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DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO MEDIANTE CREDENCIAMENTO Nº 04/2022 E
CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

1 - DO OBJETO

Trata-se de procedimento que tem por obje�vo a Dispensa de Chamamento Público via Credenciamento,
com vista à celebração de Termo de Colaboração, entre a UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB e a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL-
OSC, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucra�vos, previamente credenciada e convocada pelo
órgão gestor da respec�va polí�ca.

O presente Termo de Colaboração tem por obje�vo principal desenvolver o Projeto de Apoio técnico-
cien�fico para desenvolvimento e aplicação de ações voltadas ao fortalecimento da comercialização e da
sustentabilidade da Agricultura Familiar dos assentados do Estado da Bahia, de forma a serem
executados a meta e as etapas previstas no Plano de Trabalho, conforme detalhado a seguir:

Meta 1 – Capacitação para 150 famílias de agricultores familiares assentados no Estado da Bahia.

Etapa 1- Reunião de planejamento das a�vidades com a equipe técnica (hibrida).

Etapa 2 – Desenvolvimento da metodologia junto com os agentes envolvidos.

Etapa 3 – Curso (híbrido) temá�co 120h/4 turmas – Prá�cas sustentáveis de base agroecológica.

Etapa 4 – Curso (híbrido) temá�co 40h/2 turmas – Prá�cas para o aumento do valor agregado e aumento
da renda familiar dos produtores.

 

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 o PARECER n. 00043/2022/GAB/PFUNILAB/PGF/AGU, de 10 de abril de 2022, da
Procuradoria Federal junto à ins�tuição, que trouxe os esclarecimentos necessários acerca da viabilidade
jurídica para a dispensa de chamamento público;

Considerando a delegação de competência em favor da UNILAB, no âmbito do Termo de Execução
Descentralizada número 37/2022, para promover o credenciamento das Organizações da Sociedade Civil,
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de que trata o art. 30, VI da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

Considerando a relevância con�da nas ações previstas no projeto em comento, bem como a urgência
esposada naquele instrumento e premente interesse público; com base na excepcionalidade legal
prevista no Art. 30 inciso VI da Lei nº 13.019, de 2014, por restarem, integralmente, observados os
requisitos legais para tal decisão, tanto pelo viés de assistencialismo social, quanto pelo educacional
sendo possível vislumbrar, inclusive, o impacto da área ambiental torna público o extrato da jus�fica�va
de dispensa de Chamamento Público nos termos do Art. 32 § 1º da Lei nº 13.019, de 2014, conforme
previsto no processo 23282.010025/2022-11 para desenvolver o Projeto de Apoio técnico-cien�fico para
desenvolvimento e aplicação de ações voltadas ao fortalecimento da comercialização e da
sustentabilidade da Agricultura Familiar dos assentados do Estado da Bahia.

Destaca que após a análise de toda a documentação apresentada pelas Organizações da Sociedade Civil
par�cipes que atenderam ao credenciamento realizado por esta universidade, conforme os editais de
credenciamento  nº 2/2021/PROINTER (DOU de 16 de julho de 2021) e nº 1/2022/PROINTER (DOU de 6
de janeiro de 2022), as que cumpriram com todos os requisitos elencados naquele edital foram
habilitadas a par�cipar de avaliação para a celebração de Termo de Colaboração; e

Por todo o exposto, e norteado pelo pronunciamento jurídico do Procurador Federal em seu parecer e
pelos príncipios norteados da Administração Pública, opina pela dispensa do chamamento público com
fulcro no art. 30, VI da Lei nº 13.019, de 2014, por restarem, integralmente, observadas os requisitos
legais para tal decisão, tanto pelo viés do assistencialismo social, quanto pelo educacional, sendo possível
vislumbrar o impacto na área ambiental.

 

3 - DA CONCLUSÃO SOBRE A DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO VIA CREDENCIAMENTO

Diante do exposto, verificamos que a DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO VIA
CREDENCIAMENTO revela-se imperiosa, pois visa à execução da meta e etapas previstas no Plano de
Trabalho, com a�vidades voltadas a serviços de desenvolvimento de ações referentes às questões
ambiental, da educação e assistência social, 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, realizamos a Dispensa de Chamamento Público via
Credenciamento, tendo como finalidade a formalização direta de parceria através de Termo de
Colaboração entre a UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA -
UNILAB e a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL- OSC, pessoa jurídica de direito privado sem fins
lucra�vos, previamente credenciada e convocada pelo órgão gestor da respec�va polí�ca.

Na forma Art. 32, § 2º, da Lei nº 13.019, fica aberto o processo por 5 dias úteis para eventual
impugnação.

 

4 - DA CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Convocamos as Organizações da Sociedade Civil (OSC) credenciadas nos Editais PROINTER n° 2/2021 e nº
1/2022, a apresentarem propostas na Plataforma + Brasil, para execução do Projeto de Apoio técnico-
cien�fico para desenvolvimento e aplicação de ações voltadas ao fortalecimento da comercialização e da
sustentabilidade da Agricultura Familiar dos assentados do Estado da Bahia, no valor de R$
705.000,000 (setecentos e cinco mil reais), objeto do Termo de Execução Descentralizada nº 37/2022
firmado entre a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira- UNILAB e
o Ins�tuto Nacional Colonização Reforma Agrária- INCRA. As OSCs terão um prazo de 1 (um) dia ú�l, a
par�r da data de publicação desta Convocação, para apresentarem suas propostas, que serão julgadas
pela Comissão de Seleção, publicada através da Portaria Reitoria/UNILAB nº 416, de 23 de dezembro de
2022. 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA



Vice-Reitora em exercício da Reitoria da Unilab
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