
MUNIcipIO  DE

WESTFALIA
JUSTIFICATIVA AO PROCESSO  DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAIVIENTO  PUBLIC0 N°

09'2022

ORGANIZACAO  DA SOCIEDADE CIVIL:  ESCOLA DE EDUCACAO  INFANTIL MONICA
CNPJ: 92.454.891/0001-74
VALOR:  R$ 736.200,00
ATIVIDADE:  Desenvolvendo experiencias para a vida.

Vlsto o interesse da Administragao Municipal em formalizar o Termo de Parceria com a
ESCOLA DE EDUCACAO  INFANTIL MONICA:

Considerando,  que  a  OSC  em  questao,  ja  vein  desenvolvendo  as  atividades  relativas  ao

atendimento  em  turno  integral  as  crianeas  da  Educagao  lnfantil  do  municipio  de  Westfalia

durante urn longo periodo, apres6ntando periodicamente a prestaeao de contas e os relat6rios

da execugao destas atjvidades tendo sido aprovados sem ressalvas, e principalmente criando

vinculos afetivos com as familias destes menores e com a comunidade local.

Considerando,  que a Constituigao  Federal estabelece o clever dos  entes federativos  com  o

atendimento absolutamente  prioritario dos direitos das criangas e adolescentes,  entre eles  o

direito a educaeao:
"E clever da familia, da sociedade e do Estado assegurar a crianea e ao adolescente, a

vida,   a   sadde,   a   alimentaeao,   com   absoluta   prioridade,   o   direito   a   vida,   ao   lazer,   a

profissionalizagao,  a  cultura,  a  educa¢ao  a  dignidade,  ao  respeito  liberdade  e  a  convivencia

familiar e comunitaria,  alem de coloca-los a salvo de toda forma de negligencia, discriminaeao,

exploraeao, violencia,  crueldade e opressao" (art. 227)

Considerando  que  a  Lei  13.019/2014  estabelece  o  regime  juridico  das  parcerias  entre  a

administragao ptlblica e as organizag6es da sociedade civil,  em  regime de mdtua coopera9ao,

para a consecueao de finalidades de interesse pdblico e  reciproco,  mediante a execueao de

atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos

de colaboraeao, em termos de fomento ou em acordos de cooperaeao, e define diretrizes para

a politica de fomento, de colaboragao e de cooperaeao com organizag6es da sociedade civil;

Considerando que se trata de projeto exclusivo desenvolvido pela Escola de Educagao infantil

M6nica,  e em decorfencia da inviabilidade da competigao entre as organizae6es da sociedade

civil,  pois as metas do objeto desta parceria somente podem ser atingidas por esta entidade, e

tendo em vista que esta sediada no municipio,  nos termos do art. 8°, § 1°, do Decreto Municipal
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23/2017, a Administraeao considera inexigivel o Chamamento Publico, nos tei.I.mos do art. 31,

caput da Lei 3.019/2014.

Considerando  que  a   Escola  de   Educacao   lnfantil   M6nica  apresentou   plano  de  trabalho

compativel com as atividades desenvolvidas, anexando todas as certid6es negativas de debitos

fiscais e trabalhistas em dia, com base no parecer favoravel do 6rgao tecnico, resta evidenciado

pelas raz6es acima apresentadas; que nao ha impedimento legal para firmar parceria com esta

municipalidade por inexigib"idade de Chamamento Publico.

Westfalia, 30 de mango de 2022.
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