
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021

Processo: 00220-00000615/2021-10 DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL/

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E INSTITUTO AXIOMAS. DO

OBJETO: PROJETO PEDAGÓGICO VOLTADO PARA O DESPORTO

EDUCACIONAL, PARTICIPAÇÃO E RENDIMENTO, NOS CENTROS

OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS LOCALOZADOS NAS REGIÕES

ADMINISTRATIVAS DO RIACHO FUNDO I, SAMAMBAIA E SÃO

SEBASTIÃO. VALOR DO TERMO DE FOMENTO: R$ 7.390.048,45 (sete

milhões, trezentos e noventa mil, quarenta e oito reais e quarenta e cinco

centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 34101 Nota de Empenho:

2021NE00529 de 01/12/2021, na modalidade Ordinário, sob o Programa de

Trabalho 27.812.6206.9080.0001, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa:

3.3.50.41. VIGÊNCIA: Da data da sua assinatura até 01/12/2022. SIGNATÁRIOS:

Pelo DISTRITO FEDERAL: GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA, na qualidade

de Secretária de Estado. Pela CONTRATADA: GODOFREDO GONÇALVES

FILHO, na qualidade de Presidente da Entidade.

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE ACORDO

DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo: 00220-00004180/2021-74.

A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO

FEDERAL - SEL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.977.827/0001-85 com sede

no SCS Quadra 04 - Bloco A, 6º andar, Edifício Luiz Carlos Botelho, Asa Sul,

CEP: 70.304-000, Brasília/DF, representada neste ato pela sua Secretária de

Estado, a Sra. GISELLE FERREIRA, torna público o Edital de Chamamento

Público nº 24/2021 para celebração de acordo com a organização selecionada,

visando promover a instalação e manutenção de equipamentos esportivos com

estação de exercícios e alongamento e academia ao ar livre, nos termos do

edital que está disponível em sua integra no sítio eletrônico oficial desta

Secretaria na internet (http://www.esporte.df.gov.br.).

GISELLE FERREIRA

Secretária de Estado

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 25/2021

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

E LAZER, inscrita no CNPJ sob o nº 02.977.827/001-85, com sede em SCS Quadra

4, Edifício Luiz Carlos Botelho, 6º e 7º andares - Bairro Asa Sul - CEP 70304-000 -

DF, representada por GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA, na qualidade de

Secretária de Estado, com delegação de competência prevista nas Normas de

Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal,

torna público o Edital de Chamamento Público destinando adoação de 2 (dois) mil

pares de chuteiras unissex de futebol society, a fim de atender Entidades

(Federações, Ligas Esportivas, Associações) ou Instituições sem fins lucrativos

atuantes em projetos na modalidade de futebol amador e futebol de base masculino,

feminino e infantil do Distrito Federal, com vistas à implementação do PROJETO

CALÇANDO O ESPORTE, em complementação do PROJETO VESTINDO O

ESPORTE regendo-se pelo disposto na Lei Nacional nº 8.666/93.

PARTE I – CARACTERÍSTICAS DA PARCERIA

DO OBJETO

O presente Edital tem por objeto promover a seleção, através de Chamamento

Público, de Entidades (Federações, Ligas Esportivas, Associações) de futebol de

campo amador ou de base masculino e feminino do Distrito Federal e de Instituições

sem fins lucrativos, que atuem em projetos esportivos na modalidade futebol de base

masculino e feminino voltados à área social no Distrito Federal, visando à

destinação, por meio de doação, de 2 (dois) mil pares de chuteiras unissex de

futebol society, para que essas instituições promovam suas atividades de cunho social

e de desporto no âmbito da comunidade em que atuam, com vistas à implantação do

PROJETO CALÇANDO O ESPORTE, que poderão receber doação de até 100 (cem)

pares de chuteiras, cada instituição, conforme critérios elencados no Edital e

demonstrativo da destinação das chuteiras e número de beneficiários indicados no

Plano de Trabalho, acrescentando que a quantidade exata a ser doada apenas será

possível de ser indicada a depender da quantidade de instituições selecionadas no

referido chamamento.

As chuteiras a serem doadas serão adquiridas mediante licitação, na modalidade de Pregão

Eletrônico para a aquisição de2 (dois) mil pares de chuteiras unissex de futebol society, a fim

de atender Entidades (Federações, Ligas Esportivas, Associações) ou Instituições sem fins

lucrativos atuantes em projetos na modalidade de futebol amador e futebol de base

masculino, feminino e infantil do Distrito Federal, com vistas à implementação do PROJETO

CALÇANDO O ESPORTE, nos seguintes quantitativos e tamanhos:

TAMANHOS QUANTIDADE

Tamanho 35 108

Tamanho 36 108

Tamanho 37 200

Tamanho 38 108

Tamanho 39 200

Tamanho 40 386

Tamanho 41 582

Tamanho 42 200

Tamanho 43 108

As chuteiras serão distribuídas pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito

Federal às Ligas e às Instituições selecionadas por meio de Edital de Chamamento

Público, que deverão apresentar plano de trabalho de destinação dos uniformes

solicitados, o qual será avaliado e classificado de acordo com a pontuação obtida nos

critérios previstos no Edital de Chamamento Público.

Serão selecionadas Ligas Esportivas de Futebol Amador e/ou de Base masculino ou

feminino e Entidades sem fins lucrativos, que poderão receber doação de até 100 pares de

chuteiras, cada instituição, conforme critérios elencados no Edital.

A escolha por ligas esportivas e entidades se deu em razão do quantitativo de times que as

ligas do Distrito Federal possui, bem como em razão de muitas entidades sociais sem fins

lucrativos desenvolverem projetos esportivos com crianças.

- DA JUSTIFICATIVA

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal tem como missão garantir e

promover o esporte como inclusão social de crianças, jovens e adultos por meio de ação

conjunta entre o Estado e a Sociedade. O desenvolvimento do esporte na Capital Federal

exige o incremento de tendências e potencialidades sociais que demandam novas posturas

por parte do Poder Público, por meio do estabelecimento de parcerias que possibilitem o

suporte e o apoio às realizações comunitárias que busquem contemplar os anseios

populares no atendimento das necessidades de diversão e lazer individuais e coletivas.

É importante destacar que o esporte é constitucionalmente reconhecido como fenômeno

sociocultural, sendo que o artigo 217 da Constituição Federal atribui ao Estado, por meio

das políticas públicas, o fomento de práticas desportivas formais e não formais, como

direito de cada um, além do incentivo ao lazer como forma de promoção social, via ação

desse Poder Público.

No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal prevê que é dever do DF fomentar

práticas desportivas como incentivo à educação, promoção social, integração sócio

cultural e preservação da saúde física e mental do cidadão. Além disso, prevê também que

as ações do Poder Público deverão priorizar o lazer popular como forma de promoção

social e a promoção ao estímulo da prática de educação física (art. 254, caput, c/c art. 255,

II e III, LODF/93).

O esporte, além de beneficiar aspectos fisiológicos e motores do ser humano, promove a

inclusão social, valores de cooperação e respeito às diferenças, bom relacionamento

interpessoal, resiliência diante das frustrações, favorecendo a cada pessoa o conhecimento

dos seus limites e suas potencialidades.

Assim, em busca da concretização da educação, do esporte e do lazer como direitos

sociais elencados na Constituição Federal e guiando-se pelos princípios da democratização

e inclusão social, o presente projeto compreende o fomento ao Desporto Esportivo

(esporte educacional, de participação e de lazer), interdependentes e articulados de forma

equânime.

No intuito de justificar a realização do presente projeto, ressalta-se que o desenvolvimento

de políticas públicas de esporte é de fundamental importância para o
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