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Prefeitura de Santa Cruz 
do Rio Pardo 

EST ADO DE SAO PAULO 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO 

Processos n2s 002/2017 
Objeto: 
Celebracao de Termo de Colaboracao objetivando 0 atendimento na Educacao 
Infantil a crianca de ate cinco anos e onze meses de idade, mediante a 
transferencia de recursos financeiros do Fundo de Manutencao e 
Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorlzacao dos Profissionais da 
Educacao - FUN DEB referentes as matriculas efetivadas na educacao infantil na 
modalidade creche em tempo integral, apuradas com base no Censo Escolar 
realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anlsio 
Teixeira - INEP/MEC. 

Interessadas: 
Centro Social Sao Jose. 

CONSIDERANDO que 0 artigo 205 da Constituicao Federal determina que a 
educacao e direito de todos e dever do Estado e da familia e que, nos termos 
do artigo 208 do Texto Constitucional, 0 dever do Estado sera efetivado 
mediante a garantia de diferentes nlveis e etapas educacionais, dentre as quais 
a educacao infantil, oferecida em creche e pre-escola as criancas de zero a 
cinco anos de idade; 

CONSIDERANDO que a Constitulcao Federal, no artigo 211, § 2Q, imp5e aos 
Munidpios 0 dever de atuar prioritariamente no ensino fundamental e na 
educacao infantil, e que 0 artigo 11, inciso V, da Lei Federal nQ 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional ratifica 
essa norma constitucional, dispondo que incumbe aos Munidpios oferecer a 
educacao infantil em creches e pre-escolas e, com prioridade, 0 ensino 
fundamental, permitida a atuacao em outros nfveis de ensino somente quando 
estiverem atendidas plena mente as necessidades de sua area de cornpetencia 
e com recursos acima dos percentuais mfnimos vinculados pela Constituicao 
Federal a rnanutencao e desenvolvimento do ensino; 
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CONSIDERANDO que apesar dos investimentos realizados pelo Municipio, 
visando cumprir seu dever constitucional com a educacao lnfantll, quer atraves 
da construcao de novas escolas de educacao infantil como tarnbem da 
arnpllacao dos predlos existentes, 0 que possibilitou a arnpllacao da oferta de 
vagas em creches da rede publica, a demanda existente ainda nao e totalmente 
atendida; 

CONSIDERANDO que ha muitos anos 0 Munidpio tarnbem tem procurado 
garantir a oferta da educacao infantil por meio de convenios com as entidades 
privadas sem fins lucrativos que atuam nessa etapa da Educacao Basica, na 
modalidade creche - Centro Social Sao Jose, repassando-Ihes recursos do 
FUNDEB, cujo montante e calculado com base no nurnero de criancas 
atendidas por cada uma das instituicoes no segmento creche em periodo 
integral, nurnero este apurado anualmente no Censo Escolar realizado pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anlslo Teixeira - 
INEP/MEC; 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nQ 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada 
pela Lei Federal nQ 13.204, de 14 de dezembro de 2015, exige, em regra, a 
realizacao de chamamento publico, procedimento destinado a selecionar 
organlzacoes da sociedade civil para firmar parcerias que envolvam a 
transferencia de recursos financeiros (arts. 24 e 35, IL tendo, no entanto, 
ressalvado, nos arts. 30 e 31, hip6teses em que 0 administrador publico pode 
prescindir do procedimento de selecao em razao de dispensa e de 
inexigibilidade do chamamento publico, de forma similar a Lei Federal de 
Licitacoes e Contratos, incluindo dentre as hip6teses de dispensa os casos de 
atividades voltadas ou vinculadas a services de educacao, saude e asslstencia 
social, desde que executadas por organizacoes da sociedade civil previamente 
credenciadas pelo 6rgao gestor da referida polltica (art. 30, VI); 

CONSIDERANDO que 0 Centro Social Sao Jose e uma associacao civil de fins 
nao economlcos, de natureza e com finalidade educacional, com larga 
experiencla no atendimento na Educacao Infantil oferecida em creche a crianca 
de ate cinco anos e onze meses de idade configurando, assim, a hip6tese de 
atividades voltadas a services de educacao, prevista no art. 30, inciso VI, da Lei 
Federal nQ 13.019, de 2014; 
Praca Deputado Leonidas Camarinha, 340 - Centro - Fone: (OXX14) 3332-4000 - CEP: 18.900-000 

Santa Cruz do Rio Pardo-SP 
n,wu,.sal1tacruzdoriopardo.sp.gOll.br 

"T'udo para () bem tic! todos" 



Prefeltura de Santa Cruz 
do Rio Pardo 

ESTADO DE SAO PAULO 

CONSIDERANDO, ainda, que 0 Centro Social Sao Jose possui capacidade tecnica 
e operacional compatlveis com 0 objeto da parceria, dispondo de lnstalacoes, 
recursos humanos e condicoes materia is adequadas a sua execucao e que 
encontram-se cadastradas no Censo Escolar realizado pelo INEP/MEC, e, desse 
modo, as matrfculas efetivadas pela referida lnstituicao na educacao infantil 
oferecida em creche para criancas de ate cinco anos e onze meses de idade sao 
computadas para efeito da dlstribuicao dos recursos do FUNDEB, cabendo ao 
Poder Executivo repassar a essa instituicao os recursos correspondentes; 

CONSIDERANDO, por fim, que os pianos de trabalho propostos pelo munidpio 
as organizacoes da sociedade civil retrocitadas visam assegurar a continuidade 
ao atendimento de criancas no segmento creche em periodo integral e 
consequente fins de interesse publico e redproco. 

Nessas condicoes, a vista do parecer juridico e com fundamento no art. 30, 
inciso VI, da Lei Federal nQ 13.019, de 2014, na redacao que Ihe foi conferida 
pela Lei nQ 13.204, de 2015, JUSTIFICO A DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO 
para a celebracao de Termo de Colaboracao com a organizacao da sociedade 
civil CENTRO SOCIAL SAO JOSE, tendo por objeto 0 atendimento na Educacao 
Infantil a criancas de ate cinco anos e onze meses de idade, mediante a 
transferencia de recursos financeiros do Fundo de Manutencao e 
Desenvolvimento da Educa~ao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da 
Educacao - FUNDEB referentes as matrfculas efetivadas na educacao infantil na 
modalidade creche em tempo integral, apuradas com base no Censo Escolar 
realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anlslo 
Teixeira - INEP/MEC, tornando publica esta justificativa, que podera ser 
impugnada, no prazo de 5 (cinco) dias a contar de sua publicacao, nesta data, 
nos termos do artigo 32 da citada Lei Federal nQ 13.019, de 2014. 

Santa Cruz do Rio Pardo, 19 de maio de 2017. 

Fernando Bitencourt 
Secreta rio Municipal de Educacao 
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