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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 24/2021-SEL 

  

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, no uso 
das atribuições que lhe confere o inciso III, parágrafo único, do art. 105, da Lei 
Orgânica do Distrito Federal, considerando o disposto na Lei 8.666 de 
21/06/1993, nas leis e na Instrução Normativa nº 01, de 22 de dezembro de 
2005, bem como em observância ao disposto no item 8 do Edital de 
Chamamento Público nº 24/2021 e baseado nas análises da Comissão de 
Seleção, resolve:  

Art. 1º Tornar público o resultado preliminar do Edital de Chamamento Público 
nº 24/2021, que tem por objeto promover a celebração de Acordo de 
Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito 
Federal e entidade selecionada, para a execução de projeto que objetiva o 
fornecimento, instalação e manutenção de estações de exercícios de ginás ca 
e alongamento ao ar livre, equipamentos espor vos com pista de skate 
conjugada com estação de exercícios e alongamento ao ar livre e academias de 
ginás ca completa com equipamentos e acessórios para prá ca de exercícios 
ao ar livre, todos com painel de publicidade integrada em duas faces, e sem 
qualquer desembolso financeiro por parte do poder público ou do 
usuário, acompanhados de aplicativos de programa de computador planejados 
para processar dados eletrônicos de aulas de ginástica, yoga e/ou outros, além 
de orientações voltadas ao bem-estar e saúde.  

Art. 2º A classificação da proposta foi realizada conforme o Anexo III do Edital 
nº 24/2021, que dispõe sobre os critérios de seleção, declarando a 
empresa MUDE MOBILIÁRIOS URBANOS DESPORTIVOS S.A., CNPJ 
04.512.986/0001-30 APTA à continuar no certame. 

Art. 3º De acordo com o item 7.1 do Edital de Chamamento Público nº 
24/2021, o proponente têm 5 (cinco) dias para apresentação de recurso a este 
resultado preliminar.  

Art. 4º As avaliações da Comissão de Seleção serão disponibilizadas no site da 
Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.esporte.df.gov.br.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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