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EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE
CHAMADA PÚBLICA
Artigo 31, e 32 da Lei 13.019 de 31/07/2014 – alterada pela Lei 13.204/2015

TIPO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO
JUSTIFICATIVA: Pelo presente, esclarecemos que a inexigibilidade do chamamento público, no
ajuste a ser firmado com a Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de CAPIVARI se justifica em função de que o objeto pactuado, inviabiliza a
competição entre as organizações da sociedade civil, ou seja, é de natureza singular, em razão de
que em nosso município as metas somente podem ser atingidas por essa entidade parceira, sendo
a única a ofertar na região de RAFARD o serviço de proteção social especial para pessoa com
deficiência. Sendo de grande relevância os serviços ofertados, em razão da facilidade de
deslocamento dos usuários pela proximidade, uma vez que do Centro do Município de Rafard até o
atendimento da APAE de Capivari, a distância é de cerca de 2.500 m (dois mil e quinhentos
metros).
Nesse contexto, mediante a inegável natureza pública dos serviços ofertados pela
Proponente na área supramencionada, o repasse de recursos é medida que se impõe, eis que são
prerrogativas/direitos constitucionalmente reconhecidos aos cidadãos, em caráter público de
prestação, sendo facultado ao gestor, na Administração Pública, a celebração de parcerias com
entidades civis para a execução dos mesmos.

Pelo exposto, face a inegável relevância social da Proponente e considerando
ser a ÚNICA na região: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS–
APAE do município de Capivari,fica nos termos do Art. 31 e 32 da Lei 13.019/14, inexigível o
Chamamento Público por inviabilidade de competição em razão da natureza singular do objeto da parceria.
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