GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral
Brasília-DF, 21 de janeiro de 2021.

Nota Informativa n.º 1/2021 - SEL/SUAG

NOTA DE ESCLARECIMENTO
Referência: 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
8.666/1993, para a consecução do Programa Jovem Candango.

Em atenção ao item 14.4.1 do Projeto Básico, que prevê que o "valor do contrato será
reajustado, não conﬁgurando repactuação, quando ocorrer a elevação do valor das rubricas da
planilha cujo custo é es pulado por lei e cujo cumprimento é obrigatório para a
CONTRATADA, que são: salário e respec vas verbas e encargos e o vale alimentação", informamos
que, em decorrência da atualização do salário mínimo vigente no país, por meio da Medida Provisória
n° 1.021, de 30/12/2020, as propostas a serem apresentadas deverão basear-se na legislação
atualizada, de modo que deverá ser considerando o valor de R$ 5,00 (cinco reais) para o salário
mínimo hora.

CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JÚNIOR
Subsecretário de Administração Geral
Documento assinado eletronicamente por CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JÚNIOR Matr.0277624-3, Subsecretário(a) de Administração Geral, em 22/01/2021, às 10:47, 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.
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