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PROCESSO SEDPcD Nº 110657/2017 
 
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA 
 
ASSUNTO: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A GESTÃO DO 
CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO 
 

 

Esta COMISSÃO DE SELEÇÃO do chamamento público nº 01/2017, designada pela 

Resolução SEDPcD nº 03/2017 (cf. publicação no DOE de 21/07/2017), recebeu, por 

meio eletrônico, o documento denominado “Recurso de Impugnação” (Ofício Pre/CPB nº 

1377/2017). 

Embora a Lei federal nº 13.019/2014, o Decreto nº 61.981/2016 e o Edital do certame 

não prevejam a hipótese de impugnação ao instrumento convocatório, a apreciação da 

aludida peça por esta COMISSÃO não representa qualquer prejuízo ao interesse 

público, a justificar que, em face dela, sejam feitas as considerações a seguir. 

1) Aduz o Requerente que o Edital, em seu item 3.12.1, não poderia ter previsto a 

possibilidade de a Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência promover ajustes 

no plano de trabalho no momento de sua aprovação. Nesse sentido, ainda argumenta 

que o item 6.3 não poderia obrigar o participante do certame a aceitar as condições da 

Minuta do Acordo de Cooperação antes da apresentação e aprovação de seu plano de 

trabalho.   

Conforme redação do item 3.12.1 do Edital, são permitidos apenas ajustes que não 

alterem a competitividade da proposta. Não serão promovidas alterações substanciais 

na proposta da organização da sociedade civil (OSC) selecionada. Referidos ajustes ao 

plano de trabalho destinam-se unicamente a corrigir erros materiais (de redação ou 

digitação, p. ex.) ou suprimir específica ação, ofertada pela OSC, que não seja aderente 

ao objeto da parceria (cf. itens 5.3.2 e 5.3.3). São, assim, ajustes a serem promovidos 

em favor da celebração do instrumento de parceria. 

2) O Requerente também alega que os itens 1.1.1 e 4.3 seriam entre si contraditórios, 

pois o primeiro preveria que o eixo de “ciência do esporte” seria conduzido pela 

Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ao passo que o segundo imporia à 

OSC participante do certame o dever de descrever de que maneira pretende gerir os 

cinco eixos do Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro (CTPB), incluído o de 

“ciência do esporte”. 

O item 1.1.1 do Edital (replicado no Termo de Referência como item 1.3 e na Minuta do 

Acordo de Cooperação como cláusula 1ª, § 1º), após estabelecer que o eixo de “ciência 

do esporte” seria conduzido pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
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impõe a seguinte ressalva: “observada a participação da organização da sociedade civil, 

pesquisadores e instituições de ensino superior com reconhecida competência na área, 

nos termos do Anexo I – Termo de Referência”. 

Em semelhante sentido, a obrigação do item 4.3 do Edital – para que a OSC descreva, 

em seu plano de trabalho, como pretende gerir os cinco eixos do CTPB – deverá ser 

cumprida em observância ao disposto no Termo de Referência, anexo ao Edital. E tal 

documento, assim como a Minuta de Acordo de Cooperação (Anexo III), é claro na 

distribuição de competências, relativas ao eixo “ciência do esporte”, entre Secretaria dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência e OSC. Veja-se a esse respeito o disposto no item 

3.3 (a) do Termo de Referência e na cláusula 2ª, incisos II (“e”, “f” e “g”) e III (“c”, “d” e 

“h”), da Minuta do Acordo de Cooperação. Portanto, o plano de trabalho apresentado 

pela OSC descreverá como pretende desenvolver o eixo “ciência do esporte” na forma 

da cooperação prevista no Edital.  

3) Por fim, o Requerente se insurge contra as “metas de resultado para equipes e 

seleções que treinarem no Centro Paraolímpico” (fixadas para os indicadores de 

qualidade “1” e “3” do Termo de Referência), argumentando que os “clubes e 

confederações tem autonomia em seus projetos de desenvolvimento esportivo, não 

sendo possível a OSC proponente avocar o papel técnico que não lhe compete”. 

O estabelecimento de tais metas não outorga à OSC – nem poderia – a 

responsabilidade pelo desenvolvimento esportivo dos atletas de clubes e 

confederações. A justificativa para sua previsão é a expectativa de que o adequado 

acolhimento no CTPB, para treinamento, de equipes e seleções impacte positivamente o 

desempenho de seus atletas em subsequentes competições.  

Pelo exposto, esta COMISSÃO conhece do recurso de impugnação, mas não o acolhe 

ante os esclarecimentos acima, que demonstram não haver conflito real entre o certame 

publicado e o entendimento do Requerente.  

Notifique-se o Requerente. Publique-se. 

São Paulo, 30 de agosto de 2017. 
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