
* UM 
Paco Municipal "Pro? Judith de Oliveira Garcez" 

DEPARTAMENTO DE 	 Socretarla Municipal de Gavemo e Admlnistraçào 

ADMINISTRAcAO 

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA 

Referente: Inexigibilidade de chamamento pUblico - Repasse ao Terceiro Setor - Termo de 
Colaboraçao 
Fundamento Legal: Art. 31, inciso Ii, e 32 da Lei Federal n° 13.019/2014 e alteraçoes 

Organizacao da Sociedade Civil: ASSOCIAçAO FILANTROPICA NOSSO LAR, inscrita no CNPJ no 
44.484.756/0001-29; 

Objeto Proposto: Favorecer oportunidade de aprendizagem e de reflexäo aos adolescentes sobre 
seus projetos de vida, focando na proteçâo integral. Propiciar o fortalecimento da cidadania e 
autonomia aos adolescentes. Possibilitar práticas voltadas ao protagonismo juvenil. Envolver as 
farnilias e processo de responsabilizacao e fortalecirnento de vInculos. 0 projeto ateride adolescentes e 
jovens de ambos os sexos que cumprern ou cumprirarn medida socioeducativa envolvendo-os em urn 
processo de inclusão social, de elaboracão de novas condutas e autonomia, adolescentes da 
comunidade de Assis, em vulnerabilidade social e as familias dos adolescentes atendidos e dos 
internos de Assis na Fundação CASA. 0 projeto tern capacidade operacional para atender 340 
adolescentes e jovens e suas farnIlias. 
o respectivo piano de trabalho cumpre todos os requisitos legais exigidos para o mesmo, bern corno no 
mérito da proposta contida neste, está em coriforrnidade corn a modalidade de parceria adotada. 
Após análise da documentaçao apresentada, a Entidade foi considerada habilitada e credenciada para 
forrnalizar o cornpetente Termo de Colaboração. 
A Organizacao da Sociedade Civil, sern fins lucrativos em referência, é a ünica em nosso Municipio e 
na regiäo que desenvolve a atividade na forma proposta, conforme especificado no respectivo Piano de 
Trabalho, näo existindo, por esta razão, outra entidade que tenha interesse em firrnar avença corn a 
Administraçao, inviabilizando, portanto, a cornpetiçao. 
Referida Entidade vem a anos desenvolvendo projetos em parceria corn o Poder Püblico Municipal de 
maneira satisfatOria, em instalacôes adequadas, corn condicoes rnateriais e capacidade técnica e 
operacional para o desenvolvirnento das atividades e o cumprimento das rnetas estabelecidas. 
A Organizacao da Sociedade Civil está devidarnente cadastrada junto ao Conselho Municipal de 
Assisténcia Social, bern corno ao Conselho Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS, e, 
está em consonância corn o Piano Municipal de Assistência Social, referente a 2019, aprovado pela 
Resoluçao n° 18, de 08 de agosto de 2018, expedida pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

Valor total do repasse: R$ 60.000,00 - Recurso Federal 

Perlodo: ExercIcio de 2019 

Tipo de Parceria: Colaboraçao 

DA IMPUGNAcAO A JUSTIFICATIVA: Conforrne § 2° do Art. 32 da Lei FeØfl n° 13.019/2014 e 
alteraçoes, abre-se prazo de 5 (cinco) dias para a irnpugnaçâo desta jusitiva, cujo teor deve ser 
analisado pela Unidade Gestora responsävel, em ate 5 (cinco) dias, da ç(a do respectigpi'otocol._- 
Em não havendo, fica autorizada a realização de Terrno de Cojraçao, 
providOncias legais pertinentes. 

Assis, 24 de janeiro 

JOS.=
APDO FERNANDES MunicipaI  

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-000 - Centro - Assis - SP. 


