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Processo: 1602160013765. 
Partes: SUDESB e CUC - Central Única da Cidadania.  
Objeto: apoio financeiro para realização do  “PROJETO NATAÇÃO EM REDE”, no 
período de 01/12/2016 a 01/12/2017.  
Dotação Orçamentária: Função 27/ Programa 205/ Região Planejamento 7800/ 
Destinação do Recurso 0128 e 0246/ Sub Função 812/ Natureza da Despesa 335043/ 
P.A.OE: 4565/ Tipo de Recurso Orçamentário  
Valor Global: R$ 983.502,04 (novecentos e oitenta e três mil, quinhentos e dois reais 
e quatro centavos).  
Vigência: 395 (trezentos e noventa e cinco) dias. Data: 30/11/2016. Assinaturas: 
Elias Nunes Dourado, Diretor Geral da SUDESB e Eldebrando Moraes Pires Filho, 
Presidente da CUC. 

Inexigibilidade de chamamento público - Justificativa 

A situação fática (Art. 32, § 5º, I) esta caracterizada na necessidade de formalização de parceria 

para a realização do projeto Natação em Rede, com uma organização da sociedade civil, para 

atender as comunidades dos bairros de Eng. Velho de Brotas, Bonocô, Nazaré, Tororó, Cosme 

de Farias, Ogunjá, Vasco da Gama, Sete Portas, onde o alto índice de vulnerabilidade social se 

tornou uma característica marcante. 

 

As razões que justificaram a celebração desta parceria estão devidamente explicitadas no 

projeto, bem como na justificativa contida no Plano de Trabalho. O projeto destaca-se pelo 

desenvolvimento de atividade física, esportivas e de lazer, através das modalidades de natação 

e hidroginástica, atuando em um núcleo, atendendo 1000 alunos, entre crianças, adolescentes e 

jovens, pessoas da terceira idade e pessoas com deficiência, pelo período de 12 meses.  

 

Assim, a viabilização deste projeto contribuirá com a perspectiva de mudanças dessa realidade, 

considerando que o esporte transmite conhecimentos, valores éticos e morais de forma lúdica e 

transversal, através do pleno exercício da cidadania. Ressalta-se ainda outras contribuições 

positivas como a redução da evasão escolar, a melhoria da qualidade da autoestima através das 

relações interpessoais, melhoria das condições de saúde, aumento do emprego e renda direta e 

indireta.  

Trata-se da implantação do Projeto a ser firmado através de entidades que demonstram 

capacidade técnica para a execução do objeto, em observância a IN STN nº 01/1997, art. 4º, II, 

uma vez que já realizaram algumas parcerias com a Sudesb, em projetos semelhantes no 

âmbito de Gestão Social, contribuindo para o Programa Pacto Pela Vida, que visa reduzir o 

índice de criminalidade letal nestes bairros.  

A Federação Baiana de Desportos Aquáticos é a instituição que tem como finalidade promover, 

regulamentar e dirigir a nível estadual a prática das modalidades desportivas propostas neste 



projeto quais sejam natação e hidroginástica, representando a Administração Publica no 

interesse do fomento do desporto junto a população e demais organizações desportivas onde se 

encontram filiadas. 

O art. 31 da Lei 13.019/2014 preceitua: 

Art. 31.  Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de 

inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da 

natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser 

atingidas por uma entidade específica. 

Nessa justificativa possibilitou-se a inexigibilidade de chamamento público por inviabilidade de 

competição da citada Federação, conforme acima previsto legalmente, tendo em vista que a 

mesma constitui entidade especifica representativa do Estado nas modalidades esportivas  no 

projeto em questão. 

A escolha da Central Única da Cidadania (Art. 32, § 5º, II) para viabilização da parceria originou-

se em razão do impedimento de formalização da parceria com a FBDA – Federação Baiana de 

Desportos Aquáticos, uma vez que se encontrava inadimplente no SICON, conforme certidão 

anexada às fls.145. Por conseguinte, a referida Federação impossibilitada de firmar parceria, 

delegou a execução do mesmo a CUC, conforme declaração anexada as fls. 66, por se tratar da 

UNICA Organização de Sociedade Civil apta a realizar projetos dessa envergadura, reunindo 

todas as credenciais necessárias para uma coordenação bem sucedida envolvendo Natação e 

Hidroginástica, demonstrando capacidade técnica para a execução do objeto, em observância a 

IN STN nº 01/1997, art. 4º, II. 

Pode-se ratificar que a associação é responsável por promover o desenvolvimento de atividade e 

eventos relacionados ao esporte em todos os segmentos esportivos na categoria amadora e 

profissional, conforme Art. 3º, “a”, do seu estatuto social, bem como, difundir a prática da 

cidadania do esporte e do lazer entre as comunidades, estando filiada a entidade estadual, 

conforme alínea “t” do referido artigo.  

 

A justificativa dos valores estipulados (Art. 32, § 5º, III), referiu-se a necessária disponibilização 

do apoio financeiro para contratação de recursos humanos, aquisição de material esportivo, 

fardamento, material de consumo, seguro, material de limpeza e outros serviços detalhados no 

Plano de Trabalho, visando a realização do objeto da parceria. O Convenente apresentou plano 

de aplicação de recursos com o valor compatível com o objeto a ser executado, e com os preços 

de mercado e metas a serem alcançadas, apresentados na Planilha de custos. 

 
 


