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EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Processo Administrativo nº 005/2018, a Secretaria de Assistência Social, através de sua
gestora, no uso de suas atribuições legais, em consonância com os termos do art. 32, §§1º e
2º, da Lei nº 13.019/2014, e art. 11, parágrafo único, torna pública a Dispensa de
Chamamento Público, cujos termos da justificativa seguem transcritos abaixo, referente à
celebração de parceria entre o Município e a Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais de Tupã - APAE, voltada a consecução de finalidade de interesse público e
recíproco, qual seja, promover atendimentos na área de assistência social aos munícipes
com deficiência intelectual e seus familiares, que envolve a transferência de recursos
financeiros, no valor de R$ 34.344,00 (trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro
reais), à referida organização da sociedade civil (OSC), conforme plano de trabalho
constante nos autos do Processo Administrativo nº 005/2018.
A justificativa completa da Dispensa de Chamamento Público encontra-se publicada no site
eletrônico http://www.queiroz.sp.gov.br. Registre-se que, no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar desta publicação, a justificativa poderá ser impugnada, conforme previsão do art. 32,
§2º, da Lei nº 13.019/2014.
JUSTIFICATIVA
A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
de Tupã desenvolve há cerca de anos, atividades voltadas a serviços de educação, saúde e
assistência social, estando credenciada pelo órgão gestor dessas respectivas políticas
públicas.
O plano de trabalho cumpre todos os requisitos legais exigidos para o
mesmo, bem como no mérito da proposta contida neste, está tudo em conformidade com a
modalidade de parceria adotada.
A APAE desenvolve suas atividades há vários anos, sendo de
importante valia e de fundamental necessidade, registrar a reciprocidade de interesse das
partes (Prefeitura e APAE) na realização, em mútua cooperação, desta parceria.
Se observa pelo Plano apresentado, com descrição da infraestrutura e
da equipe de profissionais, a viabilidade de sua execução. Para tanto compõem o mesmo o
cronograma de desembolso dos recursos, que está dentro de valores de mercado.
Considerando os fins da Administração Pública Municipal, segundo o
mestre Hely Lopes Meirelles, “resumem-se num único objetivo: o bem da coletividade
administrada”. Presente este pensamento verificamos que para proporcionar tal fim,
necessário se faz que a Administração Municipal possa através de seus departamentos e
secretarias, atender ao cidadão, proporcionando o bem-estar coletivo. Todavia nem todos os
serviços de interesse público, são realizados pelo Município, necessitando para atingir o
“bem comum”, estabelecer parcerias com Organizações da Sociedade Civil.
Considerando que a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS - APAE de Tupã é a única organização atende os munícipes do município
de Queiroz-SP, e que trabalha com atendimento de pessoas com deficiência intelectual,
múltipla e/ou transtorno global, que necessitam de apoio. Considerando a capacidade
técnica e operacional da instituição, onde possui em seu quadro funcionários com as
especialidades necessárias para manutenção e comprimento de sua finalidade, atendo os
anseios dos alunos do município de Queiroz.
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Diante desta situação constatada no Município, se faz necessária a
presente celebração do Termo de Colaboração com a APAE de Tupã-SP, de acordo com o
disposto na Lei 13.019/2014, com suas alterações posteriores, o que no caso está presente
todos os requisitos para a Dispensa do Chamamento Público.
Queiroz-SP, 21 de fevereiro de 2018.TAMIRES MIRON SOLLER
Secretária de Desenvolvimento Humano

