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JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO  
 

1. OBJETO 

 

Trata-se de Procedimento da Administração Pública que visa a Dispensa do 

Chamamento Público, cuja celebração envolve parceria para formalização do Termo 

de Colaboração, com transferência de recursos financeiros à Associação  

Pestalozzi de Mimoso do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 01.194.628/0001-38, 

devidamente credenciada e inscrita no Conselho Municipal. 

 

2. RESUMO DA JUSTIFICATIVA 

 

A celebração da parceria com a Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul representa 

a manutenção das metas (usuários), já em atendimento pela referida Organização 

da Sociedade Civil (OSC), levando em conta a importância da continuidade para o 

resultado das ações voltadas a preservação da qualidade dos serviços prestados ao 

usuário com deficiência e sua família. 

 

Calha ressaltar, que a Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul demonstrou tempo 

ao atendimento às pessoas com deficiência, além disso, demonstrou estrutura e 

capacidade no atendimento especializado. Levou-se em consideração, a situação 

social dos inúmeros usuários, aqueles que possuem diversos tipos de deficiências, 

os quais já são atendidos pela entidade.  
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Cite-se, ainda, que o Plano de Trabalho apresentado pela entidade vem ao encontro 

com as atividades desenvolvidas na área assistencial, o qual aprovamos por 

considerarmos que os objetivos, finalidades e capacidade técnica e operacional da 

entidade são compatíveis para celebrar a parceria, além de possuirmos dotação 

orçamentária para a realização da despesa, e não haver existência de impedimento.  

 

Para melhor atender os objetivos da Associação, esclarece-se que os recursos 

financeiros serão no valor global de no importante de R$ 56.505,88 (cinquenta e seis 

mil quinhentos e cinco reais e oitenta e oito centavos). 

 

Diante desta situação, se faz necessária a presente celebração do Termo de 

Parceria com a Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, em consonância com o 

disposto nos arts. 30, VI e 32, ambos da Lei nº 13.019/2014, e no Decreto Municipal 

nº 07/2020, o que no caso estão presentes todos os requisitos para a Dispensa do 

Chamamento Público. 

 

3. DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIFICATIVA 

 

Conforme § 2º do Art. 18, do Decreto Municipal nº 007/2020, abre-se prazo para a 

impugnação desta justificativa, desde que apresentada em até 5 (cinco) dias a 

contar da publicação, cujo teor deve ser analisado pela Procuradoria Geral do 

Município, em até 5 (cinco) dias, da data do respectivo protocolo.  

 

Em não havendo, autoriza-se a realização de Termo de Colaboração observadas as 

demais providências legais pertinentes. 

 

Mimoso do Sul-ES, 16 de julho de 2020. 

 

 

__________________________________________________ 
SAMYR GOMES LIMA 

Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social Interino 
 


