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SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Comissão de Seleção para Avaliação das Propostas do Edital nº 03/2020 - TC de Execução de Projeto Pedagógico
nas RA'S de Brazlândia, Estrutural e Recanto das Emas

Parecer Técnico n.º 2/2021 - SEL/GAB/COM-PORT.169/20

Nos termos delineados no Edital de Chamamento Público Nº 03/2020 (51641007) e na Portaria Nº 169 de 11 de novembro de 2020
(50903617), esta Comissão de Seleção torna pública a análise das propostas apresentadas em sessão pública (54106830) ocorrida no dia 13/01/2021,
das 9h às 11h, na sede da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, situada no seguinte endereço: EdiCcio 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 parFcipantes apresentaram as suas propostas em
consonância com o disposto no Edital de Chamamento Público supracitado, sendo estes:

1. Ação Social Renascer (CNPJ nº 09.441.600/0001-60)

2. Ins�tuto Mover da Vida - IMV (CNPJ nº 10.550.936/0001-40)

3. Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais – ECOS (CNPJ nº 02.539.959/0001-25)

4. Ins�tuto Bombeiros de Responsabilidade Social – IBRES (CNPJ n º 12.687.473/0001-98)

5. Fundação Assis Chateaubriand – FAC (CNPJ nº 03.657.848/0001-86)

6. Ins�tuto para Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE (CNPJ nº 07.439.731/0001-87)

7. Associação Capoeira Raízes do Brasil (CNPJ nº 38.049.953/0001-17)

Após breve introdução, esta Comissão de Seleção passa a delinear o resultado das análises apresentadas pelas EnFdades acima, bem
como demonstrar os argumentos que levaram à conclusão e escolha da enFdade vencedora provisoriamente, tendo em vista o ordenamento vigente e
os princípios que regem a Administração Pública Distrital.

Preliminarmente, as EnFdades parFcipantes possuem dentre os seus objeFvos e finalidades o desenvolvimento de programas e projetos
desporFvos e educacionais voltados ao interesse público e comunitário, assim como missão, visão e valores delineados, indo ao encontro da missão
desta Secretaria de Esporte e Lazer, qual seja:

1. IncenFvar as práFcas esporFvas e as aFvidades de lazer em consonância com os órgãos do Governo do Distrito Federal e

também  promover  incenFvos  aos  jovens  talentos,  além  de  fomentar  o  esporte  amador  e  de  alto  rendimento  com  o

desenvolvimento de projetos voltados para os atletas do Distrito Federal.

2. Celebrar convênios e parcerias com a comunidade, insFtuições esporFvas e com a iniciaFva privada com vistas ao fomento das

aFvidades de esporte e lazer, além de garanFr e promover o esporte como inclusão social, por meio de uma ação conjunta entre

o Estado e a sociedade.

3.  Desenvolver  ações  de  captação  e  execução  de  eventos,  nacionais  e  internacionais,  esporFvos  e  recreaFvos  visando  o

desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

Para tanto,  de  forma objeFva e  organizada,  com base nos  Critérios  de  Seleção -  Anexo III  (50288703),  esta  Comissão  de  Seleção
demonstrará  os  argumentos  uFlizados  em  cada  item,  assim  como proferirá  os  votos  de  cada  membro  e,  por  fim,  manifestará  as  observações
perFnentes sobre cada proposta apresentada.

Isto é, a Comissão será responsável pela análise das propostas das EnFdades interessadas em realizar o processo seleFvo, bem como
pela escolha da EnFdade que apresentar a melhor proposta de acordo com critérios anteriormente estabelecidos mediante relatório detalhado que
possa legiFmar os argumentos aqui mencionados.

Ressalta-se  que,  conforme  item  7.5  previsto  no  Edital  (50287709),  as  propostas  não  eliminadas  serão  classificadas,  em  ordem
decrescente, de acordo com a pontuação total ob�da com base no Anexo III, assim considerada a média aritmé�ca das notas lançadas por cada um
dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos critérios de julgamento.

Passamos para as análises e julgamentos das propostas:

                                                                                                                                                                                                                                                                                

PROPOSTA 01

Ação Social Renascer

ITEM Critério Análise
Voto
nº 01

Voto
nº 02

Voto
nº 03

Média Peso
Nota
Final

a)

Adequação da proposta

de trabalho aos objeFvos

específicos do Programa

de Desporto Educacional

e de Lazer e ao objeto da

parceria previsto em

Edital

A proposta está adequada e apresenta informações sobre as ações a
serem  executadas,  detalhando  e  indicando  suas  atividades,  fases  e
etapas, beneficiários e abrangência territorial. Detalha as informações
sobre os indicadores que aferirão o cumprimento das metas, explicita a
forma de mensuração do alcance dos resultados e indica mecanismos
de  acompanhamento  e  avaliação,  tanto  da  execução  quanto  dos
resultados  obtidos,  elencando  informações  sobre  os  prazos  de
execuções das ações e cumprimento das metas, estabelecendo também
na  proposta,  prazos  exequíveis  e  condizentes  com  as  ações
pedagógicas. Por fim, no cronograma de trabalho apresenta planilha
em formato de cronograma, com indicação dos períodos de realização

2 2 2 2 4 8
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das ações.

b)

Definição de metas para

alcançar os objeFvos

específicos constantes na

Diretriz – Anexo VI,

indicadores que aferirão

o cumprimento das

metas e prazos para sua 

execução

Foram  apresentadas  metas  qualitativas  e  quantitativas  com  os
objetivos a serem alcançados, a conexão dessas com os beneficiados e
com  o  objeto  proposto,  indicadores  e  forma  de  avaliação  e  a
concretização das metas a serem executadas.
Ademais,  a OSC detalhou os  objetivos,  especificando-os,  bem como
estabeleceu  meios  de  verificação  e  parâmetros  mensuráveis,  sendo
estes claros e objetivos.

2 2 2 2 3 6

c)

Adequação da proposta

ao valor de referência

constante do Edital, com

menção expressa ao

valor global da proposta

O valor global da proposta da RENASCER é de R$ 6.880.152,17 (seis
milhões,  oitocentos  e  oitenta  mil  cento  e  cinquenta  e  dois  reais  e
dezessete  centavos),  ou  seja,  a  proposta  estabelece  um  valor  de
desconto de R$ 767.547,59 (setecentos e sessenta e sete mil quinhentos
e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).
Portanto, o valor global da proposta apresentada é inferior em mais de
5% do valor de referência.

3 3 3 3 1 3

d)

Capacidade técnica

operacional da

insFtuição proponente,

por meio de experiência

comprovada no

porFfólio de realizações

na gestão de aFvidades

ou projetos relacionados

ao objeto da parceria ou

de natureza semelhante

para o atendimento dos

beneficiados

A  OSC  não  comprovou  na  proposta  a  sua  Capacidade  Técnica
Operacional.
De acordo com o item d constante no Anexo III - Critérios de Seleção a
atribuição  de  nota  "zero"  neste  critério  implica  eliminação  da
proposta, por falta de capacidade técnica e operacional da OSC (art.
33, caput, inciso V, alínea "c", da Lei nº 13.019, de 2014).

0 0 0 0 3 0

e)

Comprovação de

Programas/Projetos

executados na área de

Desporto Educacional e

de Lazer.

A  entidade  apresentou  03  Projetos  e/ou  Programas  na  área  do
desporto educacional ou de participação ou de rendimento. 3 3 3 3 2 6

PONTUAÇÃO 23

OBSERVAÇÕES:

A OSC não comprovou na proposta a sua Capacidade Técnica Operacional.  Em primeiro lugar,  verifica-se a juntada de Convênios e
Termos  de  Colaboração  junto  à  Secretária  de  Educação  cujo  objeto,  em  suma,  consiste  no  atendimento  à  Educação  InfanFl,  promovendo  o
desenvolvimento  dos  aspectos  Csicos,  emocionais,  afeFvos,  cogniFvos,  linguísFcos  e  sociais.  Juntamente  com  estes,  foram  apresentadas  fotos.
Entretanto, os atestados de capacidade técnica apresentados, vinculados as esses termos e/ou convênios, carecem de confiabilidade. Explica-se.

Ao analisar a documentação, a Comissão verificou que os atestados emiFdos para a EnFdade Renascer foram feitos por Pessoas Jurídicas
com vínculos próximos àquela. Ao consultar o CNPJ das empresas atestadoras, observa-se que estas são FILIAIS cuja MATRIZ é a En�dade Renascer.
Acrescenta-se que o Nome Empresarial é o mesmo, qual seja, AÇÃO SOCIAL RENASCER. Exemplificando, segue consulta:
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Pra�camente,  configura-se  uma  AUTODECLARAÇÃO,  decorrente  da  existência  de  vínculo entre  En�dade par�cipante  e  empresa
atestadora dos  serviços  daquela.  Conforme os  Critérios  de  Seleção  (51845503),  item  d,  será  levada em  consideração a  capacidade  técnica  da
proponente, atestada por meio da Declaração emiFda por órgão público ou privado em que a OSC tenha realizado parceria desenvolvendo programas
ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, voltados ao desporto educacional, de parFcipação ou de rendimento. Além
da Declaração, será obrigatória a comprovação por meio de fotos e contratos ou termos assinados.

Em que pese não constar a vedação no Edital quanto a esse Fpo de declaração, há evidente conflito de interesse, não somente pelos
fatos supracitados, como também pelo fato de constar a logo da En�dade Renascer nos atestados de capacidade técnica emi�dos. Tal práFca foi
analisada pelo Tribunal de Contas da União (TC 035.458/2017-8) que, em caso análogo, debateu o tema pugnando pelo seguinte:

Na hora em que uma empresa, da qual sou sócio, atesta a capacidade de outra empresa, por mim representada, é como se

houvesse  uma autodeclaração  de  capacidade  técnica,  o  que  depõe  contra  o  racional  que  fundamenta  uma  verificação  de

capacidade técnica no âmbito das licitações públicas...

...A princípio, a conclusão possível  com os elementos presentes nos autos fica circunscrita à comprovação de que o teor do

atestado de capacidade técnica contém fragilidades que impedem a devida correlação com o que foi solicitado no edital, além de

não dispor de informações ou referências que permiFssem a verificação da confiabilidade e da autenFcidade do que ali estava

registrado.

Portanto, a não admissão de autodeclaração busca evitar que o certame licitatório seja comprome�do por empresas que possam,
porventura, comprovar algo que efe�vamente não foi prestado, ou seja, busca-se evitar a má-fé no ato de comprovação do serviço.

Prosseguindo, os seguintes Atestados de capacidade técnica (1 - Assessoria DesporFva; 2 - InsFtuto Olhar Social; 3 - Associação Cultura
de Estudos Sociais  e Sustentabilidade Organizada),  em que pese constar as respecFvas fotos e declaração de capacidade, carecem de Termo ou
Contrato assinado. Como não há a efeFva e atestada comprovação do número de beneficiados assisFdos mediante a demonstração de contratos e/ou
termos, tal fato deixa claro o não atendimento ao item d, previsto nos Critérios de Seleção (51845503) do Edital. Salienta-se à obrigatoriedade da
apresentação da declaração, termo/contrato e fotos, não sendo permi�do a apresentação de apenas dois deles.
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De acordo com o item d constante no Anexo III - Critérios de Seleção (51845503), a atribuição de nota "zero" neste critério implica
eliminação da proposta, por falta de capacidade técnica e operacional da OSC (art. 33, caput, inciso V, alínea "c", da Lei nº 13.019, de 2014).
Portanto, uma vez que a proposta não atende aos elementos mínimos constantes no Edital, deverá como tal ser eliminada, conforme o disposto nos
item 7.2, alínea a, e item 7.4, alíneas b e c.

Por fim, ressalta-se que quanto ao item e) foi possível verificar sua comprovação através dos Termos assinados com a Secretaria de
Educação e fotos apresentadas dos projetos para primeira etapa da Educação Básica - em que promoveu-se o desenvolvimento dos aspectos Csicos,
emocionais, afeFvos, cogniFvos, linguísFcos e sociais das crianças de 0 a 5 anos.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PROPOSTA 02

Ins�tuto Mover da Vida - IMV

ITEM Critério Análise
Voto
nº 01

Voto
nº 02

Voto
nº 03

Média Peso
Nota
Final

a)

Adequação da proposta

de trabalho aos objeFvos

específicos do Programa

de Desporto Educacional

e de Lazer e ao objeto da

parceria previsto em

Edital

A proposta  está  adequada  e  apresenta  informações  sobre  as  ações  a
serem  executadas,  indicação  de  suas  atividades,  fases  e  etapas,
beneficiários e abrangência territorial. Demonstra as informações sobre
os  indicadores  que  aferirão  o  cumprimento  das  metas,  a  forma  de
mensuração  do  alcance  dos  resultados  e  mecanismos  de
acompanhamento e avaliação, tanto da execução quanto dos resultados
obtidos, elencando informações sobre os prazos de execuções das ações e
cumprimento das metas. Por fim, no cronograma de trabalho apresenta
planilha  em  formato  de  cronograma,  com  indicação  dos  períodos  de
realização das ações.

2 2 2 2 4 8

b)

Definição de metas para

alcançar os objeFvos

específicos constantes na

Diretriz – Anexo VI,

indicadores que aferirão

o cumprimento das

metas e prazos para sua 

execução

A OSC apresentou metas qualitativas e quantitativas com os objetivos a
serem alcançados, a conexão dessas com os beneficiados e com o objeto
proposto,  indicadores;  entretanto,  em  algumas  metas  não  foram
apresentadas a forma de avaliação e a concretização das metas a serem
executadas.
Ademais, o detalhamento das ações não foi satisfatório. No que se refere
aos objetivos a serem alcançados, em alguns casos, deixou-se de elencá-los
além  do  já  disposto  nas  Diretrizes  se  atendo  ao  que  deve
obrigatoriamente  ser  cumprido  pelas  entidades  participantes  deste
certame.

1 1 1 1 3 3

c)

Adequação da proposta

ao valor de referência

constante do Edital, com

menção expressa ao

valor global da proposta

O valor  global  da  proposta  do  IMV é  de  R$  7.641.255,77,  ou  seja,  a
proposta estabelece um valor de desconto de R$ 6.443,99.
Portanto,  o  valor  global  da  proposta  apresentada é  igual  ao valor  de
referência.

2 2 2 2 1 2

d)

Capacidade técnica

operacional da

insFtuição proponente,

por meio de experiência

comprovada no

porFfólio de realizações

na gestão de aFvidades

ou projetos relacionados

ao objeto da parceria ou

de natureza semelhante

para o atendimento dos

beneficiados

A  OSC  não  comprovou  na  proposta  a  sua  Capacidade  Técnica
Operacional.
Na proposta apresentada constam diversos documentos, como Termos de
Fomento  ou  contratos  celebrados  tanto  com a  Secretaria  de  Esporte,
quanto  com  o  Ministério  da  Cidadania;  entretanto,  não  consta  a
demonstração efetiva da capacidade técnica com o respectivo número de
beneficiários  mediante  declaração  ou  atestado  de  capacidade  técnica,
bem como fotos.
De acordo com o item d constante no Anexo III - Critérios de Seleção a
atribuição de nota "zero" neste critério implica eliminação da proposta,
por falta de capacidade técnica e operacional da OSC (art. 33,  caput,
inciso V, alínea "c", da Lei nº 13.019, de 2014).

0 0 0 0 3 0

e)

Comprovação de

Programas/Projetos

executados na área de

Desporto Educacional e

de Lazer.

A entidade apresentou mais de 03 Projetos e/ou Programas na área do
desporto educacional ou de participação ou de rendimento, porém, não
foram apresentadas fotos para que fosse possível verificar a realização de
programas/projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza
semelhante, conforme previsto nos Critérios de Seleção.

0 0 0 0 2 0

PONTUAÇÃO 13

OBSERVAÇÕES:

A OSC apresentou metas qualitaFvas e quanFtaFvas com os objeFvos a serem alcançados, a conexão dessas com os beneficiados e com
o objeto proposto, indicadores, entretanto, em algumas metas não foram apresentadas a forma de avaliação e a concre�zação das metas a serem
executadas. Ademais, o detalhamento das ações não foi saFsfatório. No que se refere aos objeFvos, a serem alcançados, em alguns casos, deixou-se de
elencá-los além do já disposto nas Diretrizes se atendo ao que deve obrigatoriamente ser cumprido pelas enFdades parFcipantes deste certame.

A OSC não comprovou na proposta a sua Capacidade Técnica Operacional. Na proposta apresentada constam diversos documentos,
como Termos  de  Fomento ou contratos;  entretanto,  não  consta  a  demonstração efe�va da capacidade técnica  com  o respec�vo número de
beneficiários mediante declaração ou atestado de capacidade técnica, bem como fotos.

De acordo com o item d constante no Anexo III - Critérios de Seleção a atribuição de nota "zero" neste critério implica eliminação da
proposta, por falta de capacidade técnica e operacional da OSC (art. 33, caput, inciso V, alínea "c", da Lei nº 13.019, de 2014).

Portanto, uma vez que a proposta não atende aos elementos mínimos constantes no Edital, deverá como tal ser eliminada, conforme o
disposto nos item 7.2, alínea a, e item 7.4, alíneas b e c.
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PROPOSTA 03

Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais – ECOS

ITEM Critério Análise
Voto
nº 01

Voto
nº 02

Voto
nº 03

Média Peso
Nota
Final

a)

Adequação da proposta

de trabalho aos objeFvos

específicos do Programa

de Desporto Educacional

e de Lazer e ao objeto da

parceria previsto em

Edital

A proposta está adequada e apresenta informações sobre as ações a serem
executadas,  detalhando  e  indicando  suas  atividades,  fases  e  etapas,
beneficiários  e  abrangência  territorial.  Detalha  as  informações  sobre  os
indicadores que aferirão o cumprimento das metas, explicita a forma de
mensuração  do  alcance  dos  resultados  e  indica  mecanismos  de
acompanhamento  e  avaliação,  tanto  da  execução  quanto  dos  resultados
obtidos, elencando informações sobre os prazos de execuções das ações e
cumprimento  das  metas,  estabelecendo  também  na  proposta,  prazos
exequíveis e condizentes com as ações pedagógicas. Por fim, no cronograma
de trabalho apresenta planilha em formato de cronograma, com indicação
dos períodos de realização das ações.

2 2 2 2 4 8

b)

Definição de metas para

alcançar os objeFvos

específicos constantes na

Diretriz – Anexo VI,

indicadores que aferirão

o cumprimento das

metas e prazos para sua 

execução

Foram apresentadas metas qualitativas e quantitativas com os objetivos a
serem alcançados,  a conexão dessas com os beneficiados e com o objeto
proposto, indicadores e forma de avaliação e a concretização das metas a
serem executadas.
Ademais,  a  OSC  detalhou  os  objetivos,  especificando-os,  bem  como
estabeleceu  meios  de  verificação  e  parâmetros  mensuráveis,  sendo estes
claros  e  objetivos.  Além  do  mais,  estabeleceu  metas  quantitativas  e
qualitativas que vão além do disposto na Diretriz e qua vai ao encontro da
políticas estabelecidas neste Chamamento Público.

2 2 2 2 3 6

c)

Adequação da proposta

ao valor de referência

constante do Edital, com

menção expressa ao

valor global da proposta

O valor  global  da  proposta  do  ECOS é  de  R$  6.882.777,90,  ou  seja,  a
proposta estabelece um valor de desconto de R$ 764.921,86.
Portanto, o valor global da proposta apresentada é inferior em mais de 5%
do valor de referência.

3 3 3 3 1 3

d)

Capacidade técnica

operacional da

insFtuição proponente,

por meio de experiência

comprovada no

porFfólio de realizações

na gestão de aFvidades

ou projetos relacionados

ao objeto da parceria ou

de natureza semelhante

para o atendimento dos

beneficiados

A Entidade comprova na proposta a sua Capacidade Técnica Operacional,
demonstrando  a  realização  de   atividades,  programas  e  projetos
relacionados  ao  objeto  da  parceria  ou  de  natureza  semelhante  para  o
atendimento  dos  beneficiados,  atestadas  por  declarações,  emitidas  pela
Secretaria de Estado do Rio de Janeiro e pela Secretaria Municipal do Rio
de  Janeiro,  ilustradas  com fotos  nos  seguintes  casos,  totalizando  63.256
beneficiados:

a) Contrato de Gestão nº 12/2019 – Vila Olímpica Arthur Távola - Total de
beneficiados: 10.656
b) Contrato de Gestão nº 36/2019 – Vila Olímpica Arthur Távola - Total de
beneficiados: 17.000
c) Termo de  Colaboração nº  02/2018  –  Projeto  Esporte  e  Cidadania  na
Cidade do Rio de Janeiro - Total de  beneficiários: 15.600
d) Termo de Colaboração nº 01/2018 – Projeto Piloto "Práticas Corporais
de Lazer, Lutas e Artes Marciais, Programa de Esporte e Lazer da Cidade-
PELC e Projeto Esporte e Cidadania - Total de beneficiários: 18.000
e) Contrato de Gestão nº 02/2016 – PROGRAMA “ESPORTE RJ” - Total
de beneficiários: 2.000

4 4 4 4 3 12

e)

Comprovação de

Programas/Projetos

executados na área de

Desporto Educacional e

de Lazer.

A entidade apresentou mais  de  03 Projetos  e/ou Programas  na área  do
desporto educacional ou de participação ou de rendimento. 3 3 3 3 2 6

PONTUAÇÃO 35

OBSERVAÇÕES:

A OSC comprovou na proposta a sua Capacidade Técnica Operacional, demonstrando a realização de  aFvidades, programas e projetos
relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante para o atendimento dos beneficiados, atestadas por declarações, ilustradas com fotos,
contratos e/ou termos assinados.

Neste ponto, verifica-se que a capacidade técnica atestada, totalizando 63.256 beneficiados: a) Contrato de Gestão nº 12/2019 – Vila
Olímpica Arthur Távola - Total de beneficiados: 10.656; b) Contrato de Gestão nº 36/2019 – Vila Olímpica Arthur Távola - Total de beneficiados:
17.000; c) Termo de Colaboração nº 02/2018 – Projeto Esporte e Cidadania na Cidade do Rio de Janeiro - Total de  beneficiários: 15.600; d) Termo de
Colaboração nº 01/2018 – Projeto Piloto "Prá�cas Corporais de Lazer, Lutas e Artes Marciais, Programa de Esporte e Lazer da Cidade-PELC e Projeto
Esporte e Cidadania - Total de beneficiários: 18.000; e e) Contrato de Gestão nº 02/2016 – PROGRAMA “ESPORTE RJ” - Total de beneficiários: 2.000.

Em análise deFda da proposta, no que se refere ao Planejamento Financeiro, verifica-se que a En�dade alterou a Planilha de Custos
quanto aos Recursos Humanos (Corpo Dire�vo e Gestão Pedagógica). O valor unitário dos profissionais está a menor, sendo que a EnFdade não
especificou ou informou a diminuição dos valores. Ao analisar a planilha, não é possível idenFficar como o cálculo foi feito, ou seja, se a redução foi
feita no salário base e/ou nos encargos, o que impossibilita a aferição desta Comissão. Trata-se de informação imprescindível que deve constar de
forma clara e objeFva.

Salienta-se que é possível a alteração dos encargos sociais, uma vez que possuem base legal e, em alguns casos, o ordenamento vigente
permite isenções, por exemplo. Contudo, a alteração do salário base não é possível. Ato conTnuo, de acordo com a Cláusula 9.3 do Edital (51641007):

9.3.  A Organização da Sociedade Civil  classificada e habilitada será convocada para apresentar o  detalhamento da proposta

submeFda e aprovada  no processo de seleção,  por  meio  do Plano de Trabalho,  conforme Anexo IV – Modelo  de Plano de

Trabalho, instrumentalizando-se da Diretriz (Anexo VI) e da Planilha de Custos (Anexos VII), o qual deverá constar os elementos

mínimos do art. 28, do Decreto 37.843/2016.

9.3.1. A Planilha de Custos (Anexos VII) tem caráter taxa�vo no que diz respeito aos Recursos Humanos (Gestão Técnica e
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Gestão Pedagógica), podendo ser alterada os demais itens, devendo-se sempre observar o disposto nas Diretrizes.

9.3.2.  Os vencimentos dos Recursos Humanos, composto pela Gestão Técnica  e Pedagógica, não poderão ser  além,  nem
aquém, do piso salarial estabelecido na Diretriz (Anexo VI) e na Planilha de Custos (Anexo VII).

Logo, tendo em vista que a EnFdade violou cláusula expressa prevista no Edital, aplica-se o disposto na Cláusula 7.2, item a), que assim
dispõe:  Serão desclassificadas as propostas que não atenderem aos elementos  mínimos: propostas  que estejam em desacordo com o edital.
Portanto, uma vez que a proposta não atende aos elementos mínimos constantes no Edital, deverá como tal ser eliminada, conforme o disposto nos
item 7.2, alínea a.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PROPOSTA 04

Ins�tuto Bombeiros de Responsabilidade Social – IBRES

ITEM Critério Análise
Voto
nº 01

Voto
nº 02

Voto
nº 03

Média Peso
Nota
Final

a)

Adequação da proposta

de trabalho aos objeFvos

específicos do Programa

de Desporto Educacional

e de Lazer e ao objeto da

parceria previsto em

Edital

A proposta está adequada e apresenta informações sobre as ações a serem
executadas,  indicação  de  suas  atividades,  fases  e  etapas,  beneficiários  e
abrangência  territorial.  Demonstra  as  informações  sobre  os  indicadores
que aferirão o cumprimento das metas, a forma de mensuração do alcance
dos resultados  e  mecanismos de acompanhamento  e  avaliação,  tanto  da
execução quanto dos resultados obtidos,  elencando informações sobre os
prazos  de  execuções  das  ações  e  cumprimento  das  metas.  Por  fim,  no
cronograma de trabalho apresenta planilha em formato de cronograma,
com indicação dos períodos de realização das ações.

2 2 2 2 4 8

b)

Definição de metas para

alcançar os objeFvos

específicos constantes na

Diretriz – Anexo VI,

indicadores que aferirão

o cumprimento das

metas e prazos para sua 

execução

Foram  apresentadas  metas  qualitativas  com  os  objetivos  a  serem
alcançados, a conexão dessas com os beneficiados e com o objeto proposto,
indicadores  e  forma  de  avaliação  e  a  concretização  das  metas  a  serem
executadas. Ademais, a OSC detalhou os objetivos, especificando-os, bem
como estabeleceu meios  de verificação e  parâmetros mensuráveis,  sendo
estes claros e objetivos.
Entretanto,  quanto  as  metas  quantitativas,  estas  foram apresentadas  de
forma  simplificada.  Em  que  pese  estarem  presentes,  a  avaliação  com
relação a sua total aferição restou prejudicada.

2 1 2 1.66 3 5

c)

Adequação da proposta

ao valor de referência

constante do Edital, com

menção expressa ao

valor global da proposta

O valor global  da proposta do  IBRES é  de R$ 7.455.803,83,  ou seja,  a
proposta estabelece um valor de desconto de R$ 191.895,93.
Portanto,  o  valor  global  da  proposta  apresentada  é  igual  ao  valor  de
referência.

2 2 2 2 1 2

d)

Capacidade técnica

operacional da

insFtuição proponente,

por meio de experiência

comprovada no

porFfólio de realizações

na gestão de aFvidades

ou projetos relacionados

ao objeto da parceria ou

de natureza semelhante

para o atendimento dos

beneficiados

A Entidade comprova na proposta a sua Capacidade Técnica Operacional,
demonstrando  a  realização  de   atividades,  programas  e  projetos
relacionados  ao  objeto  da  parceria  ou  de  natureza  semelhante  para  o
atendimento  dos beneficiados,  atestadas  por  declarações,  ilustradas  com
fotos,  contratos  e/ou  termos  assinados  nos  seguintes  casos,  totalizando
68.730 beneficiados:
a) Liga Desportiva do Guará – Total de beneficiados: 3.000
b) Villa Samaritana – Total de beneficiados: 2.500
c) Liga Desportiva de São Sebastião – Total de beneficiados: 3.000
d) Escolinha de Futebol Massa Real – Total de beneficiados: 1.230
e) Federação Nacional das Guardas Mirins – Total de beneficiados: 6.000
f)  Campeonato de  Futebol  Amador  de  Base  e  Adultos  2019 –  Total  de
beneficiados: 50.000
g) LIFAB – Total de beneficiados: 3.000.

4 4 4 4 3 12

e)

Comprovação de

Programas/Projetos

executados na área de

Desporto Educacional e

de Lazer.

A entidade apresentou  mais  de  03 Projetos  e/ou Programas  na área do
desporto educacional ou de participação ou de rendimento. Por sua vez,
consta certidão em que atesta a habilitação da entidade ao cumprimento
das exigências formais previstas no art. 18 a 18-A da Lei 9.615/98.

4 4 4 4 2 8

PONTUAÇÃO 35

OBSERVAÇÕES:

A OSC apresentou metas qualitaFvas com os objeFvos a serem alcançados, a conexão dessas com os beneficiados e com o objeto
proposto, indicadores e forma de avaliação e a concreFzação das metas a serem executadas.

Entretanto,  quanto as metas  quan�ta�vas,  estas foram apresentadas de forma simplificada.  Em que pese estarem presentes,  a
avaliação com relação a sua total aferição restou prejudicada. A En�dade, ao apontar na Concre�zação dos prazos para a realização do objeto que
este ponto será avaliado durante toda a execução do Termo de Colaboração, não demonstra de forma obje�va o parâmetro e/ou indicador de
aferição.

Prosseguindo,  a  OSC  comprovou  na  proposta  a  sua  Capacidade  Técnica  Operacional,  demonstrando  a  realização  de   aFvidades,
programas e projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante para o atendimento dos beneficiados, atestadas por declarações,
ilustradas com fotos, contratos e/ou termos assinados. Neste ponto, verifica-se que a capacidade técnica atestada, totalizando 68.730 beneficiados: a)
Liga Despor�va do Guará – Total de beneficiados: 3.000; b) Villa Samaritana – Total de beneficiados: 2.500; c) Liga Despor�va de São Sebas�ão –
Total de beneficiados: 3.000; d) Escolinha de Futebol Massa Real – Total de beneficiados: 1.230; e) Federação Nacional das Guardas Mirins – Total de
beneficiados: 6.000; f) Campeonato de Futebol Amador de Base e Adultos 2019 – Total de beneficiados: 50.000; e g) LIFAB – Total de beneficiados:
3.000.
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PROPOSTA 05

Fundação Assis Chateaubriand – FAC

ITEM Critério Análise
Voto
nº 01

Voto
nº 02

Voto
nº 03

Média Peso
Nota
Final

a)

Adequação da proposta

de trabalho aos objeFvos

específicos do Programa

de Desporto Educacional

e de Lazer e ao objeto da

parceria previsto em

Edital

A proposta está adequada e apresenta informações sobre as ações a serem
executadas,  detalhando  e  indicando  suas  atividades,  fases  e  etapas,
beneficiários  e  abrangência  territorial.  Detalha  as  informações  sobre  os
indicadores que aferirão o cumprimento das metas, explicita a forma de
mensuração  do  alcance  dos  resultados  e  indica  mecanismos  de
acompanhamento  e  avaliação,  tanto  da  execução  quanto  dos  resultados
obtidos, elencando informações sobre os prazos de execuções das ações e
cumprimento  das  metas,  estabelecendo  também  na  proposta,  prazos
exequíveis e condizentes com as ações pedagógicas. Por fim, no cronograma
de trabalho apresenta planilha em formato de cronograma, com indicação
dos períodos de realização das ações.

2 2 2 2 4 8

b)

Definição de metas para

alcançar os objeFvos

específicos constantes na

Diretriz – Anexo VI,

indicadores que aferirão

o cumprimento das

metas e prazos para sua 

execução

Foram apresentadas metas qualitativas e quantitativas com os objetivos a
serem alcançados,  a conexão dessas com os beneficiados e com o objeto
proposto, indicadores e forma de avaliação e a concretização das metas a
serem executadas.
Ademais,  a  OSC  detalhou  os  objetivos,  especificando-os,  bem  como
estabeleceu  meios  de  verificação  e  parâmetros  mensuráveis,  sendo  estes
claros  e  objetivos.  Além  do  mais,  estabeleceu  metas  quantitativas  e
qualitativas que vão além do disposto na Diretriz e que vai ao encontro das
políticas estabelecidas neste Chamamento Público.

2 2 2 2 3 6

c)

Adequação da proposta

ao valor de referência

constante do Edital, com

menção expressa ao

valor global da proposta

O  valor  global  da  proposta  da  FAC  é  de  R$  7.647.123,43,  ou  seja,  a
proposta estabelece um valor de desconto de R$ 576,33.
Portanto,  o  valor  global  da  proposta  apresentada  é  igual  ao  valor  de
referência.

2 2 2 2 1 2

d)

Capacidade técnica

operacional da

insFtuição proponente,

por meio de experiência

comprovada no

porFfólio de realizações

na gestão de aFvidades

ou projetos relacionados

ao objeto da parceria ou

de natureza semelhante

para o atendimento dos

beneficiados

A Entidade comprova na proposta a sua Capacidade Técnica Operacional,
demonstrando  a  realização  de   atividades,  programas  e  projetos
relacionados  ao  objeto  da  parceria  ou  de  natureza  semelhante  para  o
atendimento dos  beneficiados,  atestadas  por  declarações,  ilustradas  com
fotos,  contratos  e/ou  termos  assinados  nos  seguintes  casos,  totalizando
28.315 beneficiados:

a) Atestado de capacidade técnica SESP (2017) – Secretaria de Esporte –
Centros Olímpicos de Samambaia, Riacho Fundo I, São Sebastião, Parque
da  Vaquejada,  Sobradinho,  Setor O e  Estrutural.  Total de  beneficiados:
3.500
b)  Atestado  de  capacidade  técnica  SESP  (2019)  Segundo  Aditivo  –
Secretaria de Esporte – Centros Olímpicos de Samambaia, Riacho Fundo I,
São Sebastião,  Parque da Vaquejada,  Sobradinho,  Setor O e Estrutural.
Total de beneficiados: 19.815
c) Atestado de capacidade técnica R2 Produções (2015, 2016 e 2018). Total
de beneficiados: 5.000

4 4 4 4 3 12

e)

Comprovação de

Programas/Projetos

executados na área de

Desporto Educacional e

de Lazer.

A entidade  apresentou mais de  03  Projetos  e/ou Programas  na  área  do
desporto educacional ou de participação ou de rendimento. 3 3 3 3 2 6

PONTUAÇÃO 34

OBSERVAÇÕES:

A OSC comprovou na proposta a sua Capacidade Técnica Operacional, demonstrando a realização de aFvidades, programas e projetos
relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante para o atendimento dos beneficiados, atestadas por declarações, ilustradas com fotos,
contratos e/ou termos assinados.

Neste ponto, verifica-se que a capacidade técnica fora atestada, totalizando 28.315 beneficiados: a) Atestado de capacidade técnica
SESP (2017) – Secretaria de Esporte – Centros Olímpicos de Samambaia, Riacho Fundo I, São Sebas�ão, Parque da Vaquejada, Sobradinho, Setor O e
Estrutural. Total de beneficiados: 3.500; b) Atestado de capacidade técnica SESP (2019) Segundo Adi�vo – Secretaria de Esporte – Centros Olímpicos
de Samambaia, Riacho Fundo I, São Sebas�ão, Parque da Vaquejada, Sobradinho, Setor O e Estrutural. Total de beneficiados: 19.815; e c) Atestado
de capacidade técnica R2 Produções (2015, 2016 e 2018). Total de beneficiados: 5.000.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PROPOSTA 06

Ins�tuto para Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE

ITEM Critério Análise
Voto
nº 01

Voto
nº 02

Voto
nº 03

Média Peso
Nota
Final

a)
Adequação da proposta

de trabalho aos objeFvos

A proposta está adequada e apresenta informações sobre as ações a serem
executadas,  detalhando  e  indicando  suas  atividades,  fases  e  etapas,
beneficiários e abrangência territorial.  Detalha as informações  sobre os

2 2 2 2 4 8
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específicos do Programa

de Desporto Educacional

e de Lazer e ao objeto da

parceria previsto em

Edital

indicadores que aferirão o cumprimento das metas, explicita a forma de
mensuração  do  alcance  dos  resultados  e  indica  mecanismos  de
acompanhamento e  avaliação,  tanto da execução  quanto dos resultados
obtidos, elencando informações sobre os prazos de execuções das ações e
cumprimento  das  metas,  estabelecendo  também  na  proposta,  prazos
exequíveis  e  condizentes  com  as  ações  pedagógicas.  Por  fim,  no
cronograma de trabalho apresenta planilha em formato de cronograma,
com  indicação  dos  períodos  de  realização  das  ações.  Por  fim,  no
cronograma de trabalho apresenta planilha em formato de cronograma,
com indicação dos períodos de realização das ações.

b)

Definição de metas para

alcançar os objeFvos

específicos constantes na

Diretriz – Anexo VI,

indicadores que aferirão

o cumprimento das

metas e prazos para sua 

execução

Foram apresentadas metas qualitativas e quantitativas com os objetivos a
serem alcançados, a conexão dessas com os beneficiados e com o objeto
proposto, indicadores e forma de avaliação e a concretização das metas a
serem executadas.
Ademais,  a  OSC  detalhou  os  objetivos,  especificando-os,  bem  como
estabeleceu meios de verificação e parâmetros mensuráveis,  sendo estes
claros e objetivos.

2 2 2 2 3 6

c)

Adequação da proposta

ao valor de referência

constante do Edital, com

menção expressa ao

valor global da proposta

O valor global da proposta da IDECACE é de R$ 7.505.927,25, ou seja, a
proposta estabelece um valor de desconto de R$ 141,772,51.
Portanto,  o  valor  global  da  proposta  apresentada  é  igual  ao  valor  de
referência.

2 2 2 2 1 2

d)

Capacidade técnica

operacional da

insFtuição proponente,

por meio de experiência

comprovada no

porFfólio de realizações

na gestão de aFvidades

ou projetos relacionados

ao objeto da parceria ou

de natureza semelhante

para o atendimento dos

beneficiados

Comprova  na  proposta  a  sua  Capacidade  Técnica  Operacional,
demonstrando  a  realização  de   atividades,  programas  e  projetos
relacionados  ao  objeto  da  parceria  ou  de  natureza  semelhante  para  o
atendimento dos beneficiados, atestadas por declarações, ilustradas com
fotos,  contratos  e/ou  termos  assinados,  em 03 casos,  totalizando 13.000
beneficiados:
a)  Secretaria  de  Esporte  –  Centros  Olímpicos  Setor  O.  Total  de
beneficiados: 3.500
b) Secretaria de Esporte – Centros Olímpicos Brazlândia e Recanto das
Emas. Total de beneficiados: 4.750
c) Secretaria de Esporte – Centros Olímpicos Gama e Santa Maria. Total
de beneficiados: 4.750

3 3 3 3 3 9

e)

Comprovação de

Programas/Projetos

executados na área de

Desporto Educacional e

de Lazer.

A entidade apresentou mais de 03 Projetos e/ou Programas na área do
desporto educacional ou de participação ou de rendimento. 3 3 3 3 2 6

PONTUAÇÃO 31

OBSERVAÇÕES:

A OSC comprovou na proposta a sua Capacidade Técnica Operacional, demonstrando a realização de  aFvidades, programas e projetos
relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante para o atendimento dos beneficiados, atestadas por declarações, ilustradas com fotos,
contratos e/ou termos assinados.

Neste ponto, verifica-se que a capacidade técnica fora atestada, totalizando 13.000 beneficiados:  a) Secretaria de Esporte – Centros
Olímpicos Setor O. Total de beneficiados: 3.500; b) Secretaria de Esporte – Centros Olímpicos Brazlândia e Recanto das Emas. Total de beneficiados:
4.750; e c) Secretaria de Esporte – Centros Olímpicos Gama e Santa Maria. Total de beneficiados: 4.750.

Entretanto, em que pese constar a comprovação de outros termos, declaração ou atestados que comprovam a realização de outros
Projetos e/ou Programas por parte da OSC, observa-se que não há a efeFva e atestada comprovação do número de beneficiados, emiFda por meio de
declaração conforme previsto no Edital, como critério obrigatório, para pontuação do item d).

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PROPOSTA 07

Associação Capoeira Raízes do Brasil

ITEM Critério Análise
Voto
nº 01

Voto
nº 02

Voto
nº 03

Média Peso
Nota
Final

a)

Adequação da proposta

de trabalho aos objeFvos

específicos do Programa

de Desporto Educacional

e de Lazer e ao objeto da

parceria previsto em

Edital

A proposta está adequada e apresenta informações sobre as ações a serem
executadas,  indicação de  suas atividades,  fases e etapas,  beneficiários  e
abrangência territorial.  Demonstra as informações sobre os indicadores
que aferirão o cumprimento das metas, a forma de mensuração do alcance
dos resultados e mecanismos de acompanhamento e avaliação,  tanto da
execução quanto dos resultados obtidos, elencando informações sobre os
prazos  de  execuções  das  ações  e  cumprimento  das  metas.  Por  fim,  no
cronograma de trabalho apresenta planilha em formato de cronograma,
com indicação dos períodos de realização das ações.

2 2 2 2 4 8

b)

Definição de metas para

alcançar os objeFvos

específicos constantes na

Diretriz – Anexo VI,

indicadores que aferirão

A OSC apresentou metas qualitativas e quantitativas com os objetivos a
serem alcançados, a conexão dessas com os beneficiados e com o objeto
proposto, indicadores e forma de avaliação e a concretização das metas a
serem executadas.
Entretanto, o detalhamento das ações não foi satisfatório. No que se refere
aos objetivos, em alguns casos, deixou-se de elencá-los além do já disposto
nas Diretrizes se atendo ao que deve obrigatoriamente ser cumprido pelas

1 1 2 1.33 3 4
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o cumprimento das

metas e prazos para sua 

execução

entidades participantes deste certame.

c)

Adequação da proposta

ao valor de referência

constante do Edital, com

menção expressa ao

valor global da proposta

O valor global da proposta do Raízes do Brasil é de R$ 7.622.786,15, ou
seja, a proposta estabelece um valor de desconto de R$ 24.913,61.
Portanto,  o  valor  global  da  proposta  apresentada  é  igual  ao  valor  de
referência.

2 2 2 2 1 2

d)

Capacidade técnica

operacional da

insFtuição proponente,

por meio de experiência

comprovada no

porFfólio de realizações

na gestão de aFvidades

ou projetos relacionados

ao objeto da parceria ou

de natureza semelhante

para o atendimento dos

beneficiados

Comprova  na  proposta  a  sua  Capacidade  Técnica  Operacional,
demonstrando  a  realização  de   atividades,  programas  e  projetos
relacionados  ao  objeto  da  parceria  ou  de  natureza  semelhante  para  o
atendimento dos beneficiados, atestadas por declarações, ilustradas com
fotos,  contratos  e/ou  termos  assinados  seguintes,  totalizando  5.000
beneficiados:
a) IDHEIAS BRASIL - Total de beneficiados: 5.000

1 1 1 3 3 3

e)

Comprovação de

Programas/Projetos

executados na área de

Desporto Educacional e

de Lazer.

A entidade apresentou mais de 03 Projetos e/ou Programas na área do
desporto educacional ou de participação ou de rendimento. 3 3 3 3 2 6

PONTUAÇÃO 23

OBSERVAÇÕES:

A OSC apresentou metas qualitaFvas e quanFtaFvas com os objeFvos a serem alcançados, a conexão dessas com os beneficiados e com
o objeto proposto, indicadores e forma de avaliação e a concreFzação das metas a serem executadas. Entretanto, o detalhamento das ações não foi
sa�sfatório. No que se refere aos obje�vos, em alguns casos, deixou-se de elencá-los além do já disposto nas Diretrizes se atendo ao que deve
obrigatoriamente ser cumprido pelas en�dades par�cipantes deste certame.

A OSC comprovou na proposta a sua Capacidade Técnica Operacional, demonstrando a realização de  aFvidades, programas e projetos
relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante para o atendimento dos beneficiados, atestadas por declarações, ilustradas com fotos,
contratos e/ou termos assinados.

Neste  ponto,  verifica-se  que  a  capacidade  técnica  fora  atestada,   totalizando  5.000  beneficiados:  a)  IDHEIAS  BRASIL  -  Total  de
beneficiados: 5.000.

Entretanto, em que pese constar a comprovação de outros termos, declaração ou atestados que comprovam a realização de outros
Projetos e/ou Programas por parte da OSC, observa-se que não há a efeFva e atestada comprovação do número mínimo de beneficiados. De acordo
com as Observações constantes no item d, dos Critérios de Seleção (51845503), cada Projeto/Programa apresentado deverá obedecer ao número
mínimo de 1000 beneficiados, que deverá constar na Declaração. Portanto, esse fato inviabiliza a avaliação técnica desta Comissão.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Após feitas as avaliações e observações, verifica-se que as propostas anteriormente avaliadas serão classificadas, em ordem decrescente,
observando o disposto no item 7.5 previsto no Edital (51641007), assim como serão informadas as desclassificadas e/ou eliminadas, sendo o resultado
o seguinte:

ENTIDADES PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

InsFtuto Bombeiros de
Responsabilidade Social –

IBRES
35,0 1º LUGAR

Fundação Assis Chateaubriand
– FAC

34,0 2º LUGAR

InsFtuto para
Desenvolvimento da Criança e
do Adolescente pela Cultura e

Esporte – IDECACE

31,0 3º LUGAR

Associação Capoeira Raízes do
Brasil

23,0 4º LUGAR

Espaço Cidadania e
Oportunidades Sociais – ECOS

- DESCLASSIFICADA

Ação Social Renascer - DESCLASSIFICADA
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ENTIDADES PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

InsFtuto Mover da Vida - IMV - DESCLASSIFICADA

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 03/2020:

a) devendo ser publicado e divulgado do resultado preliminar da classificação das propostas no Diário Oficial e no síFo eletrônico da
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Decreto 37.843/2016, Art. 21, §5º) no dia 27/01/2021;

b) podendo as EnFdades impugnarem a pontuação obFda na avaliação das proposta por esta Comissão entre os dias 28/01/2021 a
01/02/2021, devendo-se observar esse prazo impreterivelmente.

MATHEUS ROGERIO LIBERATO

Presidente

CÍNTHIA NUNES MENDES DE SOUSA                                                                             ANDRÉ LUIZ PINHEIRO BORGES

    Membro                                                                                                                               Membro

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUIZ PINHEIRO BORGES - Matr.0277596-4,
Membro da Comissão, em 24/01/2021, às 17:32, 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.

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS ROGÉRIO LIBERATO - Matr.0278152-2,
Presidente da Comissão, em 24/01/2021, às 20:12, 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.

Documento assinado eletronicamente por CINTHIA NUNES MENDES DE SOUSA -
Matr.0277594-8, Membro da Comissão, em 24/01/2021, às 21:31, 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.

A autenFcidade do documento pode ser conferida no site: hWp://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 54712588 código CRC= 737AC7B0.
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