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PROCESSO ADMISTRATIVO NO 01912018

Concedente: Município de Aquidauana
Proponente: Associação Pestalozzi de Aquidauana
Área de atendimento: Pessoas com deficiência
Título do Projeto: Reabilitação de Pessoas com Deficiência.

Período de Execução:Ano 2018.

Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Orgão lnterveniente: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e

Economia Solidária.

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO

O Município de Aquidauana através da Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Social e Economia Solidária pretende firmar Termo de

Colaboração com a Associação Pestalozzi de Aquidauana através de sua

mantenedora Escola especializada Mundo Feliz, Centro de MÚltiplo uso Helena

Antipoff e Centro de Equoterapia Cavalgando pela Vida, tem por finalidade a atenção

e defesa dos direitos à criança, adolescente, jovens e adultos, em todas as políticas,

com atendimento permanente, direto e gratuito as pessoas com deficiência.

Para esta parceria a Associação Pestalozzi de Aquidauana apresentou

Plano de Trabalho detalhando o Projeto Reabilitação da Pessoa com Deficiência,

cujo objeto da parceria através da Gerência Municipal de Desenvolvimento Social e

Economia Solidária com a utilizaçáo de recursos do Fundo Estadual de Assistência

Social - FEAS, objetivando recurso financeiros para dispêndio com pessoal, material

permanente e material de consumo para atender 190 alunos.

Plano de Aplicaçáo detalhando as quantidades de atendimentos por

especialidade, previstos anualmente, o custo unitário, custo total das metas e etapas

para o exercício de 20í8 totalizando o valor de RS 53.439,48(cinquenta e três mil
quatrocentos e trinta e nove reais ê quarenta e oito centavos) para custear 190

alunos mensais.

O Termo de Colaboraçáo a ser firmado com a Associação Pestalozzi

de Aquidauana, por meio do qual será formalizada a parceria estabelecida pela

Administração Pública para a consecução de finalidades de interesse público e
reciproco propostas pela Administração Pública que envolvam a transferência de

recursos financeira.



Os princípios norteadores para o Íirmamento do termo de Colaboração

devem ser rigorosamente obedecidos, sendo eles: legalidade, legitimidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e eficácia, todos

inerentes a Administração Pública.

O chamamento Público é o procedimento destinado a selecionar as

organizações de sociedade civil para firmarem parcerias com a Administração

Pública visando a consecuçáo de Íinalidades de interesse público por meio de Termo

de Colaboração.

No presente caso, verifica-se que a Administraçáo Pública pode

dispensar o procedimento do Chamamento Público com a Pestalozzi, pois trata-se

caso de atividades e vinculadas a serviços de educaçáo, saÚde e assistência social,

executadas pela Associação Pestalozzi de Aquidauana.

Verifica-se, também que incide a hipótese de inviabilidade de

competição em azâo da natureza singular do objeto de parceria.

Tal justificativa, oram em comento, baseia-se no fato da Assistência

Social tratar-se de questão de importância fundamental para uma nação, de maneira
que na Constituição Federal encontra-se, de maneira sucinta e genérica, porém, nâo

há como negar sua importância paa a sociedade, sendo uma das ideias

fundamentais que o Estado brasileiro traçou como prioritárias e basilares para o País.

O Estado tem a obrigaçáo através de um conjunto integrado de açÕes,

garantir o atendimento às necessidades básicas promovendo e incentivando a

colaboraçáo da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificaçâo para o trabalho.

No entanto, é notório que nas últimas décadas, o Estado brasileiro vem

sofrendo uma série de transformações financeiras, jurÍdicas e administrativas,

mostrando-se um desafio importante para o aprofundamento democrático que

mobiliza gestores de políticas públicas, intelectualidade e diversos setores da

sociedade civil é a transformação da democracia formal em uma democracia
participativa e substantiva.

Nesse contexto se consolida a ideia catalisadora dessa mudança:

participaçáo social e método de governar. O caminho para a redução das

desigualdades socioeconômicas e para a consolidaçáo de direitos se dá por meio da

interação democrática e colaborativa entre Estado e sociedade.

As organizações da sociedade civil e demais movimentos sociais

acumularam, durante anos, um grande capital de experiências e conhecimentos

sobre Íormas inovadoras de enfrentamento das questÕes sociais e de garantia de

direitos e, a partir dessa colaboração, é possível qualificar políticas públicas e
promover sua aderência às demandas sociais.

A presença da sociedade civil no ciclo de gestáo das políticas públicas

coloca em relevo a participação como instrumento necessário de gestão pública que,

ao apontar direções e criar consensos e prioridades para ação estatal, contribui para



o salto pretendido entre a igualdade formal, jurÍdicoJegal (todos iguais perante a lei),

e a igualdade material, econômica.

Dessa forma, os arranjos institucionais devem propiciar uma atuação

colaborativa entre Administração Pública e sociedade civil, ampliando o alcance, a

diversidade e a capilaridade das polÍticas públicas, diante da enorme complexidade

dos problemas sociais, especialmente no que diz respeito às populações

vulneráveis.

Sob essa ótica, a abertura de espaços dentro da Administração Pública

parc a participaçáo da sociedade civil é fundamental para a formulação,

monitoramento, execução e fiscalização das políticas públicas.

Considerando a especificidade do serviço ofertado, de acordo com o

tipo de deficiência, os vínculos estabelecidos com os profissionais e com o local de

atendimento, bem como a necessidade de organização das famílias para acesso ao

serviço;

Considerando a situaÉo social, econÔmica e fÍsica das pessoas com

vários tipos de deÍiciências já atendidas pela entidade, a decorrênte dificuldade de

mobilidade, a natureza do trabalho de habilitação e reabilitação feito com cada uma

delas e suas famílias e que a interrupção ou mudança no atendimento pode causar
prejuízo aos usuários e regressão em alguns avanços proporcionados pelo

atendimento;

Considerando o tempo que já executam o serviço, a estrutura, a

experiência e a capacidade adquirida no atendimento especializado.

Afirmamos a importância da manutenção da parceria com a OSC

Associação Pestalozzi de Aquidauana, paÍa a continuidade dos atendimentos a

estes usuários, assegurando a qualidade das ações ofertadas, manutenção ê
prosseguimento dos resultados obtidos com os atendimentos.

Portanto, neste caso, verifica-se o enquadramento como DISPENSA'

previsto no art. 30 inciso Vl e art. 31, da Lei no 13.01912014 com alteraçÕes dadas

pela Lei no 13.204t2015, pois não há possibilidade de competição, porque só existe

um obleto e uma organização da sociedade civil (Pestalozzi) instalada em nosso

Município, que atende expressamente as necessidades da Administração, tornando

o Chamamento Público inviável. Para efetivaçáo da celebração do Termo

Colaboração, a Associação Pestalozzi de Aquidauana apresentou a documentação

de que exige o arl.34 da referida legislação da Lei no 13.0í9/2014 outros

documentos necessários para legitimar a parceria.

Em atendimento às disposições do Art. 32, § 1'da Lei Federal n.o

13.019t2014, Lei Brasileira de lnclusão da Pessoa com DeficiênciaLei 13.14612015,

Política Nacional de EducaÇáo Especial na Perspectiva de Educaçáo lnclusiva

MEC/2008, considerando que as referidas legislaçóes, em conformidade com a

constituiçáo Federal de 1988, definem que esses serviços sáo de ação continuada,

direito do cidadão e obrigaçâo de oferta pelo Poder PÚblico, a Secretaria Municipal

de Educação, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justiÍicaram a



dispensa de chamamento público, para o serviço de atendimento à pessoas com

deficiência física e mental de leve a severa e deficiências múltiplas em vários

projetos.

Diante do Exposto, plenamente justificado o motivo pelo qual está-se

inexigindo/dispensando o Chamamento Público e firmando o Termo de Colaboração

com a Associação Pestalozzi de Aquidauana devendo ser observado o princípio da

publicidade, no sítio oficial do município de Aquidauana na internêt, e também no

meio oficial de publicidade da Administração Pública, fica aberto o prazo de

O5(cinco) dias para eventual impugnação, que deverá ser apresentada no Protocolo

Geral da Prefeitura Municipal de Aquidauana MS.

Aquidauana MS, 09 de fevereiro de 2018.

Ma Cha Castro
Secretário Municipal de m I e Economia Solidária

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal
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altêrsçóes dadas pela Leino 13.204/2015, pois não há possbfrdad€ de
coípotição, porqus só êxBte umobjeto € uÍrE organizaçâo da soci€l*
civl (B§talozzi) hstalada êm n6so Íituniçbb, que atenÔ
oxpressa[rnte as necessiladss da AdrfinistÍaçáo, tornando o
OErÍErÍEnto Rlblico inviável. hra €rstivação da colebração do TErÍD
de AcoÍdo de Cooperação a AssociaÉo hstalozzi de AquidauarE
apresentou a docunentaçáo d€ que exige os art. 34 da reÍeÍila legislaçá
da Lei no '13.0'19/2014 outros docu[Entos necessáÍios para legitirÍBr a
parÇeÍb.

Én atendirÍEnto às dbposigões do Art. 32, § ío da Lei tueral n:
13.019/2014. Lêi Brâsileira de hclusáo dâ tussoa com Deíiciência Lei
13.146/2015, tultica tlacional de Bucação Bpecbl na Rrspectiva de
&ucâção hclosiva lvEC/2008, coosil€rando que a§ reíerb
legisbç&s, em conforrÍilade com a Consütuição Federal de 1988,
dgÍhem que esses serviços são de açáo conlnuada, dieito do ciJadto
e obrEação d€ oÍerta pelo hder Rrblico, a S€cretaria [tunicip8l de
Bucação, dá publick ade aos relevantes íundaÍEntos quejustiíicarana
disp€nsa de chaÍIrarEnto público, para o servigo de atendirDnlo à
p€ssoas com deÍicÉncà Íbica e nEntal dê l€v€ a severa e dêficiêncê
núltiphs em vários projetos.

tlantg do Aposto, plenarrnte justÍicado o rÍDtlvo pelo qual está{ê
inexigindo/dispensando o CharÍEÍEnto R blico e íirrEndo o TerrÍp de
Acordo d€ Cooperação com a AssoclaÉo fustdozzi de AquilauaE
devondo sgr observado o princhio da publciradE, no stio oficiâl do
rÍunicbb dE Aquilauana na hteÍnot e taÍÔém no rÍEio ofbbl de
5ublicirade da Adrilbkação RJblca, fica âbêrto o prazo ds o5(cinco)

- .ias pâra Evsntual iÍrpugnaçáo, que d€verá s9r apresêntada no
Éotocolo Geral da PleÍeitura ttunicíeal ds Aquilauana li/§.

lúauÍo Luts Blllata

Sêcrêtário l,tJnicip6l de E ucaçâo

Odilon Fo rraz Âlvs! Ebelro

FYefeito itunicipal

pRoctrso aÍrú rrasTRATtvo tf í720í8

JT'STIFICATIVA ÍE TTSPBTIÂ IE C}IA}IAI{EiIÍO PI.BLICO

O ilJnicbio dê Aquilauana através da Secretaria litunicipal de Saúde e
SanearEnto pÍelende fiÍBEr TeÍrÍD de Colaboração com a AssocâF
fsü ozzi do Aquilauana através dê sua rÍBntenedora Écola
Especblizada itundo Feliz, Cenuo de i,lltiplo uso l-blena Antipotr e
Côntro de Euoterapia Cavalgando peh Vila, têm por Íinalirade a
atençáo 6 deÍêsa dos direitos à criança, adolesceote, i)vens e adultc6,
em todas as polticas, com atendiÍBnto psrrÍÊnentê, direto e gratuito a
pe§soas com d€íiciência.

Para €sta parcerh a Assochçáo fustalozzi de Aquilauana aprêsenbJ
Hano de Trabalho detalhando o Êo}rto Râabilitâçâcíl-hblitação d8
fussoa com Dsficiânch, cuF obieto da psrceú atrâvés da Secretaú
iànicipal de Saúde e SanearBnto com a utilização de recursos ó

\ listerÍE Lhto de Saúde. objetivando a execução das ações de salb
LàÍràulalorial integrantes da rede de s6rviços de saúde no nunichio dg

AquiJauana, aos usuáriN do SI,JS.

Hano ds Aplcaqão detalhando as quantilades de atendirEntos p(Í
espêcblidads, píevbtc anuakÍEnto, o custo unitário, custo total d6
nütas e elapas para o exercbio de 2018 totalizando o valor de R§

220.882,56(duzentos e vinte rÍil, oitoc8nlos € oit€nta e doi§ rgais I
cinqu€nta € seb centavos) para custsar 18.304 atendirÍBntos
espocializados (Assbtãncja Social, FBiot€rapeuta, Ricóbga, pedagoga,
Terapia Ocupacional, Fonoaudirloga, € i,Édico Rhuiátrico) o quo
corÍespond€ âo valor rÍBnsal de RÍ 18.«)6,88 (d6zoito ÍYil quatocêrb
e sêb roab 6 dtenta e oito cêntavos ), conícÍrt os servi(Ps €fêtivarEÊ
prestados, e valrros unMrios de cada proc€dirÍEnlo, conÍonÍE tabêla Ô
Mnbtárb da Saúde (SL§) publicada em 0ário Oíichl.

O T€rÍÍD do Colabo.ação a sêr firÍEdo com a Âssocbçáo hstabzn Ô
AquUauana, por ítb do qual s€Íá íoírÍÉlizada a pa.cêrkr Estabglêcira
pêlâ AdÍinbt açáo ÊJblica para a consecução dê Íinalilades dê
intoÍosse públco recbroco, propostas poh Adrinbtração Rlblica quê

envolvam a lÍansferência de recur§os f inanceka.

l,,lo preaents caso, verifica-se que a Adnini§trâção Rlblica pode

dispgnsar o procediíÍEnto do CharÍEnDnto Rlblico com a Estabzzi
pois trata-se caso de atividades € vinculadas a §eNiços de eduÇaçb,
saúde o assistência soctâI, €xecutadas p€la Associação Êstialozzi &
Aquilauâna.

Verificâ-se, taíôém quê ancUe a hipótese de hviabililade de corpethb
em razão da natureza singular do objeto dg parceriâ.

As organizaç6os da sociedade civil s deÍEis ÍrDvirEntos §oci*
âcuruhraírl durantê anos, um grande capital de experlências e

conhscirEntos sobre ÍorrÍBs hovadoÍas d€ eoÍlêntarÍBnto das quêslh
socbb I d6 gârantia de dÍgitc e, I psrti dessa colaboraçáo, é posshd
quâlíicar polticas púbicôs e proÍDver sua aderênch às dêÍIBndas
soci9b.

A p.esença da sociedade civil no clclo de gestão das poliicas púbbÉ
coloca em relevo a participação corÍD instru[tnto nece§§áÍio de ges6
pública quô, ao aponüar dirgçÕ€s e criar consgnsos ê pÍ'priJades pâra
açâo estatal, contribui para o sallo prêtêndilo enae a igualdsd€ íorÍrEl
juÍEico-legal (todos iguab pêrante a lei), e a igualdade Í€teriâ|,
econôÍiÇa.

Cons ile.ando a es pecilicuade do sgÍviço oíêrtado, de acordo com o tilD
d€ deíiciência, os virculos estab€lêcilos com os profbsbnab e com o
local de atendirÍEnto, bêm coÍrD a nêÇêssirade de organzação dõ
farlbs para acesso ao seíviço;

Considêrando a situação social, econôrdca e Í6ica das pessoas ccÍn
vários tipos de deíictlncias Íi alendiras peh enlidade, a decorÍerb
dílculdade de rÍDbituade, a naturoza do babalho de habilitação o
rgabilitagáo ,eito com cada uÍrE dôhs ê s uas íaÍdias e que a intenupçá
ou ÍÍudança no atendirÍEnto podg caus prejuEo aos u§uárioa e
r9gÍ€ssâo em alguns avanços proporcionados pelo atêndiÍEnto;

Consil€rando o te[po qus já executam o ssrviço, a estrutura, a
ex9€ri6ncia € a capacijade adqukila no atondiÍÍEnto espochlizado.

AíkÍErIDs a iyportáncia da írEnúgnção da parceíia com a OSC
Associaçáo Rstalozzi de Aqu*lauana, para a continuklâde dG
at€ndiÍÍEntos a sstes usuáÍios, assegurando a qualiiads das 8ç6
oíertadas, ÍEnutençáo € pross€guiÍEoto dos rêsultádos obtiJos comG
atendiÍrEnt6.

furlanto, neste caso, vgriíica-3e o enquadrarBnto corÍD ÍXSPEI'ISÁ,
previsto no art. 30 inciso Vl 6 art. 3í, da L6i no 13,019/2014 com
alteraçó€s dadas pêla LEin" 13.204/2015, pob náo há possblilade de
coíp€tição, porque só exbte umobjeto e uÍE organizaçáo da socb&
clvil (tustalozzi) iostahda em no83o iÀnhDio, que atende
exp.essaÍBnte as necessllâdas da AdÍÍlnÉtra9ão, toÍnando o
Chanarrtnto Rrbico hviável. àrs ef€tiv8çáoda celeb'Íação do TerÍrD
de Oolâboraçáo, a AssociaÉo fustabzzide Aquilauana ap.e€enbu a
docuÍyEntação de que exue os art. 34 d€ rsÍerila legbbçâo da Lei rf
13.019/20í4 oiJúos docuíEntos necessário§ para legitiÍEr a parcerh.

Bn atendiÍEnto às disposiçõ€s do Art.32, § 1o da Lei Fêderal n.o

13.01920Í4, Lei Brasileira de hchrsáo da Fêssoa com Defictincia Lei
13.146/2015, fultca llacional de Brucaçâo E§pecbl na turspecliva de
Educação hclusiva Ív82008, consij€rando que as reíerb
legblaçõ€s, em conÍoríiladê com a Conslituição Federal de 1988,
definemque esses sErviços são de ação conlnuada, direito do cida&
€ obÍigação de oferta pêlo tuder ârblico, a Sêcrelaria i^rnicipal de
Educaçáo, dá publicilade aos relovantss fundaíEntos q uê justíicaEn a

dispensa ds charÍEEEnto público, para o s€rviço de atendiÍBnto à
psssoas com deÍiciência Íbica e ÍEntal d€ lev€ a severa e deflciêncb
rÍúltirhs em várbs projetos.

tlanto do Apo6to, plenarBnte l§tÍicado o rÍDtivo polo qual está§e
hoxigindddbponsando o OlaÍÍaÍÍDoto Rlblico I íiTBndo o TeríD ds
ColaboÍação com a Associação fuslalozzids Aquilauana dêvsnó sú
observado o princhio da publick âds, no stb oÍicbl do írunicFio de
Aquirâuana na in!êrnêt, o taírôám no íEio oÍicial dê publicirado dg
AdrÍhbtraçáo Riblica, Íica ab€rto o prazo de os(chco) dias pars
gvêntual irpugnação, que deverá sor apr€s€ntada no Rotocolo C€ ral ü
Pt8ísitura itunicipal ds Aquidauana l S,.

Aquilauana i/S, 09 de íêvgrEiro d€ 20't8.

Éruardo J{or.e3 dot S.ntos

Sôcrgtário i/bnicipal d€ Saúde

Oditon Farr!, Alv.a Ebolro

freÍeno ?úJnicPal

PROCBSO AÍ IISTATMO it 0í9120í8

Concsdsnte: tt nichio de Aqullauana
Roponente: Assoçbção fuslalozzi d€ Aquilauana
Árêâ dê atondiíEnto: fussoas com dêficiáncia
Ttub do Projeto: Reabilitaçâo de E§8oas com Deficiência.
ErHo de Becução: Ano 2018.
Fgntê de Recursos: Fundo Estadualde Assbtêncb Social- FEAS
ôgão hterveniente: SecÍetaria L,Llnicipal de OesenvofuirBnto Social €
bonoÍi8 Solilária.

Jl§ÍlFlcATlvA IE ÍISPE\BA ÍE CHA AUB{TO .ELICO

O iiúnichio dê AquiJauan8 alravé§ da SecÍetaÍb iÀniciPal de
Ossenvolviírnto Socble &onorÍia Sofdárh pretend€ firÍrBr TerrE dê

Ano V . Edição No 903 . Sexta-Feira, 16 de Fe\êreiro de 2018.
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CohboÍsçáo coma Assoclação fstâlozzld€ Aquilauana aÚavé6 ê cÉ
ÍÍEnton€dora Escoh osp€cializadâ iitrndo FeE, O8Íltro de I 1tDlo uso
Fblenâ AntipoÍf ê Cênüo dê quoteraPb Côvalgando Éb Vila, tem pcí
fhaldado a stençâo s dsresa dos dirêitos à criança, adolescante, i)\rs§
6 adultog, 6m todas as pollicas, com atendiYtnto perrÍEn€nte' dioto ô
gr6tulto as pessoas com defhiência.

Era esta parcarb a Associação Flstalozzi de Aquilauana apresenb.l
Hano de Trabalho dêtiahando o ftoieto ReaHitâção da tussoâ com
DoÍicÉncia, cuF obj6lo da parcêrb através da GerêncÉ tÀnicipal de

DssEnvdviÍtnto Social e &onorÍia Sofidárb com a utiliação de
.êcursos do Fundo Estadual de Assbtêncà Social - FEAS, obi?tivânÔ
rê,cuÍso íinancoios para dbpêndio com pessod, rEterial pôríÍEnente e
ÍrBtorial do consurÍp para atender 190 alunos.

Flano de Apficaçâo delalhando as quantilades de atendirÍEntos pcÍ

êsoocblidade. o.evblos anualíÍtnte, o cuslo uniráÍio, custo total d6
Ír;lâs 6 €tapa; para o gxercbb de 2018 totalizando o valor de Ri
§l,r$9,{8(clnquonh o tÍác mll quatocênbs ê trlría o noE rr* o
qu!rcnt! € ollo contrvo!) para custear 190 alunos ÍEnsais.

O ÍgrírD de Oolaboraçáo a ser íirÍÍtdo com e Assocbçâo fustalozzi Ó
Aquilauana, poÍ íBio do qual sgrá forlrELada a parcêria êstabels(ila
pob AdninistÍaçâo Êrblica para a con§ecuçâo de íinalijades d€
int6rosso publho e r€ciproco propostas pêh AdÍÍhbfaçáo Êiblica ql.a

envotvâm a bansíorância de r6cursos Íinancêira.

O chaÍrBrÍÉnto RJblico á o procedinDnto desthado a sêl€cionar ô
organizaçó€6 do sociêdads civ para flrÍErem parcerias com a
AdrinbtEção hrblica vb ando a consecução dê fhaldades do ht8l6sa
públco por ÍrEio de TorrD de OobboÍação.

lü pr€sent9 caso, vsríicâ-sê qus a Adr*lbúaçáo Rlbtca podg

dbponsaro procediíEnto do Ch6ÍtEÍrBnto Rlb[co com a fustalozz(
pob trata-s6 caso ds stivirades e vhcubdas a serviços d€ educsçb,
saúd€ € assbtância social, gxecutradas pela Associação Êstalozzi&
Aquilauâna.

Verlíica-s€,laíÍtémque hck e ahiÉtesede inviabililade de coÍpetiç&
om razão da naturezâ singulsr do objeto ds parcerh.

Consilêrando a sspecíicidade do servigo oÍertado, de acordo como tiF
de deficiênch, os vhculos êstabelecúo§ comos profbsbnab e como
local de atendiíEnto, bem corD a necessilade de organizaçâo dõ
faÍdias pa.a acôsso ao serviçoi

Consilêrando a 6ituação socÉ|, econôrica e Íbica das pessoas corl
vários tipos de dgíhências já at€ndidas peh entidade, a decorrerb
díiculdade de Ípbilidade, a natureza do trabalho de habilitação e
reabl'laçáo feito com cada uíE dslas esuas íarÍlhs eque a interrupçá
ou mJdança no algndiíÍEnto pode causar prejuizo aos usuários e
regrêssão êm alguns avanços proporcioírados peb atendinBnto;

Cofls6erando o t€ÍÍpo que É executam o serviço, a estrutura, a
êxpêrÉncia e a capaciJade adquirida no atendirÍênlo êspêcializado.

AriÍrÍErÍDs a iÍportáncia da ÍrBnutençáo da ÊÍceta com a C)SC

Âssociaçáo hstalozzi de Aquilauana, para a continuilads dG
atôodirDntos a estês usuárbs, assêguiando a qualdade das a9&
ofeÍiadas, ÍrEnutençáo e prosseguirBnto dos resultádos obtilos comc§
ateodiÍEntc.

fortanto, ne6te caso, vêriÍica-se o enquadrarento coÍD D§FEI,ISA,
prevblo no aít. 30 hcbo Vl e aít. 31, da Lei no 13.019/2014 com
alt6raçõ€s dadâs p6b Lôlno '13.204/2015, pois não há possibililadô dô
coípeliçáo, porquê só ex iste um objoto e urlla organização da soci6(É
civil (Êstralozzi) instalada em nos§o [tunichio, que aton&
€xprgssâflÊnte as nscossklades da AdrÍinbtração, tornando o
O|aírEírEnto Riblico inviáv€l. Era oÍotivação da celebração do TerrÍD
Colaboraçáo, a AssociaÉo fustralozzi d€ Aqudauana apresentou a
docuÍrEntraçáo de quê €xige o art. 34 da reÍerila legblação da Lêi ío
13.019/2014 oufos docu[Entos necessários para lêgiüÍrEr a parceria.

En âtsndiÍrDnto às dbposiçó€s do AÍt.32, § '1" da Lei Fêderal n:
13.0í92014, Lel Braslleira de hclusâo da R§soa com Deficêncb Lei
1 3.146/2015, fultica l.lacbnal d€ Bucação Espêcblna turspocliva do
Eucâçào hc&.rsivã i/8cr2008, consilerando que as rêíêrÍ16
l€gblaçô€s, €m conforÍúiade com a Consttui;áo Fêdsral de 1988
deíhem qu€ esaês sêrvços são de âçáo coflIôuada, dieito do cira&
o oàíilEgão de oferla pelo toder Rrblico, a SecrêtaÍb ltunicDal de
Educaaâo, dá publicijads aos relevantgs íundarÍEntos que justif icaranâ
dbpensa ds chaÍr8ÍYEnto púbtco, Éra o serviço de atendiíÍEnto à
pessoas comdêficÉncia íbica e ÍÍEntalde leve a seveÍa e deíicêncb
miltiphs em vários projeto6.

Elante do Aposto, plênaíBnt€ iustificado o íÍDtivo peb qual está+ê
hsxÉindddisponsando o ChaíEnEnto Rlblho e ÍirrÉndo o TeríÍp de
colaboraçâo com a Assochçáo fustalozzi de Aquilauana devênó s€.

obsorvado o prhchb da pirblbidad€, no stio oflcbl do íunlchb d€

Aquldauana na htoÍnet, o !8íÜém no Ítb oricbl dô putlcldade dâ
AdÍÍhblraçáo Rlblca, íica aberto o pÍazo d6 os(cinco) diás pâía
gventual irpugnSçáo, que dev€rá seÍ apÍesontada no Fotocolo G€íal da
Ftefeitura lvtrnaíral dê Aquilauana i/§.

AquiJauana À,1S, 09 de Íevereiro de 2018.

marco! Fêrreira Chaves dc Cartro

Secretárb tfunicipalde DesenvotviÍÊnto Social ê BonoÍYia Solilárb

Odllon Forraz Alves RbolÍo

ÊôIeito [&nicipal

PROCBSO AD IIISTRATM rr 0í812018

Concadente: lrbnicFio de Aquilauana
ftoponentg: Associação fustalozzi dô Aquklauana
Arsa de atendinEnlo: hssoas comdef iciênch
Tlulo do Ptojeto: Reabilitação dê tussoas com Delicência.
forho dê Bgcuçáo: Ano 2018.
FontE de Recursos: Fundo llacionalde Assistência Sochl
Órgão htervenient€: Sêcretarh iÀnicipal de Dêsenvolvirtnto Social e
Econoria Solilária

JT§TIFCÂTIVA IE ÍISPB§A ÍEC}lA AÍíEÍÍO P(ELICO

O i/irnichio de Aquiiauana através da Sscrstaria Í\funicipal do
Ass§tânci.r Sochl e ÉonoÍia SolUária prêtonde íirrÍEr TeríÍD de
Colaboraçáo coma Assochçe) fustalozzid€ Aquidauana atravâ ô sl.B
mntenodora Escob especiatzada làndo Fê[2, Conto de lá]llib uso
Helona Antipo| ê C€nbo de quobraÍ,ia Cavalgando p6b Vida, têm pc
fhâIdâdo a atençâo e deÍesa dc dieitos à criança, adolescent€, F\r€ÍE
ê adultos, sm todas as pollicas, com atendirBnto p€ÍíEnonte, dielo ê
gratuito âs possoas com dsíiciêncb.

Êrâ êsta parcsria a Associaçâo Rstalozzi do Aquidauana apíeserlu
Hano de Trabalho detahando o Rojêto Reabilitaçáo da fussoâ com
Oêíictlncia, cuF obieto da parceria através da Sêcretaria i/únicipal d€
Assislância Sochle EconoÍia SoÍirária com a uülEaçáo d€ recuísc ó
Fundo Btadual de Assbtência Social - FEAS, objetivando recrrso
finsnceiros para disÉndio com pessoal, ÍBtêrhl pêííÍEnênt€ € ÍrEterhl
dê consuÍu para atender 290 alunos com deficiêncb 6 suâs faÍriiâs.

Plano ds Aplicaçáo dêtalhando as quantiiades de atendinEntos p..
especbliJad€, previstos anuâlrÍcntê, o custo unitá.p, custo total d6
írBtas e etapas para o exercôio de 201E totalizando o vabr ds Rt
72.628,80 (s.têntr s dd3 mil, rêbcsnbs e vinto.oito Íttl! a olaíi!
canhvo!) para custear 290 abnos lItnsab, ÍÍBdhnte a ÍrEnulengão
dos atendinrntos êspêchlizados coÍD aqubição de íÍEtsrial de
consurTp e pêírBnente para atender com qualidade as p€ssoas ccm
deficÉnciâ.

O TêrÍn de Colaboração a ser rir[ado com a Associaçáo fustalozzi&
Aquüauana, poí ÍrBio do qúal será foÍÍrElzada a parcerb estabeleci!
pêb AdÍ nisbação Rrblica para a consêcução de ÍhaEâdês dê
interesse públco e rechroco propostas peh AdrÍinbtraçâo Riblica qrD
envolvam a tÍansÍêrêncb de recursos Íinancêia.

O chanErÍEnto Àrblico é o procedirEnto dêslhado a selecionaÍ 6
organizâçar8 do sociedade civl para íiÍÍBrom parcerhs com a
AdíÍilistÍação Rrblca vbando a consecução dê Íinalilados dê ht6Íêssô
público por ÍrDio de ÍsrrÍD de ColaboÍação.

l.lo presente caso, verifica-se quê a AdrÍinbtÍaçáo Rlbka podo
d§pensar o pÍocôdimnto do ChaÍÍEíÍEnto RJbico com a fustalozzi
pob tÍsta-se caso d€ alividades E vhcubdas a servhos de gducãçb,
saúde e Êssbtêflcia social, executadas pêla Associaçào fustalozzi &
Aquldauana.

Verílca-se, lâíÍüámquê hckle a hiÉtêse do invhbillJado do coípetiçà
om razão da natur€za §ingular do objêto dE parceria.

Cons iJorando a 9s peciÍbilade do seÍviço otertado, dê acordo com o tho
de doílciâncla, os vhcrJlos estabelocilos com os prcfbsionab 6 com o
local de atêndiÍÍBnto, bem coíÍD â necessiladê óE organEaçáo d6
faítlias para acesso âo serviço;

Consirerando a situaçáo social, econôíÍica € fbica das possoas cqn
vários tipos de defbÊncias É atendidas pob êntdadg, a decoíaenb
diÍiculdade de íDbildade, a natureza do babafp de habltagão e
rêabilitaçáo íeito com cada uÍna dehs e s uas faíÚas e que 8 htenupçà
ou mJdsnça no atendirBnto pode causar pr+Ao aos 6uário§ e
rogrEssão em alguns avanços proporcbnados peb atendirÍBnto:

Consideíando o terpo que É executam o servtço, a sstrutura, a
exp€rência 9 a capaciJade adquirila no atendi[€nto especblizado.

4Ano V . Edição No 903 . Sexta-Feira, 16 de Fe\êreiro de 2018.


