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DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022

1 - DO OBJETO

Trata-se de procedimento que tem por objeto a Dispensa de Chamamento Público, com vista à celebração de Termo de Colaboração, entre a UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA
AFRO-BRASILEIRA e o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucra�vos, devidamente inscrita no CNPJ sob Nº 01.832.903/0001-00, previamente
credenciada pelo órgão gestor da respec�va polí�ca.

O presente Termo de Colaboração tem por obje�vo principal ampliar o escopo de a�vidades do projeto “Fortalecimento da agricultura familiar para a polí�ca do PNAE” de forma a ajustar e a incrementar as
ações previstas na Meta 1 - Reality Show de merendeiras, conforme detalhado a seguir:

Propõe-se o ajuste da Meta 1 in�tulada “Concurso de Merendeiras” cujo produto é “Concurso de Merendeiras (Reality Show), a ser realizado 1 em cada um dos 26 Estados e o Distrito Federal, com o
uso de produtos oriundos da Agricultura Familiar de cada Estado” para: Meta 1 "Reality Show de merendeiras", cujo produto será a "seleção de merendeiras e realização de Reality Show de âmbito
nacional. Prevê-se a par�cipação de 15 (quinze) merendeiras selecionadas em âmbito Nacional, com a par�cipação de nutricionistas atuantes no PNAE, com o uso preferencial de produtos oriundos da
Agricultura Familiar e de acordo com os parâmetros da Resolução CD/FNDE nº 06/2020."

 

2 - DA JUSTIFICATIVA

O fundamento principal para a presente inicia�va é o inciso VI, do art. 30 da Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei n. 13.204/2015:

Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público: (...)

VI - no caso de a�vidades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da
respec�va polí�ca.

O disposi�vo estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, em regime de
colaboração, para a consecução de finalidades de interesse público. Neste sen�do, a legislação facultou à administração pública dispensar a realização do chamamento público com organizações e en�dades
da sociedade civil previamente cadastradas, desde que devidamente jus�ficado pelo administrador público.

CONSIDERANDO que há previsão orçamentária, de acordo com o Termo de Execução Descentralizada nº 10345/2021.

CONSIDERANDO que o Termo de Colaboração nº 01/2021 vêm sendo executado pela empresa Ins�tuto de Desenvolvimento Socioambiental (IDS) e que nesses quatro meses a en�dade mantém
rigorosamente a execução de suas etapas e metas, em acordo com o Plano de Trabalho aprovado.

CONSIDERANDO que as ações da Universidade vêm sendo executadas rigorosamente de acordo com o plano de trabalho aprovado.

CONSIDERANDO que a meta 1, referente ao Termo de Colaboração de que trata esse Edital, não altera o objeto do Termo de Colaboração nº 01/2021, mas o complementa, de forma que aumenta a
visibilidade da UNILAB e torna público a execução desse projeto.

CONSIDERANDO a impossibilidade de celebração de Termo Adi�vo, por tratar-se de valor superior ao estabelecido pelo Decreto nº 8726, de 27 de abril de 2016.

CONSIDERANDO que trata-se de melhoramento da Meta 1 do Termo de Colaboração nº 01/2021, firmado entre UNILAB e IDS, prevendo a transmissão em rede de televisão aberta de concurso já
anteriormente pactuado e organizado pela OSC e que a eventual contratação de nova en�dade poderia ocasionar sobreposição de a�vidades, conflito de competências, ineficiência e ineficácia na execução
dos recursos públicos.

Assim, para que não haja paralisação e/ou descon�nuidade dos serviços e, consequentemente, prejuízo à UNILAB e principalmente ao público atendido, apresenta-se a jus�fica�va para DISPENSA DE
CHAMAMENTO PÚBLICO, com vista à celebração de parceria por meio do Termo de Colaboração, tendo em vista o Plano de Trabalho da ins�tuição interessada, que atende às exigências e aos requisitos
previstos no inciso VI, do art. 30, combinado com o art. 33, da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e demais normas a�nentes à espécie.

 

3 - DA CONCLUSÃO SOBRE A DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Diante do exposto, verificamos que a DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO revela-se imperiosa visando à con�nuidade e à qualidade dos serviços prestados, especialmente por ser a en�dade com a�vidade
voltada a serviços de assistência rural previamente credenciada pelo órgão gestor da respec�va polí�ca, emoldurando-se fielmente aos ditames do ar�go 30, inciso VI da Lei n. 13.019, de 31 de julho de
2014, restando, portanto, caracterizada a oportunidade e conveniência da administração.

Assim, em atendimento à legislação vigente, aprovo a Dispensa de Chamamento Público, para a formalização direta de parcerias através de Termo de Colaboração entre a UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA e o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL.
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