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JUSTIFICATIVA PARA INEXIGIBILIDADE DO
CHAMAMENTO PÚBLICO
Termo de Colaboração nº 02/2019
Cuida-se em suma, de repasses de recursos públicos ao Terceiro Setor, a
serem realizados no exercício de 2019 de janeiro a dezembro de 2019,
especificamente para a seguinte Organização da Sociedade Civil:
Associação Beneficente “Lar do Vovô” de Glicério, inscrita no CNPJ nº
55.756.480/0001-07, Rua Enoch José de Castilho nº 585, no Município de
Glicério/SP, neste ato representado Presidente, Andrea Castilho Quideroli,
brasileira, casada, servidora pública municipal, portadora do RG nº 19.569.7285/SSP/SP, CPF nº 107.220.548-31, residente e domiciliada na Av. Amélio Liria, 296,
Centro, Glicério/SP

Referida organização apresentou plano de trabalho, bem como cumpriu
as exigências constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei nº
13.019/2014 e suas alterações.
O Legislativo Local, aprovou por meio de legislação específica a
autorização para efetuar transferência de recursos para Referida Entidade, Lei
Municipal nº 1.237/1995.
O Plano de Trabalho foi analisado e aprovado pela Secretaria de
Assistência Social do município de Coroados/SP, através da Resolução CMAS
nº 003/2019.
Esta associação tem por objetivo assistir e desemparar idosos carentes,
promovendo atividades de caráter assistencial, educativo, e seu âmbito
principal é abrigar os idosos vinte quatro horas desamparados na comunidade.
O município de Coroados não presta este tipo de serviço aos seus idosos,
ou seja, não possui local adequado para abrigar vinte e quatro horas seus idosos
desamparados.
Com base nessas informações resta a escolha discricionária do Gestor,
sobre qual das formas previstas em lei deve escolher para dar prosseguimento
a tais processos.
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
organizações da sociedade civil, em razão
da natureza singular do objeto da parceria
ou se as metas somente puderem ser
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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 1.237/95.
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, 27 de março de 2019.

Terezinha Aparecida Castilho Varoni
Prefeita Municipal

