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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS EXTERNOS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000

Telefone: - h�p://www.unilab.edu.br/

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO MEDIANTE CREDENCIAMENTO Nº 03/2022

1 - DO OBJETO

Trata-se de procedimento que tem por objeto a Dispensa de Chamamento Público via Credenciamento,
com vista à celebração de Termo de Colaboração, entre a UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB e o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIOAMBIENTAL - IDS, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucra�vos, devidamente inscrita no
CNPJ sob Nº 01.832.903/0001-00, previamente credenciada pelo órgão gestor da respec�va polí�ca.

O presente Termo de Colaboração tem por obje�vo principal desenvolver Projeto de Fortalecimento das
ações estruturantes do Programa Saneamento Brasil Rural por meio de levantamento de informações
referente à questões sanitárias, de saúde e ambiental, tendo como base os estados da Bahia e Paraíba, de
modo a promover à integração das equipes no redirecionamento do seu papel passando de executor a
ar�culador, formador e fomentador na implantação da gestão compar�lhada na visão mul�escalar ao
ampliar a cobertura dos serviços de saneamento básico na área rural visando à sustentabilidade e
promoção da saúde humana e ambiental, de forma a serem executados os obje�vos, as metas e as
etapas previstas no Plano de Trabalho, conforme detalhado a seguir:

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

METAS:

1.1 - META 01 – Definição dos municípios a serem contemplados no projeto de fortalecimento das ações
estruturantes do Programa Saneamento Brasil Rural – PSBR, por meio de critérios socioambientais,
sanitários e de saúde.

Etapa 1.1: Realizar a seleção dos municípios a serem contemplados no Projeto, com base nos seguintes
critérios: municípios que possuam baixa cobertura em abastecimento de água na comunidade rural;
Município com abastecimento de residências com caminhão pipa; Municípios que apresentem alto índice
de doenças relacionadas ou inadequação de saneamento básico; Municípios em situação de secas e
es�agens prolongadas.

1.2. META 2 - Realização de diagnós�co, com vistas a consolidar informações referentes às questões
sociais, ambientais e sanitárias na área rural dos municípios selecionados, localizados nos Estados da
Paraíba e Bahia.

EPATA 2.1 - Realizar diagnós�co situacional na área rural de municípios selecionados, para a coleta dos
metadados visando a estruturação dos indicadores do PSBR específicos para os 2 Estados e propor ações
de melhoria e de fortalecimento das inicia�vas estruturantes do Programa;

ETAPA 2.2 – Construção de mapa intera�vo dos municípios pesquisados dos Estados da Bahia e Paraíba
com informações acerca dos indicadores do PSBR rela�vos à atendimento e déficit de acesso ao
abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais.

ETAPA 2.3 – Capacitar, por meio de oficinas, mul�plicadores nos municípios iden�ficados no Projeto, que
foram contemplados por ações estruturais financiadas pela Funasa, a fim de qualificar estes para o
desenvolvimento de ações de educação em saúde ambiental nas respec�vas comunidades beneficiadas,
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obje�vando a sustentabilidade e efe�vidade na gestão e operação dos Sistemas Simplificados ou
Soluções Alterna�vas de saneamento básico implantados

1.3 META 03 - Divulgar e disseminar as informações referentes aos resultados alcançados das a�vidades
realizadas no âmbito o TED.

ETAPA 3.1 Elaborar materiais para divulgação sobre os resultados alcançados das a�vidades realizadas
por meio de ar�gos técnicos cien�ficos para publicação nos portais das ins�tuições envolvidas no TED.

ETAPA 3.2 Realizar Seminários Estaduais nos estados contemplados com obje�vo de apresentar os
resultados alcançados a par�r deste termo.

 

2 - DA JUSTIFICATIVA

O fundamento principal para a presente inicia�va é o inciso VI, do art. 30 da Lei n. 13.019, de 31 de julho
de 2014, alterada pela Lei n. 13.204/2015:

Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público: (...)

VI - no caso de a�vidades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde
que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da
respec�va polí�ca.

O disposi�vo estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de
recursos financeiros, entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, em regime de
colaboração, para a consecução de finalidades de interesse público. Neste sen�do, a legislação facultou à
administração pública dispensar a realização do chamamento público com organizações e en�dades da
sociedade civil previamente cadastradas, desde que devidamente jus�ficado pelo administrador público.

Considerando o PARECER n. 00043/2022/GAB/PFUNILAB/PGF/AGU, de 10 de abril de 2022, da
Procuradoria Federal junto à ins�tuição, que trouxe os esclarecimentos necessários acerca da viabilidade
jurídica para a dispensa de chamamento público;

Considerando a delegação de competência em favor da UNILAB, no âmbito do Termo de Execução
Descentralizada número 05/2022, para promover o credenciamento das Organizações da Sociedade Civil,
de que trata o art. 30, VI da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

Considerando a relevância con�da nas ações previstas no projeto em comento, bem como a urgência
esposada naquele instrumento e premente interesse público; com base na excepcionalidade legal
prevista no Art. 30 inciso VI da Lei nº 13.019, de 2014, por restarem, integralmente, observados os
requisitos legais para tal decisão, tanto pelo viés de assistencialismo social, quanto pelo educacional
sendo possível vislumbrar, inclusive, o impacto da área de saúde torna público o extrato da jus�fica�va
de dispensa de Chamamento Público nos termos do Art. 32 § 1º da Lei nº 13.019, de 2014, conforme
previsto no processo 23282.013009/2022-81 para realizar diagnós�co, mobilização e capacitações
visando proporcionar o fortalecimento das inicia�vas atuais implementadas no âmbito do Programa de
Saneamento Brasil Rural tendo como base os estados da Bahia e Paraíba, visando promover a saúde
pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento e saúde ambiental.

Destaca que após a análise de toda a documentação apresentada pelas Organizações da Sociedade Civil
par�cipes que atenderam ao credenciamento realizado por esta universidade, conforme os editais de
credenciamento  nº 2/2021/PROINTER (DOU de 16 de julho de 2021) e nº 1/2022/PROINTER (DOU de 6
de janeiro de 2022), as que cumpriram com todos os requisitos elencados naquele edital foram
habilitadas a par�cipar de avaliação para a celebração de Termo de Colaboração; e

Por todo o exposto, e norteado pelo pronunciamento jurídico do Procurador Federal em seu parecer e
pelos príncipios norteados da Administração Pública, opina pela dispensa do chamamento público com
fulcro no art. 30, VI da Lei nº 13.019, de 2014, por restarem, integralmente, observadas os requisitos
legais para tal decisão, tanto pelo viés do assistencialismo social, quanto pelo educacional, sendo possível
vislumbrar o impacto na área da saúde.
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3 - DA CONCLUSÃO SOBRE A DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO VIA CREDENCIAMENTO

Diante do exposto, verificamos que a DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO VIA
CREDENCIAMENTO revela-se imperiosa, pois visa à execução dos obje�vos, das metas e das
ações previstas no Plano de Trabalho, especialmente por ser a en�dade com a�vidade voltada a serviços
de desenvolvimento de ações referentes às questões sanitárias, de saúde e ambiental previamente
credenciada pelo órgão gestor da respec�va polí�ca, emoldurando-se fielmente aos ditames do ar�go 30,
inciso VI da Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014, restando, portanto, caracterizada a oportunidade e
conveniência da administração.

Assim, em atendimento à legislação vigente, realizamos a Dispensa de Chamamento Público via
Credenciamento, para execução do Programa nº 2644220220003 na Plataforma +Brasil, tendo como
finalidade a formalização direta de parceria através de Termo de Colaboração entre a UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB e o INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL - IDS.

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
01/12/2022, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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