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JUSTIFICATIVA PARA INEXIGIBILIDADE DO
CHAMAMENTO PÚBLICO
Termo de Fomento nº 04/2017
Cuida-se em suma, de repasses de recursos públicos ao Terceiro
Setor, a serem realizados no exercício de 2017, especificamente para a
seguinte Organização da Sociedade Civil:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI,
inscrita no CNPJ nº 45.383.106/0001-50, com endereço na Rua Dr.
Carlos Carvalho Rosa nº 115, no Município de Birigui/SP, neste ato
representado por seu Provedor, o Senhor Claudio Castelão Lopes,
brasileiro, portador do RG nº 7.829.487-3/SSP/SP, CPF nº 023.526.50801, residente na Rua Consolação, 409, Jardim Pinheiros, município de

Birigui/SP.
Referida organização apresentou plano de trabalho, bem como
cumpriu as exigências constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias e
Lei nº 13.019/2014.
O Legislativo Local, aprovou por meio de legislação específica a
autorização para efetuar transferência de recursos para Referida
Entidade, Lei Municipal nº 1.456/2003.
O Plano de Trabalho foi analisado e aprovado pela Secretaria de
Saúde do município de Coroados/SP.
Esta associação tem por objetivo oferecer atendimento médico
hospitalar, humanizado e de qualidade aos usuários do SUS e não SUS,
aos municípios que integram a micro região de saúde de Birigui/SP,
respeitando os limites operacionais da Instituição. Descrição no Plano
de Trabalho.
O município de Coroados não possui tal atendimento, pois possui
apenas UBS e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui é o
único hospital que atende os pacientes usuários do convênio SUS.
Nestes termos, a Lei 13.019 de 2014 alterada pela Lei 13.204 de
2015, que regulamenta a matéria em comento, em seu artigo 31, inciso
II, regulamenta as hipóteses em que o chamamento público será
inexigível:
Art. 31. Será considerado inexigível o
chamamento público na hipótese de
inviabilidade de competição entre as
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organizações da sociedade civil, em
razão da natureza singular do objeto
da parceria ou se as metas somente
puderem ser atingidas por uma
entidade específica, especialmente
quando:
I - o objeto da parceria constituir
incumbência prevista em acordo, ato
ou compromisso internacional, no
qual sejam indicadas as instituições
que utilizarão os recursos;
II - a parceria decorrer de
transferência para organização da
sociedade
civil
que
esteja
autorizada em lei na qual seja
identificada
expressamente
a
entidade
beneficiária,
inclusive
quando se tratar da subvenção
prevista no inciso I do § 3o do art.
12 da Lei no 4.320, de 17 de março
de 1964, observado o disposto no
art. 26 da Lei Complementar no
101, de 4 de maio de 2000.(grifo nosso)
Sendo assim, a Entidade relacionada apresenta as condições para
se tornar inexigível o chamamento público, em razão de estar
identificada em lei local, expressamente na Lei Municipal nº
1.456/2003.
Por esta razão e em cumprimento ao artigo 32 da lei 13.019, é a
presente, para após apresentados os esclarecimentos, justificar a opção
pela inexigibilidade do Chamamento Público destinado ao Repasse de
recursos públicos ao Terceiro Setor.
No mais, dou por justificada a presente inexigibilidade, e
determino sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria
prevista na lei 13.019, que o extrato da justificativa seja publicado, na
mesma data em que for efetivado, no sítio oficial da administração
pública na internet e também no meio oficial de publicidade da
administração.
Coroados/SP, 28 de junho de 2017.
Terezinha Aparecida Castilho Varoni
Prefeita Municipal

