Prefeitura Municipal de Itaú de Minas
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA - INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°
01/2017
OBJETO: O objeto da parceria é a contribuição da CONCEDENTE para a manutenção das diversas
atividades desenvolvidas pela entidade PROPONENTE no atendimento a pessoa portadora de
deficiência intelectual e múltipla, nas áreas de educação, saúde e assistência, conforme Plano de
Trabalho.
JUSTIFICATIVA: A APAE de Itaú de Minas disponibiliza às pessoas portadoras de deficiência
intelectual e múltipla programas desenvolvidos nas áreas de educação, saúde, através de equipe
multidisciplinar formada por professores, fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta
educacional, entre outros, além da assistência social aos usuários e familiares. O Município tem a
obrigação, através de um conjunto integrado de ações, de garantir o atendimento às necessidades
básicas promovendo e incentivando a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. As organizações
da sociedade civil e demais movimentos sociais acumularam, durante anos, um grande capital de
experiências e conhecimentos sobre formas inovadoras de enfrentamento das questões sociais e de
garantia de direitos. A partir dessa colaboração é possível qualificar políticas públicas e promover sua
aderência às demandas sociais. A presença da sociedade civil no ciclo de gestão 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, jurídico-legal (“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. Sob essa ótica, a abertura de espaços dentro da
Administração Pública para a participação da sociedade civil é fundamental para a formulação,
monitoramento, execução e fiscalização das políticas públicas. Outrossim, sabe-se que as compras e
contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei,
sendo que o fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e alienações
devem ocorrer por meio de licitações. O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa,
primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar
é regra. Assim também disciplina a Lei n.º 13.019/2014, no caso das modalidades de parcerias
dispostas pela lei, termo de colaboração e de fomento, de modo que a sociedade civil é selecionada por
intermédio de um chamamento público pela administração. Entretanto, há aquisições e contratações
que possuem caracterizações específicas tornando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites
usuais, frustrando a realização adequada das funções estatais. A modalidade aplicada pela lei é o
Chamamento Público. Como o chamamento é uma disputa, para que ocorra, é indispensável que haja
pluralidade de objetos e pluralidade de ofertantes para que ele possa ocorrer.
No entanto, a Lei
prevê, em seu art. 31, que, se houver impossibilidade jurídica de competição, o chamamento não será
realizado, por ser inexigível. O legislador procurou garantir a eficiência e a utilidade, por meio de
inexigibilidade licitatória, seja em virtude da natureza singular do objeto plano de trabalho, ou pela
inviabilidade de concretização das metas por apenas uma entidade específica: (...) No caso em questão
verifica-se viabilidade da dispensa do chamamento público aplicando-se a inexigibilidade, com a base

jurídica supracitada, haja vista tratar-se de entidade a que foi destinada subvenção social, nos termos
da Lei Municipal nº 975, de 05 de dezembro de 2016. Não obstante, a APAE de Itaú de Minas é a
única organização na cidade de que trabalha com o atendimento educacional especializado, aos alunos
com deficiência intelectual, múltipla (deficiência intelectual associada à outra deficiência) e/ou
transtorno global do desenvolvimento (associado à deficiência intelectual). Assim, levando-se em
conta especificamente o caso em análise, no art. 30 da Lei nº 13.019/2014, o legislador também
procurou garantir a eficiência e a utilidade, por meio de inexigibilidade licitatória, uma vez que, seja
em virtude da natureza singular do objeto plano de trabalho, ou pela inviabilidade de concretização das
metas por apenas uma entidade especifica, a competição entre organizações da sociedade civil torne-se
inviável. (...) Ora, a formalização do Termo de Fomento, possibilitará a APAE, por meio da
conjugação de esforços com o Município o atendimento a sua finalidade social, bem como a
colaboração para regular funcionamento da Associação, tendo por fim o atendimento educacional
especializado, resgatando e valorizando a qualidade da educação dos alunos do ensino especial. Por
fim, a presente justificativa, baseia-se no fato de tratar-se do direito ao atendimento especializado aos
alunos do ensino especial, encontrando amparo na Constituição Federal, e mesmo a Secretaria não
possuindo a estrutura física, pessoal e material em quantidades suficientes para garantir esse
atendimento, busca de todos os modos romper as barreiras econômicas e estruturais, desafio este
constante, porém vencido aos poucos, em especial com o auxílio de organizações da sociedade civil e
demais movimentos sociais, que possibilitam com suas experiências e conhecimentos sobre formas
inovadoras de enfrentamento das questões sociais a garantia de direitos. Assim, a formalização do
Termo de Fomento, possibilitará a APAE, por meio da conjugação de esforços com o Município, o
atendimento à sua finalidade social. (...)”
FUNDAMENTO LEGAL: art. 31, II c.c art.30, VI, da Lei 13.019/2014.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.09.12.367.1205.2096-3.3.50.43.00
PARECER JURÍDICO: Favorável.
DESPACHO: “Considerando que o presente processo encontra-se de conformidade com a

legislação pertinente e, com arrimo na justificativa da Senhora Secretária de Desenvolvimento
Social e no parecer jurídico, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO
PÚBLICO para celebração de Termo de Fomento com a APAE de Itaú de Minas para a
consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de
recursos financeiros à referida organização da sociedade civil, conforme condições
estabelecidas em termo próprio.”
Do que para constar, publica-se o presente extrato de justificativa para conhecimento público, a qual
poderá ser impugnada por qualquer interessado no prazo de cinco dias, conforme faculta o art. 32 da
Lei 13.019/2014.
Itaú de Minas, 17 de março de 2017,

Ronilton Gomes Cintra
Prefeito Municipal

