
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 – SEL/DF – PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO DAS INSCRIÇÕES e RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

 

 
 A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal, torna pública a 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO para os interessados em participar da 

Seleção para execução de Projeto Pedagógico, objeto do Edital de CHAMAMENTO 

PÚBLICO N°. 01/2019, bem como a RETIFICAÇÃO de cláusulas do referido edital, 

considerando que: 

- A Secretaria lançou em 20/12/2019 o Edital de Chamamento Público nº 01/2019 – SEL/DF, 

para selecionar propostas de Organizações da Sociedade Civil interessadas em executar o 

projeto pedagógico no Centro Olímpico e Paralímpico de São Sebastião e Parque da 

Vaquejada, para desenvolvimento do desporto educacional para os alunos do CEF Miguel 

Arcanjo, na região administrativa de São Sebastião, e para os alunos do CEF 28, na região 

administrativa de Ceilândia em modelo de educação vocacionada para o esporte; 

- Em razão da conveniência e oportunidade os prazos estabelecidos poderão ser retificados 

e/ou prorrogados, de acordo com item 6, subitens 6.2 e 6.5.2. 

 

DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS: 

- Os prazos da  fase de seleção da proposta, passam a ser da seguinte forma: 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA  PRAZOS 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 20/12/2019 

2  Envio das fichas de inscrição e propostas pelas OSCs 
(conforme artigo 26 da Lei n°. 13.019/2014)  

20/12/2019 a 
24/01/2020 

3  Etapa competitiva de avaliação das propostas pela comissão 
de seleção  

27/01/2020 a 
30/01/2020 

4  Divulgação do Resultado preliminar/provisório das 
propostas/entidades classificadas 

31/01/2020 

5 Fase recursal contra o resultado preliminar/provisório 03/02/2020 a 
07/02/2020 

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção 10/02/2020 a 
14/02/2020 

7 Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado 
definitivo da classificação das Propostas 

17/02/2020 

 
 DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL: 

Do Item 1.2: 

Onde se lê: Objetivos específicos da parceria;  

Leia-se: Objetivos específicos da parceria, conforme anexo V do Edital – Diretrizes. 

Do item 2.1: 

Onde se lê:  O valor de teto estimado para a realização do objeto para os dois anos é de R$ 

13.947.269,62 (treze milhões, novecentos e quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e nove 

reais e sessenta e dois centavos);  

Leia-se: O valor do teto de referência para realização do objeto é de R$ 13.947.269,62 (treze 

milhões, novecentos e quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e 



dois centavos) que ocorrerá em empenhos distintos, respectivamente previstos para 2020 e 

2021. O valor estimado para 2020 é de R$ 6. 973.634,81 (seis milhões, novecentos e setenta 

e três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) e o valor para o exercício 

de 2021 é de R$ 6. 973.634,81 (seis milhões, novecentos e setenta e três mil, seiscentos e 

trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), a depender da aprovação da LOA 2021”. 

 

Do item 6.4.1:  

Onde se lê: Envio da Ficha de Inscrição (Anexo I deste Edital) e da Proposta (conforme 

Anexo II deste Edital) endereçada à Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, sito 

na Edifício Luiz Carlos Botelho, localizado no Setor Comercial Sul Quadra 04, Bloco A, 6º e 

7º andar – Asa Sul - Brasília/DF - CEP: 70.304-000, no horário de 09hs às 12hs e das 13hs 

às 18hs , e também por correio eletrônico para o e-mail 

editalsaosebastiao@esporte.df.gov.br com o título "PROPOSTA EDITAL SÃO SEBASTIÃO 

E PARQUE DA VAQUEJADA” pelas OSCs interessadas.  

Leia-se: Envio da Ficha de Inscrição (Anexo I deste Edital) e da Proposta (conforme Anexo 

II deste Edital) endereçada à Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, sito na 

Edifício Luiz Carlos Botelho, localizado no Setor Comercial Sul Quadra 04, Bloco A, 6º e 7º 

andar – Asa Sul - Brasília/DF - CEP: 70.304-000, no horário de 09hs às 12hs e das 13hs às 

18hs , ou por correio eletrônico para o e-mail editalsaosebastiao@esporte.df.gov.br com o 

título "PROPOSTA EDITAL SÃO SEBASTIÃO E PARQUE DA VAQUEJADA” pelas OSCs 

interessadas. 

 

Do item 6.4.5, alínea “e”: 

Onde se lê:  contemplação ou absorção das ações previstas no projeto pedagógico do 

ANEXO XX e em consonância com as atividades elencadas no referido documento;  

Leia-se:  contemplação ou absorção das ações previstas no projeto pedagógico do ANEXO 

V e em consonância com as atividades elencadas no referido documento. 

 

Do item 6.9.3: 

 

Onde se lê: Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade 

com proposta classificada (não eliminada) e desde que atendidas as exigências deste Edital, 

a administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la 

para iniciar o processo de celebração;  

Leia-se: Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com 

proposta classificada (não eliminada) e desde que atendidas as exigências deste Edital, a 

administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para 

iniciar o processo de habilitação. 

 

Do item 3 do Anexo II do Edital: 

Onde se lê: Definição de Metas e Parâmetros para aferir seu cumprimento; 

Leia-se: Cronograma de Atividades/Programação 



 

Do item 8.1 do Anexo II do Edital: 

 

Onde se lê: Delimitar o valor da parcela única do recurso da parceria;  

Leia-se: Delimitar os valores que serão repassados guardando consonância com as metas 

e etapas da parceria; 

 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO E DEMAIS CONDIÇÕES 

 

O prazo de vigência previsto no subitem 6.4.2 do Edital de Chamamento Público nº 
01/2019 para a inscrição, por este Termo fica prorrogado até a data de 24/01/2020.  
 
As inscrições dos interessados a participar da seleção deverão seguir os mesmos critérios 
previamente estabelecidos no Edital de Chamamento público nº 01/2019 – SEL/DF; 
 

RATIFICAÇÃO  
 
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Edital de 
Chamamento Público nº 01/2019 – SEL/DF e, por consequência, todos os demais atos e 
procedimentos a ele vinculados.  
 
 

LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA 
Secretário 

 

 

 


