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PROCESSO LICITATÓRIO N" 06/2027
T}ISPENSÀ DE CHAMAMENTCI PUBLICO N'OII2O21
REFERENTE: A finalidade da prcsente Dispensa de Chamamento Públiço
celebração de parceria com a ASSOCIAÇÃO On PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE PALMITO§. inscrita no CNPJ sob o no 80.ó2q.1ó5/0001-66.
com sede na Rua Ehrilo Petry. I2l" centro" Palmitos - SC, rcgistrada no Conscltio
Nacior.ral de Serviço Social sob n" 28995.000945193-12. declarada de Utilidade Pública
Municipal e EstadLral, Registrada na Federação Nacional das APAEs sob no 794.
fundada *n?7 de agosto de 199ú. por meio da Í-ornralização de tenro de colaboração.
para a consecução de finatidade de interesse pirblico e recíproco que envolve a
transferência de recursos financeiros, r'ro valor urensal de R$ 14.900.00 (catorze nril e
novecentos reais). à reierida organização da sociedade civil (OSC). cuio objetivo é o
çusteio de despesas visando o atendimento na ár'ea de Assistência Social, Educação e
Saúrcle de usLrários com det-lciência intelecrual. rnÍrltipla e autistro. cotrlortne condições
estabelecidas no Tertno de Colahoração.
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JUSTIFICATIVA:
Os Íins da Administração Pública Murricipal. segundo o mestre Hely Lopes
Meirelles, "re,surnern-se nüt1t tinico ob.fetitto: o bem da coleÍividade atlrnini,vlrada."
Presente este pensamento verificamos que para proporcionar tal fim, necessário se faz
que a Administração MLrnicipal possa, através de seus depaftarnentos e secretarias"
atender ao cidadão. proporcionando o bern estar coletivo.

Todavia nenr todos r:rs serviços de interesse público são realizados pelcr
Município. necessitando para atirrgir o "heru c$ínutn';, estabeleçer parcerias com
organizações da sociedade civil.
Estado busca 'por ntcio tlc purceriu,s
con:sen:;ueti,y, .fltzê-lo .junlo cout entitÍudes do 7'crcairn Sctor qtrc Íenham sitlo criaelus
trrtbcundo cerlo prrt;tti,tiltt t{t. inÍtre,tse pt?hlir:o htt,çcatkt €tll toncreío, e possüfi?, ussirtt,
.\e errL'ürreí:(tr dc suo execução tle urua ./itrnut mui,r pcu'tícipatittct e proxirna du
societÍude citil, nu:llusr refíetirudo,yeu.y cn.veio,s. NesÍe cencirio é que se siluam os aju.tles
ceíebradas efiírc o Estudo e ct,y cníitl*dc,r dtr,rociedade civil integrutntes do Terceiro
,\etar. tunúem conlwcÍdo conr-t o (.yltLtÇo públic'rs rtckt estaía|". (RIBEIRO. l,eonardo
Coelho' o tlrfv*r rrlarco regttlatririo do Terceiro sclor e a tliscinlina das parcerias entre
Organizacões da Sociedade Civil e o Pr:der Público- R. bras. de Dir. Pútblico - RBDP
Belo Horizonte. ano 13" n.50^ p.95-110. jul.lset.20l5).

No que tange às parcerias. o
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essas parcerias e o Terceiro Setor. pois além dos
relevantes trabalhos registrados, é nctório que se realiza mais investimentos cotn Inenos

E preciso valorizar

recursos. uma vez qile. câso o Município losse flormar equipe exclusiva para o
atendi rnento dos munícipes corÍt det'iciência intelectual, rtrú ltipla
os valores seriam muito superiores. ante a necessidade
rrtos fixos. Ern
protissionais de diversas áreas. espaço físico. cntre outros i,
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APAE resta alcançado, de maneira prin'rordial,

Adernais, um dos fatores desse resultado é a eÍbtiva participação popular,

a

que de maneira direta fiscaliza e acornpanlta

propria execução das atividades,

mediante participação na dirçtoria e conscllros.

Nesta ótica a APAII de Palmitos - SC, desenvolve há cerca de 3l anos,
atividades voltadas a serviços de educaçâo, saúde e assistência sociai. estando
credenciada pelo órgão gestor dessas respectivas políticas públicas, sendo que
atr-rallnente atende a cerca 90 pessoas, clas qr-rais estãcr incluídos alunos da Rede de
Educação MLrnicipal através cL: Serviço de Atendimcnto Educacional Especializado S,{ililt. iio: Ccnlios t1c Irduuaçâo litl-aLiiis. trieiiiitiríe eslipLrlaçàu prccoes e lirda icd.: tic
Assistência Social e

Saúrde.

Observa-se. aincla, clLre a APAE É uma associação çivil" bcrrcficcntc. com
atuaçâo nas áreas de assistência social. educação, saúrde. prevenção, trabalho"
profissionalizaçã.o, deltsa e garantia de clireitos. espc-rrte. cultura. lazer. estudo. pesquisa
e ollttos, sem fins lucrativos ou de fins não econôr:riços. çoul dr:ração indeterntinada, e
tem por tv4lSSÃO promover e articular ações de deltsa de direitos e prevenção,
orientações. prestaÇão de serviços, apoio à família. direcionadas à melhoria da qualidade
de vicla rla pessoa corn deÍiciência e à construção de urla sociedade jLrsta e soliilária.

Corr isso, resta demonstrado que cls objetivos e Í'inalidades instituciolais e a
capacidade técnica e operaciortal da APAE. ora avaliados. são plenanrente compatíveis
corn o objeto proposto no Plano de Trabalho^ o qiral cumpre todos os requisitos legais
exigidos" assim conro, o mérito cla proposta manifi:staela. possui confomidadç com a
rnodalidade de parceria adotada.

A APAE descnvolve suas alividadcs há vár'ios anos, sendo de impoftante
vaiia ç dç íi.rndarreutal necessidade. registrar a reciprociclade de interesse das partes
(Município e APAH) nil realização. ern rnúrtua cooperação. desta parceria. especialrlente
ante a necessidade cle inclusão dos educandos coffr deÍ'iciência no Serviço cle
Atendimento Educacionai Especializado - SAEDE.
Este que tern por objetivo, atÊnder educandos corr deficiência nrental:
desenvolver estratégias pedagógicas quc possibilitern a elaboracão
conce itual; atuar em caráter preventivo; orientar. assessorâr e acompanlrar a escola do
ensino regular; articular encaminharnentos para oLrtros servÍços; orientar a làrnília; e.
estabeleüer erticulaÇÕes conl os diferentes segmentos da socieclade. alrne-iando avanços
significativos no seu processo de errsino e aprenclizagem,
pesqr-risar

e

Alern de atribuir aos proti:ssores. as se-Huintes diretrizes: infor
equipe técnica e adrnirristrativa da escola do ensino 1E:gular quanto às cara
serviço e as peculiaridades dos educandos com deficiência atendidos
orientar e sLrbsidiar sistenraticarnente os protissionais do ensino re
possibilitando a claboraçãe-r conceitual. confrxnç as necessidadçs d
solicitar colaboração dos demais técnicos fi: educação especial. quando
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a elaboração do plano de ativiclades pedagogicas. relatÓrios. cronogrâmas de orientações
do ensino regular, avaliações e outras orientações (verbal e por escrito)l utilizar recursos
instituição <Je ensino e na corntrtridacle pam enriquecer â ampliação das

existentes rra
participação
atividacies: e. propor intervenções peclagÓgicas clue possibilitern a efetiva
dos educandos no ensitto regular.

sentados no creclenciatne[to,
a APAE possLtí infi'aeslrtthtra ç
espccialrtrr:rlte r) Plâno ile Açãrt 20f l.
para
exercer o objeto do T'ermo
eqLripe de protissionais adequados. estando capacitada
já existia. ântes lre§mo
parceria
Oé Colaboiação. além disso. irnporta destacar que esta
que
o bom atenditnento
da vigência da Lei n'13.019/2014. sendo possível af-irmar
prestado pela APAE,

De opÍro lado. os

docurlentos

apre

deurorlstríitl1 qLre

comissão de Monitorarnento irá utilizar dos rneios disponíveis. com
auxílio <1e protissionais das áreas do Município. para fiscalizar a exeçução da parceriaassint como deverá estabelecer os demais procedimentos que serão adotados para
avaliação da execução tisica e financeira" no cumprinrento das metas e r:bje tivos.
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Termo de

situação constatada no Município reurete à necessidade de celebração do
Parceria corTl a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMICOS DOS

EXCEPCIONAIS DE PALMITOS - APAE, através de Dispensa de chaniamento
Público. cle acordo com o disposto no aft.30. inciso VI. da Lei no n.A1912014, com
srtas alteraçõcs posteriores.

Assirir. em vista do que tbi apresentado a esta Comissão e. considerando que
adocnmentaçãojuntadaatentle os preceitos do art.30. iirciso VI. da l-ei no 13.01912014.
encaminha ao Sr. Prefeito Municipal. manif'estação tàvorável á concretização da
r.efbrida Parceria. rnecliante Dispensa de Chamaurento PÚtblico e assinatltra clo Tertno de
Luiatroraçáo.
Palnritos- 09 de setembro de 2021.
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