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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 03, DE 29 DE JANEIRO DE 2021

RETIFICA O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 07/2020 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NO ART. 24, XIII, da LEI N° 8.666/1993, PARA A CONSECUÇÃO DO PROGRAMA JOVEM CANDANGO.
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, no uso de suas atribuições legais e considerando o Edital de
Chamamento Público nº 07/2020; resolve:
I - Considerando a alteração do valor do salário mínimo vigente no país por meio da Medida Provisória n° 1.021, de 30/12/2020, retificar o item 4.1 do Edital de Chamamento Público n°
07/2020, passando a constar a seguinte redação:  Onde se lê "O valor de referência estimado para a realização do objeto é de R$ 1.240,41 (um mil duzentos e quarenta reais e quarenta e um
centavos) por aprendiz/mês, totalizando o valor mensal máximo de R$ 1.116.369,00 (um milhão, cento e dezesseis mil trezentos e sessenta e nove reais) por lote, quando contratada a
totalidade máxima prevista de aprendizes, perfazendo o total máximo anual de R$ 13.396.428,00 (treze milhões, trezentos e noventa e seis mil quatrocentos e vinte e oito reais) por lote, ou
seja, R$ 26.792.856,00 (vinte e seis milhões, setecentos e noventa e dois mil oitocentos e cinquenta e seis reais) anuais, considerando os dois lotes a serem contratados", LEIA-SE: O valor
de referência estimado para a realização do objeto é de R$ 1.410,92 (um mil quatrocentos e dez reais e noventa e dois centavos) por aprendiz/mês, totalizando o valor mensal máximo por
lote de R$ 1.269.831,00 (um milhão, duzentos e sessenta e nove mil oitocentos e trinta e um reais), quando contratada a totalidade máxima prevista de aprendizes, perfazendo o total
máximo anual por lote de R$ 15.237.972,00 (quinze milhões, duzentos e trinta e sete mil novecentos e setenta e dois reais), ou seja, R$ 30.475.944,00 (trinta milhões, quatrocentos e setenta
e cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais) anuais, considerando os dois lotes a serem contratados.
II - Alterar o cronograma previsto no item 12 do Edital de Chamamento Público n° 07/2020, que passa a vigorar nos seguintes termos: 
ETAPA DESCRIÇÃO PRAZO

1 Publicação do Edital de Chamamento Público 07/2020 30/12/2020

2 Impugnação ao Edital de Chamamento Público 04/01/2021 a
08/01/2021

3 Resposta à impugnação do Edital de Chamamento Público 11/01/2021 a
15/01/2021

4 Sessão Pública para recebimento das propostas e da habilitação 09/02/2021

5 Divulgação das entidades participantes 11/02/2021

6 Análise das propostas e da habilitação pela Comissão de Seleção 09/02/2021 a
19/02/2021

7 Divulgação do resultado preliminar da classificação das propostas no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 22/02/2021

8 Interposição de recursos contra o resultado preliminar 22/02/2021 a
26/02/2021

9 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção 01/03/2021 a
05/03/2021

10 Homologação e publicação no Diário Oficial do Distrito Federal do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões recursais
proferidas (se houver).

08/03/2021

11 Convocação para assinatura do contrato 10/03/2021
CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JÚNIOR

Subsecretário de Administração Geral
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