
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Subsecretaria de Infraestrutura

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018-DIATV/SUIT

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE CONCESSÃO DE USO
COM EMISSORAS DE TELEVISÃO E DE FREQUÊNCIA MODULADA DE RADIODIFUSÃO.

PROCESSO SEI Nº 00220-00000861/2018-68

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, TURISMO E
LAZER DO DISTRITO FEDERAL, cuja delegação de competência foi outorgada pelo Decreto n.º
37.141, de 29 de fevereiro de 2016 , inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -CNPJ sob
o nº 02.977.827/0001-85, com sede no SDC Eixo Monumental-Lote 05, Centro de Convenções
Ulysses Guimarães, Ala Sul, 1º Andar, CEP: 70.070-350 Brasília-DF, doravante denominada
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, torna público EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO visando
celebrar CONTRATOS DE CONCESSÃO DE USO com emissoras de televisão e de frequência
modulada de radiodifusão, regendo-se pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei n° 1.389, de
28 de fevereiro de 1997, Decreto nº 18.264, de 22 de maio de 1997, e demais atos normativos
aplicáveis, conforme condições e procedimentos a seguir descritos:

1 - CARACTERÍSTICAS DO CHAMAMENTO

1.1 - OBJETO

1.2 - O presente Edital tem por objeto chamamento público de emissoras de televisão e de
frequência modulada de radiodifusão para ocupação dos Boxes existentes no Subsolo da Torre
de TV de Brasília, mediante o pagamento do preço público definido no Anexo II deste Edital.

1.3 - A ocupação será formalizada mediante assinatura de CONTRATO DE CONCESSÃO, cuja
minuta está no Anexo I deste Edital, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n°
1.389, de 28 de fevereiro de 1997, do Decreto nº 18.264, de 22 de maio de 1997, Decisão
Normativa 131/2003/TCDF e Parecer n°: 802/2017 - PRCON/PGDF.

1.4 – O numero de Box disponíveis na Torre de TV de Brasília, bem como, a respectiva metragem
e valor de mercado para a ocupação, estão especificados no Anexo II deste Edital.  

2 – JUSTIFICATIVA

2.1 - O credenciamento faz parte das medidas que visam a regularização das ocupações dos Box
da Torre de TV de Brasília, em atenção às determinações do Tribunal de Contas do Distrito
Federal, proporcionando maior transparência e fiscalização do uso desses espaços.

3. DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO

3.1 - Poderão participar pessoas jurídicas que atendam às condições deste Edital e seus Anexos,
apresentando os documentos nele exigidos.

3.2 - Não poderão participar as pessoas jurídicas:

3.3- Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação;
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3.4-Que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração, Pública, Direta ou
Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito, Federal, por meio de ato publicado no Diário
Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o praticou, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição; e

3.5-Que estejam reunidas em consórcio, que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre
si.

4 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

4.1 - A Comissão de Seleção verificará se a proposta atende aos requisitos de habilitação técnica
e jurídica previstas neste Edital.

4.2 - As propostas serão entregues no Protocolo da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, SDC
Eixo Monumental - Lote 5 Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Ala Sul 1º andar, Brasília
DF - CEP: 70070-350.

5 – DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO

5.1 - A Comissão de Seleção será formada por três membros, designados por ato publicado no
Diário Oficial do DF.

5.2 - O membro da Comissão de Seleção e Credenciamento se declarará impedido de participar
do processo quando:

5.2.1- Sua atuação no processo de seleção configurar conflito de interesse, entendido como a
situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o
interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.

5.2.2 - O membro impedido deverá ser imediatamente substituído, a fim de viabilizar a realização
ou continuidade do processo de seleção.

5.3 - A Comissão de Seleção e Credenciamento poderá realizar, a qualquer tempo, diligências
para verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas empresas
concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões.

5.4 - A Comissão de Seleção e Credenciamento em sessão pública na data limite para o
recebimento de propostas, fará o registro das propostas recebidas, procedendo à abertura dos
envelopes, permitindo vistas aos documentos pelos presentes, na oportunidade divulgará a data
limite para divulgação do resultado no prazo assinalado no item 8.2 deste Edital.

6 - REQUISITOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

6.1 - Para habilitação Jurídica, a emissora de televisão e de frequência modulada de radiodifusão
deverão apresentar os seguintes documentos no prazo de até 15 dias úteis a partir da publicação
deste Edital:

6.2 - Cédula de identidade;

6.3 - Ato constitutivo e nas suas alterações, registrados ou arquivados no órgão competente,
constando, dentre seus objetivos, a execução de serviços de radiodifusão;

6.4 - Comprovante de que possui mínimo de dois anos de cadastro ativo no CNPJ, emitido do site
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ressalvada a possibilidade de essa exigência ser
reduzida, mediante autorização específica do administrador público, na hipótese de nenhuma
organização atingir o mínimo;

6.5 - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
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6.6 - Certidão negativa quanto à dívida ativa do Distrito Federal;

6.7 - Certificado de Regularidade do CRF/FGTS;

6.8 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

6.9 - Comprovação de que a organização funciona no endereço declarado;

6.10 - Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)

7- DOS  REQUISITOS PARA  HABILITAÇÃO TÉCNICA

7.1 - Para habilitação Técnica, a emissora de televisão e de frequência modulada de radiodifusão
deverão apresentar os seguintes documentos no prazo de até 15 dias úteis da publicação deste
Edital:

7.2 - Possuir outorga de concessão ou permissão para execução de serviços de radiodifusão
emitida pelo órgão competente;

7.3  Possuir a autorização para funcionamento em caráter provisório ou a licença de
funcionamento emitida pelo órgão competente;

7.4 - Responsabilizar-se pelo pagamento do pagamento do IPTU/TLP do Box;

7.5 - Responsabilizar-se pelo pagamento e manter em vigor, durante o período de vigência do
contrato, seguro contra incêndio, fazendo constar na Apólice de Seguro, cláusula indicando o
DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal,
como beneficiário de eventual indenização;

7.6 - Responsabilizar-se pela vigilância da área correspondente ao subsolo da Torre de Televisão,
assim como as despesas de água, luz e telefone relativas à área concedida;

8 - DA HABILITAÇÃO E DOS RECURSOS

8.1 - A fase de habilitação e recursos observarão as seguintes etapas:

8.2 – Transcorridos os 15 (quinze) dias úteis para a apresentação dos documentos de habilitação
jurídica e técnica, a Comissão de Seleção e Credenciamento irá divulgar o resultado
provisório dentro do mesmo prazo, no sítio eletrônico oficial da Secretaria Adjunta
de Turismo: http://www.turismo.df.gov.br

8.3 - Após o decurso do prazo do item 8.2, sem que haja a apresentação de recursos, a
Comissão de Seleção e Credenciamento irá promover a  publicação do resultado final do
credenciamento no Diário Oficial do DF em até 3 (três) dias úteis.

8.4 - Contra  a  resultado provisório, caberá recurso, devidamente  fundamentado,  no  prazo  de 
5  (cinco)  dias  úteis da  divulgação do mesmo, com fundamento no  art.  109,  inciso  I, b,  da Lei
n° 8.666/1993.

8.5 - Caberá à Comissão de Seleção e Credenciamento receber, examinar e decidir os recursos,
encaminhando à autoridade superior quando mantiver sua decisão.

8.6 - Manifestada a intenção de interpor recurso, ficarão os demais participantes intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses.

8.7 - O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo em casos excepcionais, mediante
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decisão motivada da autoridade superior. 

8.8 - A autoridade superior, após receber o recurso e a informação da Comissão de Seleção e
Credenciamento, proferirá, também no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a sua decisão, devendo
promover a sua respectiva publicação no Diário Oficial do DF em até 3 (três) dias úteis.

8.9 - A Comissão de Seleção e Credenciamento irá promover a  publicação do resultado final do
credenciamento no Diário Oficial do DF em até 3 (três) dias úteis, a contar da  publicação do
resultado dos recursos.

8.10 - Após a publicação final do resultado do credenciamento, a Diretoria de Contratos e
Convênios desta Secretaria irá promover a assinatura do contrato de concessão das empresas
credenciadas. 

9 - PRAZO DE VALIDADE DO EDITAL

9.1 - O resultado do chamamento público regido por este Edital será válido até que sejam
firmados os novos contratos de concessão. Este prazo poderá ser prorrogado por uma única vez
pelo mesmo período, a critério do Subsecretário de Infraestrutura de Turismo. 

10 - DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - A Administração Pública poderá alterar, revogar ou anular o presente Edital, sem que caiba
aos participantes direito a reembolso, indenização ou compensação.

10.2 – Os contratos vigentes serão rescindidos, a partir da homologação do resultado final do
presente Edital, para a confecção de novos instrumentos.

10.3 - Não se aplicam os termos deste Edital às emissoras de televisão e de frequência modulada
de radiodifusão pertencentes ao poder público local ou federal, que serão credenciados nos
termos da Decisão Normativa nº 131/2003 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

10.4 - A documentação das organizações não credenciadas poderá ser retirada no prazo de trinta
dias após a publicação do resultado final da seleção, sendo permitido o descarte do material
após esse prazo.

10.5 - Dúvidas e situações excepcionais em relação às quais este Edital seja omisso serão
solucionadas pelo administrador público ou, se ocorridas na fase de seleção, pela Comissão de
Seleção.

10.6 - Nos casos em que não for possível solução administrativa em negociação de que participe
o órgão de assessoramento jurídico da administração pública, fica eleito o Foro de Brasília,
Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos decorrentes do credenciamento.

10.7 - Informações e esclarecimentos podem ser solicitados pelo telefone: 3226-0153/2192 –
Ramal 2736 e pelo e-mail:chamamentotorredetv@setul.df.gov.br.

10.8 - Qualquer pessoa poderá apresentar impugnação a este Edital, que será decidida pela
Comissão de Seleção, com possibilidade de recurso a autoridade superior, observado os prazos
do item 8 deste Edital. 

10.9 - Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate
à Corrupção, no telefone 0800.6449060 (Decreto nº 34.031/2012).

 

Brasília, 03 de agosto de 2018.
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Juliano de Freitas Costa

Subsecretário de Infraestrutura de Turismo

 

 

 

ANEXO I

Contrato de Concessão de Uso sobre Imóvel do Distrito Federal nº ____, nos moldes do Termo
Padrão nº 19/2002

PROCESSO SEI Nº 00220-00000861/2018-68

Cláusula Primeira – Das Partes

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito
Federal, representado por _________________, na qualidade de Secretário de Estado, com
delegação de competência prevista no artigo 3º, § 1º da Lei Complementar nº 388/2001 e
______________, doravante denominada Concessionária, estabelecida na _________, CGC/
CNPJ nº ____, representada por _____________, CPF nº ____, na qualidade de ___________.

Cláusula Segunda – Do Procedimento

O presente Termo obedece aos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 1.389, de
28 de fevereiro de 1997, do Decreto nº 18.264, de 22 de maio de 1997, Decisão Normativa
131/2003/TCDF e Parecer n°: 802/2017 - PRCON/PGDF.

Cláusula Terceira – Do Objeto

O Contrato tem por objeto a concessão de uso do Box XX, conforme especificado no Anexo II do
Edital de Chamamento Público nº 001/2018 – DIATV/SUIT.

Cláusula Quarta – Da Destinação

O _________ (solo e/ou subsolo e/ou espaço aéreo), objeto do presente Termo, segundo
credenciamento promovido pelo Edital de  Chamamento Público, n 001/2018-SUIT,  destina-se,
exclusivamente, a ocupação de áreas da Torre de Televisão de Brasília por emissoras de
televisão e de freqüência modulada de radiodifusão.

Cláusula Quinta – Do valor

5.1 – A Concessionária pagará, mensalmente, até o dia 10, a título de preço público, o valor de
________ (___________), nos temos do Laudo Técnico da TERRACAP. 

5.2 – O preço estipulado será, anualmente, reajustado por índice adotado em lei ou, na falta de
previsão específica, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.

Cláusula Sexta – Do prazo de vigência

O prazo do contrato de  concessão serão de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão sonora
e de 15 (quinze) anos para o de televisão.

Cláusula Sétima – Das obrigações da concessionária
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7.1 - A Concessionária se obriga a:

I – atender às disposições legais indicadas pela Subsecretaria de Infraestrutura de Turismo - SUIT
ou órgão equivalente;

II – cumprir as normas de posturas, saúde, segurança pública, trânsito, metrologia, edificações,
meio ambiente e todas aquelas inerentes à destinação dada à área.

7.2 – Extinta a concessão, toda e qualquer benfeitoria reverterá ao patrimônio do Distrito Federal,
não assistindo à Concessionária direito à indenização.

Cláusula Oitava – Das responsabilidades da Concessionária

8.1 – A Concessionária se responsabilizará pelos danos, eventualmente, causados a terceiros,
bem como pelos provenientes da manutenção de redes de serviços públicos e pelo custo de seu
remanejamento, quando for o caso.

8.2 - As reformas no espaço físico, assim como a instalação de novos equipamentos de grande
porte deverão ser previamente comunicadas à Secretaria Adjunta de Turismo, cabendo à
emissora em pauta reparar qualquer dano que tais atos porventura possam provocar à estrutura
da torre de televisão.

8.3 – É vedado conferir à área ocupada destinação diversa da prevista neste Termo.

Cláusula Nona – Da transferência

Na hipótese de transferência da Concessão, o novo adquirente sub-roga-se nos direitos e
obrigações da Concessionária comprometendo-se à assinatura de Termo Aditivo específico.

Cláusula Décima - Da Alteração Contratual

Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo,
vedada a modificação do objeto da Concessão.

Cláusula Décima Primeira – Da Dissolução

A Concessão poderá ser dissolvida de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita
de uma das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Cláusula Décima Segunda – Da Rescisão

Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas do presente Termo a Concessão poderá ser
rescindida por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.

Cláusula Décima Terceira – Dos Débitos para com a Fazenda Pública

Os débitos da Concessionária para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão
inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente,
podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Termo.

Cláusula Décima Quarta - Do Executor

O Distrito Federal, por meio ____________ designará um executor para a Concessionária, que
desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil.

Cláusula Décima Quinta – da Publicação e do Registro
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A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Secretaria
Adjunta de Turismo, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

Cláusula Décima Sexta – Do Foro

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
cumprimento do presente Contrato.

Brasília, _____ de ___________ de 20__

Pelo Distrito Federal:

Pela Concessionária:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

Nº Box Área (m²) –
Subsolo

Área (m²) –
Mezanino

Área Total
(m²)

Valor
Mensal (R$)

Box 01 201,72 89,78 291,5 R$ 19.950,00

Box 02 161,36 - 161,36 R$ 11.470,00

Box 03 179,75 150,34 330,09 R$ 22.330,00

Box 04 159,7 28,34 188,04 R$ 13.260,00

Box 05 358,51 79,04 437,55 R$ 28.680,00
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Box 06 213,34 85,83 299,17 R$ 20.420,00

Box 07 209,35 203,86 413,21 R$ 27.280,00

Box 08 143,41 72,07 215,48 R$ 15.080,00

Box 09 14,97 - 14,97 R$ 1.110,00

Box 10 183,92 104,48 288,4 R$ 19.750,00

Box 11 19,38 - 19,38 R$ 1.440,00

Box 12 25,26 23,06 48,32 R$ 3.550,00

Box 13 23,85 - 23,85 R$ 1.770,00

Box 14 40,46 40,58 81,04 R$ 5.900,00

Box 15 12,15 - 12,15 R$ 900,00

Box 16 53,49 - 53,49 R$ 3.930,00

 

Documento assinado eletronicamente por JULIANO DE FREITAS COSTA - Matr.0270000-X,
Subsecretário(a) de Infraestrutura, em 03/08/2018, às 19:55, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 10626213 código CRC= F7ABBAFE.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Centro de Convenções  Ulysses  Guimarães  - Lote 5, Ala  Sul , 1° Andar - Ba i rro SDC, Eixo Monumenta l  - CEP 70070-350 - DF

00220-00000861/2018-68 Doc. SEI/GDF 10626213
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Subsecretaria de Infraestrutura

Projeto Básico SEI-GDF - SETUL/GAB/SAT/SUIT  

 

PROJETO BÁSICO

 

 

1. DO OBJETO

Cuida-se de procedimento que tem por objeto o chamamento público de emissoras de televisão e
de frequência modulada de radiodifusão para ocupação dos Boxes existentes no Subsolo da
Torre de TV de Brasília, mediante o pagamento do preço público definido no item 4 deste Projeto
Básico.

Este procedimento visa atender as Decisões nº 778/2016, 5719/2016, 3055/2017 e 1107/2018,
todas do Tribunal de Contas do Distrito Federal, para que sejam regularizadas as atuais
ocupações.

2.  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Este procedimento de  chamamento público encontra respaldo na Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei n° 1.389, de 28 de fevereiro de 1997, do Decreto nº 18.264, de 22 de maio de 1997,
Decisão Normativa 131/2003/TCDF e Parecer n°: 802/2017 - PRCON/PGDF.

3.  JUSTIFICATIVA:

Este Projeto Básico é instrumento obrigatório do Edital de Chamamento Público para
credenciamento das empresas, nos temos do Parecer n°: 802/2017 - PRCON/PGDF.  Insta
destacar que temos apenas duas solicitações para ocupar os Box da Torre de TV. Nesse sentido,
existem  Boxes para atender às emissoras que hoje se encontram no local e as duas novas
demandas, caso preencham os requisitos.

Ressalvamos que os Boxes ocupados pelo Poder Público local e federal não serão indicados
para credenciamento, tendo em vista que são isentos do pagamento da taxa de concessão de
uso, nos termos do Art. 4°, do  Decreto nº 18.264, de 22 de maio de 1997. Dessa feita, um novo
contrato de concessão será firmado com fundamento na Decisão Normativa nº 131/2003 do
Tribunal de Contas do Distrito Federal, e deverão obedecer todos os outros requisitos que não o
pagamento do preço público mensal pela ocupação do Box.

O credenciamento faz parte das medidas que visam a regularização das ocupações dos Box da
Torre de TV de Brasília, em atenção às determinações do Tribunal de Contas do Distrito Federal,
proporcionando maior transparência e fiscalização do uso desses espaços.

Por fim,  ressaltamos  que a partir do resultado do Chamamento Público todos os contratos atuais
serão rescindidos e novos contratos de concessão serão firmados observando os parâmetros de
metragem e preço de mercado estimado pela TERRACAP, por meio do Laudo de Avaliação nº
701/2017 e Decisão Normativa 131/2003/TCDF.

4.  DOS BOXES DISPONÍVEIS

A estrutura da Torre de TV de Brasília contempla 16 (dezesseis) boxes para as instalações de
emissoras de televisão e de freqüência modulada de radiodifusão.
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O valor do preço público para o pagamento referente à ocupação dos Boxes, observado a
metragem de cada unidade,  foi estipulado pela TERRACAP nos temos do Laudo Técnico
701/2017 (5703202), conforme quadro abaixo:

 

Nº BoxÁrea (m²) – Subsolo Área (m²) – Mezanino Área Total (m²) Valor (R$)

Box 01 201,72 89,78 291,5 R$ 19.950,00

Box 02 161,36 - 161,36 R$ 11.470,00

Box 03 179,75 150,34 330,09 R$ 22.330,00

Box 04 159,7 28,34 188,04 R$ 13.260,00

Box 05 358,51 79,04 437,55 R$ 28.680,00

Box 06 213,34 85,83 299,17 R$ 20.420,00

Box 07 209,35 203,86 413,21 R$ 27.280,00

Box 08 143,41 72,07 215,48 R$ 15.080,00

Box 09 14,97 - 14,97 R$ 1.110,00

Box 10 183,92 104,48 288,4 R$ 19.750,00

Box 11 19,38 - 19,38 R$ 1.440,00

Box 12 25,26 23,06 48,32 R$ 3.550,00

Box 13 23,85 - 23,85 R$ 1.770,00

Box 14 40,46 40,58 81,04 R$ 5.900,00

Box 15 12,15 - 12,15 R$ 900,00

Box 16 53,49 - 53,49 R$ 3.930,00

 

Atualmente os Boxes n 5, 6,  7, são ocupados pela EBC. Já o Boxe n 12, é ocupado pela Rede
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Senado. Caso essas emissoras pertencentes ao poder público mantenham o interesse nessas
ocupações, um novo contrato de concessão será firmado com fundamento na Decisão Normativa
nº 131/2003 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e deverão obedecer todos os outros
requisitos que não o pagamento do preço público mensal pela ocupação do Boxe.

Caso as emissoras do poder público declinem da ocupação de um ou mais Boxes, estes serão
disponibilizados ao mercado mediante publicação de novo Chamamento Público. 

5. DA PROPOSTA PARA O CREDENCIAMENTO

As propostas serão recebidas até 15 (quinze) dias úteis em horário comercial, na Secretaria de
Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, localizada no SDC Eixo Monumental - Lote 5 Centro
de Convenções Ulysses Guimarães - Ala Sul 1º andar, Brasília DF, CEP: 70070-
350, pessoalmente, em envelope lacrado e identificado da seguintes forma: “À SUIT -
Credenciamento  - Boxe Torre de TV de Brasília”.

A proposta deverá ser apresentada sem emendas, rasuras, correção (corretivo líquido e outros) ou
entrelinhas. 

A proposta deverá ser entregue datada e assinada, contendo nome ou razão social, endereço
completo, telefone e e-mail, ramo empresarial a que se dedica e indicação dos seus sócios.  

6. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA

As empresas deverão apresentar por ocasião da entrega da proposta os documentos abaixo:

I - Cópia autenticada do ato constitutivo e nas suas alterações, registrados ou arquivados no órgão
competente, constando, dentre seus objetivos, a execução de serviços de radiodifusão;

II - Comprovante de que possui mínimo de dois anos de cadastro ativo no CNPJ, emitido do site
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ressalvada a possibilidade dessa exigência ser
reduzida, mediante autorização específica do administrador público, na hipótese de nenhuma
organização atingir o período mínimo de inscrição;

III - Certidão de Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União;

IV - Certidão negativa quanto à dívida ativa do Distrito Federal;

V - Certificado de Regularidade do CRF/FGTS;

VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

VII - Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)

VIII -  Comprovação de que a organização funciona no endereço declarado;

7. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA

7.1 - As empresas deverão apresentar por ocasião da entrega da proposta os documentos
abaixo:

I -  Comprovante de outorga de concessão ou permissão para execução de serviços de
radiodifusão e televisão emitida pelo órgão competente.

II -  Comprovante de autorização para funcionamento em caráter provisório ou a licença de
funcionamento emitida pelo órgão competente.

7.2 - Apresentar declaração de ciência dos itens abaixo:

I -  Responsabilizar-se pelo pagamento do pagamento do IPTU/TLP do Box.
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II -  Responsabilizar-se pelo pagamento e manter em vigor, durante o período de vigência do
contrato, seguro contra incêndio, fazendo constar na Apólice de Seguro, cláusula indicando o
DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal,
como beneficiário de eventual indenização.

III -  Responsabilizar-se pela vigilância da área correspondente ao subsolo da Torre de Televisão,
assim como as despesas de água, luz e telefone relativas à área concedida.

8. DA CONTRATAÇÃO

As obrigações decorrentes do presente serão formalizadas por instrumento específico de contrato
de concessão celebrado entre a SETUL/DF e a empresa, que observará os termos da Lei n°
8.666/1993, da Lei n° 1.389, de 28 de fevereiro de 1997, do Decreto nº 18.264, de 22 de maio de
1997, Parecer n°: 802/2017 - PRCON/PGDF e Decisão Normativa nº 131/2003.

As emissoras de televisão e de frequência modulada de radiodifusão pertencentes ao Poder
Público local ou federal são isentas do pagamento da taxa de concessão de uso, nos termos do
Decreto nº 18.264/1997. 

A celebração do contrato deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis contados da publicação do
resultado final do Chamamento Público.  Este prazo poderá ser prorrogado por uma única vez pelo
mesmo período, a critério da autoridade competente. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA �

A Concessionária se obriga aos seguintes termos:

I – atender às disposições legais indicadas pela Diretoria da Torre de TV;

II – cumprir as normas de posturas, saúde, segurança pública, trânsito, metrologia, edificações,
meio ambiente e todas aquelas inerentes à destinação dada à área.

III -  Extinta a concessão, toda e qualquer benfeitoria reverterá ao patrimônio do Distrito Federal,
não assistindo à Concessionária direito à indenização.

�10. DAS RESPONSABILIDADES DAS CONCESSIONÁRIAS

A Concessionária se responsabilizará pelos danos eventualmente causados a terceiros, bem
como pelos provenientes da manutenção de redes de serviços públicos e pelo custo de seu
remanejamento, quando for o caso.

 É vedado conferir à área ocupada destinação diversa da prevista neste temo. 

11. DO PRAZO DA CONCESSÃO 

Os prazos do contrato de  concessão serão de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão
sonora e de 15 (quinze) anos para o de televisão.

Sempre que demandado, a emissora de radio ou televisão deverá comprovar a outorga de
concessão ou permissão emitida pelo órgão competente, sob pena de rescisão contratual.

12. DA TRANSFERÊNCIA

Na hipótese de transferência da Concessão, o novo adquirente subroga-se nos direitos e
obrigações da Concessionária comprometendo-se à assinatura de Termo Aditivo específico.

13.  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo,
vedada a modificação do objeto da Concessão.

14. DA DISSOLUÇÃO 

Projeto Básico SETUL/GAB/SAT/SUIT 7998116         SEI 00220-00000861/2018-68 / pg. 12



A Concessão poderá ser dissolvida de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita
de uma das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

15. DA RESCISÃO

Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas do Termo a Concessão poderá ser rescindida por
ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.

16. DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

Os débitos da Concessionária para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão
inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação aplicável,
podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Termo.

17. DO EXECUTOR

A Secretaria de Esporte, Turismo, e Lazer do Distrito Federal, por meio da Subsecretaria de
Administração Geral designará um executor para a Concessionária, que desempenhará as
atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

18. DA PUBLICAÇÃO  

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento no Diário Oficial
do Distrito Federal, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de vinte dias daquela data.

19. DO FORO 

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
cumprimento ao contrato de concessão.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

A Administração Pública poderá alterar, revogar ou anular o Edital de Chamamento Público, sem
que caiba aos participantes direito a reembolso, indenização ou compensação.

Os contratos de concessão vigentes serão rescindidos, a partir da homologação do resultado final
do Edital Chamamento Público, para a confecção de novos instrumentos.

Não se aplicam os termos deste Projeto Básico as emissoras de televisão e de frequência
modulada de radiodifusão pertencentes ao poder público local ou federal, que serão credenciados
nos termos da Decisão Normativa nº 131/2003 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

A documentação das empresas não credenciadas poderá ser retirada no prazo de trinta dias
após a publicação do resultado final da seleção, sendo permitido o descarte do material após
esse prazo.

Dúvidas e situações problemáticas em relação às quais este Projeto Básico ou Edital
sejam omissos serão solucionadas pelo administrador público ou, se ocorridas na fase de
seleção, pela Comissão de Seleção.

Nos casos em que não for possível solução administrativa em negociação de que participe o
órgão de assessoramento jurídico da administração pública, fica eleito o Foro de Brasília, Distrito
Federal, para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos decorrentes da parceria.

Informações e esclarecimentos podem ser solicitados pelo telefone: 3226-0153/2192 – Rama
2736.

Qualquer pessoa poderá apresentar impugnação a este Edital, que será decidida pela Comissão
de Seleção, com possibilidade de recurso ao administrador público.
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Paulo Cardoso Junior

Diretor da Torre de TV

 

 

Aprovo o presente Projeto Básico e autorizo abertura de processo de Chamamento Público,
desde que se obedeçam às formalidades legais, bem como as condições estabelecidas neste. 

 

Juliano de Freitas Costa

Subsecretário de Infraestrutura de Turismo

 

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO FELIPE CARDOSO JÚNIOR - Matr.0269734-3,
Diretor(a) de Administração da Torre de TV, em 15/05/2018, às 10:26, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANO DE FREITAS COSTA - Matr.0270000-X,
Subsecretário(a) de Infraestrutura, em 15/05/2018, às 10:53, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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