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 PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS – PBS 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALTAMIRA - PARÁ 

(    ) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 

(    ) AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 

( X ) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E/OU OBRAS  

Nº.  005/2021 DATA: 12/01/2022 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

UNIDADE: REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E 

LAZER 
 

FONTE: 

(  x  ) Recursos Próprios 

(      ) Programas 

(      ) Convênios 
ITEM ESPECIFICAÇÕES 

01 
Celebração do termo de fomento n° 001/2022, cujo objeto é o apoio financeiro para custeio de despesas do 

clube para os campeonatos de 2022 visando fomento ao esporte profissional. 

     

     

     

     

     

     

     

JUSTIFICATIVA: Considerando as especificações da Lei n° 13.019/2014 quanto à Inexigibilidade de Chamamento Público, ato respaldado 

na mesma, em seu art. 31: 

 

Art. 31 – Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competições entre as organizações da sociedade 

civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria (...). 

 

Pelo presente, esclarecemos que a inexigibilidade do chamamento público, no ajuste a ser firmado com a ALTAMIRA ESPORTE CLUB, 

cadastrado sob o CNPJ nº 05.262.928/0001-68, se justifica em função de que o objeto pactuado, inviabiliza a competição entre as organizações 

da sociedade civil, ou seja, é de natureza singular, em razão de que a entidade mencionada é a executora da atividade no Município e apenas ela 

se encontra disputando o campeonato paraense na série B e necessita do apoio financeiro para execução de todo o projeto, visando os 

campeonatos estaduais de 2022. 

 

O esporte é uma ferramenta de integração e inclusão social e o Altamira Esporte Club lança a patir de janeiro de 2022 o Projeto Atleta do futuro 

com escolinhas de futebol para crianças a partir de 6 anos de idade com formação das suas categorias de base masculina e feminina a saber: 

Sub-7, sub-9, sub-11, sub-15, sub-17 e sub-20 isso, com certeza será uma poderosa ferramenta para contribuir na formação desses jovens. 

 

Nesse contexto, mediante a inegável importância da atividade no Município, visto que o a Entidade é a desenvolvedora do futebol profissional 

possibilitando aos atletas projeção social e profissional dentro e fora do Estado, além disso, garante entretenimento à população local e aos 

visitantes que se deslocam até o Município para assistir aos jogos. Nesse sentido, é que o repasse de recursos é medida que se impõe, eis que é 

uma prerrogativa/direito constitucionalmente reconhecido, em caráter público de prestação, sendo facultado ao gestor da administração pública, 

a celebração de parcerias com entidades civis para execução dos mesmos. 

Ante ao exposto, com referência e base legal, face à inegável relevância social da Proponente e considerando ser a ÚNICA que organiza a 

atividade, fica nos termos do art. 31 da Lei 13.019/2014, inexigível o chamamento Público por inviabilidade de competição em razão da natureza 

do objeto da parceria. 

  

 
 

REQUISITANTE 
 

 

 

WILLIAM OLIVEIRA SILVA DE MELO 

Secretário Municipal de Esporte e Lazer 

APROVADO: 
 

 

 

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA 

Prefeiro Municipal de Altamira 
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