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MINISTÉRIO DO ESPORTE

Decreto n2 8.180/2013 c/c Portaria Conjunta n2 8/2012

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED N«? 01/2018-SEI-SNEAR

I-IDENTIFICAÇÃO

Universidade Federal do Piauí- UFPI

II-OBJETO

Aquisição e Instalação do Sistema de Climatização do Centro de Excelência em Badminton da Universidade
Federal do Piauí.

III-VIGÊNCIA

5 (cinco) meses a contar da data de assinatura.

IV- UG/GESTÃO-REPASSADORA E UG GESTÃO-RECEBEDORA

UG Repassadora: 180009 - Gestão: 00001 - Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento.

UG Recebedora: 1S4048 - Gestão: 15265 - Universidade Federal do Piauí.

V-JUSTIFICATIVA: (Motivação/Clientela/Cronograma Físico)

O projeto de Construção do Centro de Excelência em Badminton, situado no Setor de Esportes da UFPI,
pioneiro no Brasil e na América do Sul, complexo esportivo exclusivo para a prática de Badminton, que servirá
na preparação de atletas, realização de eventos e como centro de treinamento para formação de técnicos e
profissionais do Curso de Licenciatura de Educação Física desta Instituição de Ensino Superior - IES. O
Ministério do Esporte através do programa de Apoio à Implantação de Infraestrutura de Esportiva de Alto
Rendimento financiou a obra está nos estágios finais de conclusão.

Tendo em vista que a estrutura beneficiada somente contemplou a construção civil, o revestimento e
acessórios fixos, urge-se necessário a compra e instalação de um sistema de climatização ambiental, tendo
em vista que o clima da região do nordeste brasileiro inviabiliza ambientes fechados, sem corrente de ventos,
especificações necessárias para que esse esporte seja praticado em alto nível.

Assim, buscando a melhor prática e o alcance ao esporte de alto rendimento sem a climatização artificial o
microclima dentro do complexo não oferece conforto aos atletas, prejudicando o rendimento.

Desta forma, a viabilidade para a Aquisição e Instalação do Sistema de Climatização atenderia os estágios
necessários com infraestrutura adequada para a realização de treinamentos, eventos e competições nacionais
e/ou internacionais.

VI - RELAÇÃO ENTRE AS PARTES: (Descrição e Prestação de Contas das Atividades)

A parceria entre o Ministério do Esporte e a Universidade Federal do Piauí vem ao encontro das ações dos
programas que se destinam aos pleitos que tenham em seu escopo a implantação, construção, ampliação,
reforma, modernização e adequação de infraestrutura, necessária ao desenvolvimento e à prática de
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