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INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO n° 1.06257/2019

Processo Administrativo nº 006257/2019

REFERENTE: A finalidade da presente Inexigibilidade de Chamamento Público é a celebração de parceria com a
ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE - TERMAL, inscrita no CNPJ sob o n° 07.838.463/0001-76, com sede na Av.
Ministro Araripe, nº 05, Bairro Centro,  nessa Cidade de Castelo,  ES, por meio da formalização de termo de
fomento,  para a consecução de finalidade de interesse público e  recíproco que envolve a  transferência de
recursos financeiros à referida Organização da Sociedade Civil  (OSC), conforme condições estabelecidas no
Termo de Fomento.
RESUMO: Termo de Fomento com a ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE - TERMAL viabilizando a transferência de
recursos para a execução de Projetos de Voo Livre na Rampa do Ubá.
DA JUSTIFICATIVA:  Foram avaliados os elementos apresentados pela Entidade e verificou-se que a mesma
cumpre todos os requisitos estatutários e legais para a celebração da parceria, bem como, constatou-se que a
proposta apresentada pela OSC atende às diretrizes das políticas públicas estabelecidas pela Administração.
Especificamente sobre a inexigibilidade de chamamento público, temos que a Rampa de Ubá, situada a 28 km
da sede do município de Castelo, na comunidade de Córrego de Ubá, é o local mais propício para a realização
de um evento dessa grandeza.
Diferentemente das demais rampas do Município, a Rampa de Ubá conta com toda uma infraestrutura, possui
banheiros,  água  corrente,  lanchonete,  área  coberta,  estrutura  de  apoio,  etc.,  além  de  oferecer  melhores
condições de voo.
Nesse quesito técnico,  comparando a Rampa de Ubá com a de Apeninos, a de Ubá possui altitude de 950
metros e desnível de 740 metros, enquanto que a de Apeninos possui altitude de 650 metros e desnível de 560
metros. Isso proporciona ao voador melhores condições de voo.
Canais midiáticos demonstram que a Rampa de Ubá sagrou-se palco das maiores competições de voo livre
realizadas no céu do Espírito Santo, sendo elas nacionais e internacionais ao longo dos anos. Ubá é considerada
uma das maiores e mais bela rampa de voo livre do mundo devido a suas condições de voo, da natureza no seu
entorno e da espetacular paisagem montanhosa. A Rampa de Ubá foi considerada pelos voadores como: “O
Havaí do Parapente”.
O site www.dubbi.com.br listou os “10 destinos para saltar de paraglider no Brasil”, apontando a Rampa de Ubá
como a terceira.
Em mesmo sentido,  o  site  www.montanhascapixabas.org.br  descreveu a Rampa de Ubá como o palco das
maiores competições de voo livre realizadas no céu do Espírito Santo, sendo elas nacionais e internacionais ao
longo dos anos. Segundo o canal, Ubá é considerada uma das maiores e mais bela rampa de voo livre do mundo
devido a suas condições de voo, da natureza no seu entorno e da espetacular paisagem montanhosa, sendo
considerada pelos voadores como “O Havaí do Parapente”.
Destaque-se os eventos internacionais ocorridos no local.
Logo,  a  Rampa  de  Ubá  é  a  única  com  infraestrutura  e  a  que  oferece  melhores  condições  de  voo  e,
consequentemente, a única que reúne as condições para um evento dessa grandeza.
Entretanto, a Termal detém a posse exclusiva da Rampa do Ubá, o que retira do Município outras formas de
utilizar-se do espaço, senão por meio desta Entidade. Ou seja, isso outorga à Termal exclusividade para o uso da
Rampa, e, por conseguinte, acarreta inviabilidade de competição entre as demais organizações da sociedade
civil  que eventualmente possuam aptidão para realizar o Evento,  o que mostra,  a nosso ver,  que as metas
somente podem ser atingidas por uma entidade específica, autorizando-se, por conseguinte, a inexigibilidade
prelista no Art. 31, da Lei 13.019/14.
E por restar demonstrado que a hipótese se amolda à possibilidade legal, nos termos do Art.  31, da Lei nº
13.019/2014,  autorizo  a  presente  Inexigibilidade  de  Chamamento  Público  para  a  celebração  do  Termo  de
Parceria com a ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE - TERMAL.

Castelo/ES, 18 de Setembro de 2019.
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