
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO – ESPÍRITO SANTO

JUSTIFICATIVA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO n° 1.03941/2019
Processo Administrativo nº 003941/2019

REFERENTE:  A finalidade da presente Inexigibilidade de Chamamento Público é a celebração de termo de
fomento com o CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DA PENHA, inscrito no CNPJ sob o n°
31.721.293/0001-20, com sede na Rua Coronel  Francisco Athayde, s/n 05, Bairro Centro,  nessa Cidade de
Castelo,  ES, através do COMCAC – Conselho Municipal  da Criança e do Adolescente,  com repasse de R$
39.995,99 (Trinta e Nove Mil Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos) para a execução
daquelas  ações  encartadas  no  Plano  de  Trabalho,  destinados  pelo  Banco  do  Brasil  através  do  Projeto
Voluntários BB FIA e Fundo do Idoso – 2018.

DA JUSTIFICATIVA:  O  CENTRO  DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL  NOSSA SENHORA DA PENHA é  entidade
previamente credenciada na Secretaria Municipal  de Assistência Social,  por meio do Conselho Municipal  de
Assistência  Social,  e  reúne todos os requisitos  necessários  para atender  às  expectativas  da  Administração
Pública na execução da projeto proposto.

Justifica-se a presente inexigibilidade em virtude de o recurso financeiro ter sido destinado pelo financiador para
a Entidade de forma específica, indicando-a como beneficiária.

Tal circunstância, em que pese não se enquadrar especificamente nas hipóteses de inexigibilidade do Art. 31 da
Lei,  equipara-se,  eis que se o recurso foi  destinado pelo financiador  de forma específica para determinada
Entidade, o processo de seleção mostrar-se-á inútil, ao passo que a já houve a escolha da parceira, não pelo
Poder Público, mas por aquele que se propôs a financiar as ações.

Ademais, analisando mais detidamente o teor da Lei, verifica-se que a presente hipótese se assemelha muito
àquela prevista no Art. 31, II, e, considerando que os Incisos de dito Artigo 31 compõem um rol exemplificativo,
entende-se  que,  para  a  Lei  13.019/14,  a  transferência  de  recursos  financeiros  na  qual  seja  identificada
expressamente a entidade beneficiária se constitui em possibilidade de inexigibilidade de chamamento público,
em virtude de possível inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão de que as
metas somente podem ser atingidas por uma entidade específica.

Logo,  conclui-se que o presente caso se amolda  à possibilidade de  inexigibilidade de chamamento  público
prevista no Art. 31, da Lei 13.019/14.

Diante de todo exposto, e, por restar entendido e demonstrado que a hipótese se amolda à possibilidade prevista
no Art.  31,  caput,  da  Lei  13.019/14,  justifica-se  a  presente  Inexigibilidade  de  Chamamento  Público  para  a
celebração do Termo de Fomento com o CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DA PENHA.

Castelo/ES, 06 de setembro de 2019.

DOMINGOS FRACAROLI
Prefeito Interino

MARIA LÚCIA VENTORIM
Secretária Municipal de Assistência Social
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