
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA 

Referente: Inexigibilidade de chamamento pUblico - Repasse ao Terceiro Setor - Termo de 

Colaboracão 

Fundamento Legal: Art. 31, inciso II, e 32 da Lei Federal no 13.019/2014 e alteraçOes 

Organizacão da Sociedade CivillProponente: 

Casa da Crianca "Dom Antonio José dos Santos"- CNPJ NO 44.365.328/0001-87, situada na 

Avenida Getülio Vargas, n° 1700 - Assis - SP 

Objeto Proposto: Disponibilizaçào de 270 (duzentas e setenta) vagas, a criancas de 01 (urn) 

a 11 (onze) anos, do rnunicIpio de Assis, püblico alvo da Educacão Infantil e Fundamental, em 

entidade devidamente preparada para oferecer o referido atendimento educacional, no 

perlodo integral e parcial, de acordo corn o calendário escolar da Secretaria Municipal da 

Educaçào. 

Valor total do repasse: R$ 1.162.234,66 

Periodo: Exercicio de 2019 

Tipo de Parceria: Colaboraçào 

Justificativa para inexigibilidade: A Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos em 

referenda, é a ünica em nosso MunicIpio e na regiâo que desenvolve a atividade na forma 

proposta, conforme especificado no respectivo Piano de Trabalho, não existindo, por esta 

razào, outra entidade que tenha interesse em firmar avença corn a Administracâo, 

inviabilizando, portanto, a competiçào. 

Referida Entidade vem a anos desenvolvendo projetos em parceria corn o Poder PUblico 

Municipal de maneira satisfatOria, em instalacôes adequadas, corn condiçôes rnateriais e 

capacidade técnica e operacional para o desenvolvirnento das atividades e o curnprimento 

das rnetas estabelecidas. Ademais, a parceria será firmada rnediante a transferência de 

recursos, na forma de subvençâo, nos terrnos do inciso I do § 3 1  do art. 12 da Lei no 4.320 de 

17 de marco de 1964, devidarnente autorizada pela Lei Municipal n° 6.623 de 21/1212018, 

onde consta expressamente a entidade beneficiada, observando, ainda, o disposto no art. 26 

da Lei Complementar n o  ioi de 04 de rnaio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A presente justificativa será admitida impugnacao, apresentada no prazo de cinco dias a 

contar de sua publicaçâo, cujo teor deve ser analisado pelo-ádrnir)istr ofUblico em ate 

cinco dias da data do respectivo
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