
22/02/2021 SEI/GDF - 56326670 - Parecer Técnico

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=64570524&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110032336&infra… 1/12

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

Comissão de Seleção do Edital nº 07/2020 para Contratação de En�dade a fim de Implantar o Programa Jovem Candango no Distrito Federal.

 

Parecer Técnico n.º 1/2021 - SEL/SUAG/OS169-20  

 

Nos termos delineados no Edital de Chamamento Público Nº 07/2020 (53316286), no Edital de re�ficação nº 02/2021 (54199182), e nas notas informa�vas nº 1 e 2
(respec�vamente 54625190 e 54889702), esta Comissão de Seleção torna pública a análise das propostas apresentadas em sessão pública ocorrida no dia 09/02/2021, das 9h às 11h17min
(55913042), na sede da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, situada no seguinte endereço: Edi�cio Luiz Carlos Botelho, Quadra 04 - Bloco A, 6º andar, SCS, Asa Sul, Brasília/DF.

Nessa mesma data, na presença dos membros da Comissão de Seleção, os seguintes par�cipantes apresentaram os documentos de habilitação e as suas propostas em
consonância com o disposto no Edital de Chamamento Público supracitado, sendo estes:

 

PROPOSTA 1:  Centro de Integração Empresa Escola – CIEE (CNPJ nº 61.600.839/0001-55) - Lote 2
PROPOSTA 2: Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração – RENAPSI (CNPJ nº 37.381.902/0001-25) - Lote 1 e 2

PROPOSTA 3: Obras Sociais do Centro Espírita Fraternidade Jerônimo Candinho - OSJC (CNPJ nº 01.635.028/0001-68) - Lote 1 e 2
 

Cumpre esclarecer que o objeto do presente Edital consiste na contratação de ins�tuição sem fins lucra�vos inscrita no Cadastro Nacional de Aprendizagem da Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia para selecionar, recrutar, formar e encaminhar ao Distrito Federal até 1.800 (mil e oitocentos) aprendizes, inscritos em Programa
de Aprendizagem voltado para a formação técnico-profissional metódica. 

Ademais, referida contratação foi dividida em 2 (dois) lotes de até 900 (novecentos) aprendizes cada, assim distribuídos:

LOTE 1: 900 (novecentos) aprendizes para as unidades administra�vas localizadas geograficamente na região norte do Distrito Federal e Plano Piloto, conforme o Anexo I do
Projeto Básico. (53315163)
LOTE 2: 900 (novecentos) aprendizes para as unidades administra�vas localizadas geograficamente na região sul do Distrito Federal, conforme o Anexo I do Projeto Básico.
(53315163)

 

Desse modo, na Sessão Pública de recebimento dos documentos de habilitação e das propostas, era possível apresentar proposta para um ou ambos dos lotes. As En�dades
Renapsi e OSJC apresentaram proposta para os dois lotes. Todavia, a ins�tuição CIEE apresentou proposta apenas para o lote 2.

 

Assim, após a breve introdução, esta Comissão de Seleção passa a delinear o resultado da análise das propostas apresentadas pelas En�dades acima indicadas, bem como a
demonstrar os argumentos que levaram à conclusão e escolha das en�dades provisoriamente vencedoras, tendo em vista o ordenamento vigente e os princípios que regem a Administração
Pública Distrital.

Desse modo, inicialmente, informa-se que, nos termos da legislação per�nente, quais sejam, Lei nº 5.216, de 14 de novembro de 2013 e Decreto nº 40.883, de 16 de junho de
2020, as En�dades par�cipantes do presente Edital:

- Não possuem fins lucra�vos;
- Tem por obje�vo a assistência ao adolescente e à educação profissional, e atuam preponderante na área de assistência social, com ações planejadas e con�nuadas no
campo de atendimento e fortalecimento de vínculos para o público juvenil; 
- Possuem experiência no atendimento de adolescente em situação de vulnerabilidade social;

 - Possuem, até o presente momento, registro válido junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF – CDCA/DF;
- Possuem, até o presente momento, registro válido no Cadastro Nacional da Aprendizagem da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, no
Arco Ocupacional Administração;
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- Não estão em processo de recuperação judicial ou extrajudicial ou de falência, dissolução ou liquidação.
 

Para tanto, de forma obje�va e organizada, com base nos Critérios de Seleção indicados no item 11 do Edital de Chamamento Público Nº 07/2020 (53316286), alterados pelo 
Edital de Re�ficação nº 02/2021 (54199182), esta Comissão de Seleção demonstrará os argumentos u�lizados em cada item e manifestará as observações per�nentes sobre cada proposta
apresentada. 

Isto é, a Comissão será responsável pela análise dos documentos de habilitação e dos critérios de seleção com base na documentação protocolada pelas En�dades interessadas
em celebrar contrato de prestação de serviços para a consecução do Programa Jovem Candango, de acordo com critérios estabelecidos no Edital para cada um dos lotes disponíveis. 

Ressalta-se que, as propostas e a documentação de habilitação das ins�tuições foram digitalizadas e formalizadas em 3 (três) processos do SEI anexados a este, quais sejam:

1. Centro de Integração Empresa Escola – CIEE - SEI nº 00220-00000401/2021-35

2. Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração – RENAPSI - SEI nº 00220-00000404/2021-79
3. Obras Sociais do Centro Espírita Fraternidade Jerônimo Candinho - OSJC - SEI nº 00220-00000403/2021-24
________________________________________________________________________________________________________________

 

Assim, considerando o disposto no item 6.1 do Edital (53316286), cabe à Comissão de Seleção a conferência da documentação de habilitação apresentada, bem como a
conferência da validade das cer�dões apresentadas. 
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OBSERVAÇÃO:
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Com relação à documentação de habilitação, todas as 3 en�dades par�cipantes apresentaram os documentos de habilitação exigidos e dentro dos prazos de validade. Esclareça-
se apenas que com relação ao Cer�ficado de U�lidade Pública, as ins�tuições RENAPSI e OSJC apresentaram cer�ficado emi�do pelo Ministério da Jus�ça até o ano de 2015, bem como
apresentaram comprovante de que não se emite, desde 2016, cer�ficados de u�lidade pública e assistencial na esfera Federal. No tocante aos demais cer�ficados (estadual e municipal) não foi
apresentada a referida documentação. A En�dade CIEE não apresentou nenhum documento referente à cer�ficação de u�lidade pública. 

Ocorre que referida cer�ficação de U�lidade Pública não consta da documentação que deve ser apresentada pelas en�dades nos termos do Anexo II do Projeto Básico. Em vista
disso, a Comissão de Seleção, visando a con�nuidade do certame, da compe��vidade entre as par�cipantes e reforçando que não há direcionamento no presente Edital, optou por considerar
habilitadas todas as ins�tuições que apresentaram ou não o cer�ficado de u�lidade pública, com ou sem jus�fica�va. 

Além disso, em que pese a documentação apresentada, o Edital de chamamento Público no item 10 e o Projeto básico no item 7, não atribuem pontuação para a apresentação
da documentação de habilitação. Assim, referida documentação tem o condão apenas de HABILITAR a En�dade a par�cipar do presente Chamamento Público se apresentados os documentos
exigidos. 

Conforme já comprovado acima, todas as En�dades apresentaram a documentação exigida, pelo que se afirma estarem todas HABILITADAS a par�cipar do presente
certame. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Desse modo, passamos para a análise dos critérios de seleção das Ins�tuições:

 

CRITÉRIO O QUE SERÁ AVALIADO OBSERVAÇÕES METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO PESO NOTA
MÁXIMA

A) Período de funcionamento

Será avaliado o tempo de
funcionamento da

ins�tuição, comprovado
por meio do registro do

CNPJ.

A atribuição de nota
"zero" neste critério implica a eliminação da

ins�tuição.

- Menos de 1 ano (0,0)

- 1 a 2 anos (1,0)

- acima de 2 e até 3 anos (2,0)

- acima de 2 e até 4 anos (3,0)

- acima de 4 e até 5 anos (4,0)

- acima de 5 anos (5,0)

1 5

B) Capacidade técnica operacional
da proponente

Será avaliada a capacidade
técnica operacional da

proponente, por meio de
Declaração emi�da por

órgão público ou privado
em que a ins�tuição tenha
desenvolvido programas

de aprendizagem.

Além da declaração, será
necessária a comprovação
por meio dos contratos ou

termos assinados.

1) Cada Programa apresentado deverá
obedecer ao número mínimo de 450 jovens
inscritos, que deverá constar na Declaração.

2) Poderá ser aceito o somatório de jovens
inscritos em programas apresentados pela

ins�tuição.

3) A atribuição de nota
"zero" neste critério implica a eliminação

-  Nenhum projeto ou projeto com menos
de 450 inscritos (0,0)

-   Atendido por meio de 1 projeto entre
450 a 1.500 jovens inscritos; (1,0)

-    Atendido por meio de 2 a 3 projetos
entre 1.501 a 2.500 (2,0)

- Atendido por meio de 3 a 4 projetos
entre 2.501 a 3.500; (3,0)

- Atendido acima de 5 projetos acima de
3.501 a 5.000  jovens inscritos; (4,0)

- Atendido acima de 5 projetos acima de
5.001  jovens inscritos; (5,0)

3 15

PONTUAÇÃO MÁXIMA 20

 

1) CRITÉRIO A - período de funcionamento da en�dade
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I - Cadastro CNPJ CIEE

 

II - Cadastro CNPJ RENAPSI 



22/02/2021 SEI/GDF - 56326670 - Parecer Técnico

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=64570524&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110032336&infra… 6/12

 

III - CADASTRO CNPJ OSJC
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OBSERVAÇÕES:

Ao analisar a documentação, através do comprovante de cadastro do CNPJ, nota-se que:

- Data de abertura CIEE: 30/08/1966, ou seja, em funcionamento há 55 (cinquenta e cinco) anos. 
- Data de abertura Renapsi: 17/11/1992, ou seja, em funcionamento há 28 (vinte e oito) anos. 

- Data de abertura OSJC: 26/05/1989, ou seja, em funcionamento há 32 (trinta e dois) anos.
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Segundo o critério de seleção, o objeto a ser avaliado é o tempo de funcionamento da ins�tuição, comprovado por meio do registro do CNPJ. Conforme comprovação acima,
analisada em concomitância com a documentação apresentada pelas ins�tuições na fase de habilitação, esta Comissão verificou que todas as ins�tuições ob�veram pontuação máxima, qual
seja, 5 (cinco) pontos, em razão de estarem em funcionamento há mais de 5 anos. A metodologia de pontuação estabelece que as en�dades que funcionem há mais de 5 anos estão aptas a
receber a pontuação máxima. No caso em tela, todas as ins�tuições estão em funcionamento há mais de 20 anos fazendo jus a pontuação máxima. 

 

2) CRITÉRIO B - capacidade técnica operacional da proponente 

 

 

OBSERVAÇÕES:

No que pese ao segundo critério de seleção, o objeto a ser avaliado é a capacidade técnica operacional da proponente, por meio de Declaração emi�da por órgão público ou
privado em que a ins�tuição tenha desenvolvido programas de aprendizagem, comprovados por meio de declarações e contratos ou termos adi�vos assinados. Além disso, os projetos
anteriormente desenvolvidos deveriam obedecer ao número mínimo de 450 jovens inscritos, devendo constar o quan�ta�vo na Declaração, bem como poderia ser aceito o somatório de
jovens inscritos em programas apresentados pela ins�tuição obje�vando alcançar a pontuação máxima.

Se faz necessário esclarecer que não consta na metodologia de pontuação nenhum valor de pontuação atribuível à apresentação de comprovação da atuação em exatos 5
(cinco) projetos diferentes, apenas possui atribuição de nota para até 4 (quatro) projetos ou acima de 5 (cinco) projetos. Em vista disso, esta Comissão considerou que a apresentação de
comprovante de atuação em 5 projetos diferentes caracterizaria o a�ngimento da pontuação máxima, desde que a En�dade, em conjunto, �vesse atendido, pelo menos, 5.001 (cinco mil e um)
jovens. 

Desse modo, se percebe dos atestados de capacidade técnica, dos contratos e termos adi�vos firmados pelas en�dades e apresentados à �tulo de comprovante da
capacidade técnica, que todas as Ins�tuições alcançaram pontuação máxima, qual seja, 15 (quinze) pontos, nos termos acima demonstrados. 

A pontuação máxima foi atribuída a todas as en�dades em razão do critério de seleção ser obje�vo, bem como em razão da quan�dade de comprovação de projetos anteriores
ser igual ou superior a 5 (cinco) programas de aprendizagem. Além disso, todos os projetos em que as en�dades par�cipantes desenvolveram atenderam a mais de 450 (quatrocentos e
cinquenta) por, pelo menos, 1 (um) ano, conforme atestados de Capacidade Técnica protocolados junto com a documentação de habilitação. O período mínimo de 1 ano é requisito disposto no
item 7.1, X.  
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Feitas as avaliações e observações, as propostas avaliadas foram classificadas, em ordem decrescente, sendo o resultado o seguinte:

 

LOTE 1

ENTIDADES PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração – RENAPSI 20 EMPATE

Obras Sociais do Centro Espírita Fraternidade Jerônimo Candinho - OSJC 20 EMPATE

 

LOTE  2

ENTIDADES PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE 20 EMPATE

Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração – RENAPSI 20 EMPATE

Obras Sociais do Centro Espírita Fraternidade Jerônimo Candinho - OSJC 20 EMPATE

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE

 

Considerando que após a análise e avaliação das propostas apresentadas pelas Ins�tuições, em ambos os lotes, as en�dades restaram empatadas na pontuação máxima. 

Assim, dispõe o item 11.2 do Edital sobre os critérios de desempate:

11.2 Em caso de empates entre duas ou mais ins�tuições, o desempate será feito com base na maior pontuação ob�da no critério de julgamento B.
11.2.1 Persis�ndo a situação de igualdade, o desempate será feito com base no menor preço apresentado.

11.2.2 Após todos os critérios u�lizados, ainda persis�ndo o empate, a escolha será feita por sorteio em sessão pública. 

 

Com relação a nota ob�da no critério de julgamento B, ressalte-se que todas as ins�tuições, em ambos os lotes, ob�veram pontuação máxima, qual seja 15 pontos. Diante disso,
o desempate a deverá ser feito com base no item 11.2.1, qual seja, o menor preço apresentado. 

Desse modo, passa-se a análise das propostas de preço apresentadas pelas Ins�tuições. 

 

1) Propostas de preços referentes ao LOTE 1

 

- Proposta RENAPSI: 



22/02/2021 SEI/GDF - 56326670 - Parecer Técnico

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=64570524&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110032336&infr… 10/12

Valor unitário: R$ 1.315,00 (um mil trezentos e quinze reais);  
Valor Total mensal (900 jovens): R$ 1.183.500,00 (um milhão, cento e oitenta e três mil e quinhentos reais); 
Valor Anual (900 jovens): R$ 14.202.000,00 (quatorze milhões duzentos e dois mil reais). 

 

- Proposta OSJC:

Valor unitário: R$ 1.306,66 (um mil trezentos e seis reais e sessenta e seis centavos); 
Valor Total mensal (900 jovens): R$ 1.175.994,00 (um milhão, cento e setenta e cinco mil novecentos e noventa e quatro reais); 
Valor Anual (900 jovens): R$ 14.111.928,00 (quatorze milhões, cento e onze mil novecentos e vinte e oito reais). 

 

OBSERVAÇÕES:

Nos termos do item 14.3 do Projeto básico, a proposta da ins�tuição deveria discriminar os custos de forma detalhada, de modo a evidenciar o percentual rela�vo a cada parcela
que compõe o custo global, conforme tabela de composição de preços constante do Anexo III também do Projeto Básico.

Em vista disso, as en�dades apresentaram a referida planilha de composição de custos devidamente preenchida. 

Assim, o Critério de desempate e seleção adotado foi o do menor preço unitário. 

Desse modo, a En�dade provisoriamente vencedora do Lote 1 é a Obras Sociais do Centro Espírita Fraternidade Jerônimo Candinho - OSJC, em razão de ter apresentado
proposta em menor custo unitário, qual seja, R$ 1.306,66 (um mil trezentos e seis reais e sessenta e seis centavos)  por jovem candango. 

 

 

2) Propostas de preços referentes ao LOTE 2

 

- Proposta CIEE: 

Valor unitário: R$ 1.306,43 (um mil trezentos e seis reais e quarenta e três centavos);  
Valor Total mensal (900 jovens): R$ 1.175.787,00 (um milhão, cento e setenta e cinco mil setecentos e oitenta e sete reais); 
Valor Anual (900 jovens): R$ 14.109.444,00 (quatorze milhões, cento e nove mil quatrocentos e quarenta e quatro reais). 

 

- Proposta RENAPSI: 

Valor unitário: R$ 1.281,11 (um mil duzentos e oitenta e um reais e onze centavos);  
Valor Total mensal (900 jovens): R$ 1.152.999,00 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil novecentos e noventa e nove reais); 
Valor Anual (900 jovens): R$ 13.835.988,00 (treze milhões, oitocentos e trinta e cinco mil novecentos e oitenta e oito reais). 

 

- Proposta OSJC:

Valor unitário: R$ 1.397,78 (um mil trezentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos); 
Valor Total mensal (900 jovens): R$ 1.258.002,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil dois reais); 
Valor Anual (900 jovens): R$ 15.096.024,00 (quinze milhões, noventa e seis mil vinte e quatro reais).

 

OBSERVAÇÕES:

Considerando o disposto no item 14.3 do Projeto básico, a proposta da ins�tuição deveria discriminar os custos de forma detalhada, de modo a evidenciar o percentual rela�vo a
cada parcela que compõe o custo global, conforme tabela de composição de preços constante do Anexo III também do Projeto Básico.

Em vista disso, as en�dades apresentaram a referida planilha de composição de custos devidamente preenchida. 
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Assim, o Critério de desempate e seleção adotado foi o do menor preço unitário. 

Desse modo, a En�dade provisoriamente vencedora do Lote 2 é a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração – RENAPSI, em razão de ter apresentado
proposta em menor custo unitário, qual seja, R$ 1.281,11 (um mil duzentos e oitenta e um reais e onze centavos)  por jovem candango.

____________________________________________________________________________________________

 

Nesse sen�do, feita a análise das propostas de preços a fim de desempatar os vencedores do certame,   as propostas anteriormente avaliadas foram classificadas, em ordem
decrescente, sendo o resultado o seguinte:

 

 

LOTE 1

ENTIDADES
CRITÉRIO DE DESEMPATE

(menor preço unitário)
CLASSIFICAÇÃO

Obras Sociais do Centro Espírita Fraternidade Jerônimo Candinho - OSJC R$ 1.306,66 1º Lugar 

Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração – RENAPSI R$ 1.315,00 2º Lugar 

 

LOTE 2

ENTIDADES
CRITÉRIO DE DESEMPATE

(menor preço unitário)
CLASSIFICAÇÃO

Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração – RENAPSI R$ 1.281,11 1º Lugar

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE R$ 1.306,43 2º Lugar

Obras Sociais do Centro Espírita Fraternidade Jerônimo Candinho - OSJC R$ 1.397,78 3º Lugar

 

Feitas as análises e dadas as notas a todas as propostas, esta Comissão de Seleção torna público o resultado PRELIMINAR do Edital de Chamamento Público Nº 07/2020:

a) devendo ser publicado e divulgado do resultado preliminar da classificação das propostas no Diário Oficial do Distrito Federal e no sí�o eletrônico da Secretaria de Estado de
Esporte e Lazer no dia 22/02/2021;

b) podendo as En�dades impugnarem a pontuação ob�da na avaliação das proposta por esta Comissão entre os dias 22/02/2021 a 26/02/2021, devendo-se observar esse prazo
impreterivelmente.

 

MARCELO CRUZ BORBA

Presidente

 

JANAÍNA LOPES DA SILVA                                                                        SABRINA GABETO SOARES

Membro                                                                                                   Membro
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