 – Esclarecimentos quanto aos critérios de habilitação e impedimento de
interessados não constantes do edital. 

Resposta 22 – Os critérios de habilitação encontram-se definidos no item 6 do Edital.

Brasília, 22 de março de 2018.
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