PROCESSO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

OBJETO: Oferecimento de atividades de educação infantil para crianças de 4 meses a
3 anos e 11 meses (creche), nos termos da LDB nº 9394/96 e legislação municipal
vigente.
ENTIDADE: Associação Maternal de Orientação e Reeducação
- Escola de Educação Profª Sylvia Purita
CNPJ DA ENTIDADE: 45.100.153/0001-49
ENDEREÇO DA ENTIDADE: Rua Fernandópolis, nº 3018, Eldorado, CEP 15.043-020,
São José do Rio Preto – SP.
VALOR DA PARCERIA: R$ 2.996.293,20 (dois milhões, novecentos e noventa e seis
mil, duzentos e noventa e três reais e vinte centavos) por 18 (dezoito) meses.
TIPO DE PARCERIA: Termo de Colaboração
GESTOR DA PARCERIA: Andreia Gasparino Fernandes
JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DO CHAMAMENTO PÚBLICO: Justifica-se a
presente dispensa nas disposições do inciso VI, do art. 30, da Lei Federal nº
13.019/2014, no inciso IV, do art. 35 do Decreto Municipal nº 17.708/17, que
regulamenta a referida lei, no âmbito municipal, e na Instrução Normativa nº 03/2017,
Edital de Credenciamento nº 01/2017, da Secretaria Municipal de Educação, a qual
estabeleceu os requisitos de credenciamento de entidades de fins educacionais, tendo
acorrido a tal oportunidade somente a OSC em questão, restando, portanto,
credenciada pela Secretaria Municipal da Educação por atender às exigências de
credenciamento do órgão gestor, apresentando Plano de Trabalho que se amolda aos
interesses e necessidades desta municipalidade para oferta de atividades de
educação infantil (creche) na região citada, visto a demanda escolar não atendida
pelos equipamentos públicos existentes nesta localidade, além das demais razões a
seguir expostas:
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A entidade possui reputação ilibada na sociedade e experiência de
dezenas de anos no desenvolvimento de atividades na área social, em especial, na
área educacional, com diversas parcerias firmadas com a municipalidade para oferta
de educação infantil tendo, em todas elas, avaliações positivas no cumprimento do
objeto e prestação de contas dos recursos envolvidos.
É dever do Poder Público assegurar a crianças e adolescentes, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária - conjunto de
prerrogativas que encontram, nas unidades de educação infantil, espaços férteis à sua
efetividade -, nos termos da regra prevista no caput do artigo 227 da Constituição
Federal e no artigo 4º da Lei n. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA).
Segundo o estabelecido nas alíneas b, c e d do parágrafo único do
artigo 4º da Lei n. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a garantia
de prioridade compreende, dentre outros fatores, (I) a precedência de atendimento nos
serviços públicos e de relevância pública, (II) a preferência na formulação e na
execução das políticas sociais públicas e, (III) a destinação privilegiada de recursos
públicos nas áreas relacionadas com a proteção à criança e ao adolescente, o que
importa na previsão de verbas orçamentárias, nos mais diversos setores de governo,
para fazer frente às ações e programas de atendimento, voltados à população infantojuvenil.
O artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil, que “a
educação é um direito de todos e dever do Estado e da família e será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”.
Ainda a Constituição Federal determina no inciso IV de seu artigo 208,
que o dever do Estado com a educação seja efetivado mediante a garantia de
atendimento em creche às crianças de zero a três anos de idade, secundada pela Lei
n. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no inciso IV de seu artigo
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54, bem como pela Lei n. 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), no inciso IV de seu artigo 4º.
Ao disciplinar a organização da educação nacional a CF/88, no
parágrafo 2º de seu artigo 211, prescreve a obrigação dos Municípios atuarem
prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil; e, ainda, que a Lei n.
9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) determina, no inciso
V de seu artigo 11, que os Municípios incumbir-se-ão de oferecer, prioritariamente, o
ensino fundamental e a educação infantil, em creches e pré-escolas, permitida a
atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente
as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais
mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e ao desenvolvimento do
ensino.
As parcerias firmadas para oferecimento da educação infantil (creches)
justificam-se pela necessidade do equipamento localizado geograficamente de forma a
atender a demanda de alunos existentes para a região, bem como recursos humanos
necessários a esse fim, com embasamento legal no artigo 8º e 30 da Lei 9394/96
(LDB), no parágrafo 1º, doa artigo 13 da Lei nº 11494/2007, alterado pela Lei nº
12.965/2012 e Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.708/17, além da Instrução
Normativa 01/2017 desta Secretaria de Educação que institui o credenciamento das
OSC.
A cidade de São José do Rio Preto, como a maioria das cidades do
Estado de São Paulo, foi alvo de um grande desenvolvimento econômico e
consequente aumento demográfico nestes últimos anos, criando um déficit de vagas
para o atendimento de 0 a 3 anos, inclusive na região da referida creche, o que ainda
não foi suprido por definitivo pelas políticas públicas do setor, apesar dos esforços
empenhados, notoriamente nos últimos quatro anos quando a municipalidade
promoveu a integralização do atendimento de educação infantil de 0 a 3 anos, com
inauguração de treze novas escolas municipais e a implementação de uma política
pública municipal de diminuição de parecerias com OSCs para atendimento de
educação infantil, o que já resultaram no fim de vinte e uma parcerias (Convênios) e,
consequentemente a “municipalização” da administração destas escolas.
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No entanto a política de “municipalização” esbarra-se, por vezes, nos
limites orçamentário-financeiros do município e o no imprescindível atendimento à Lei
de Responsabilidade Fiscal, fazendo com que necessário a existência das presentes
parcerias com as OSC para oferta de educação infantil.
Destarte, dou por justificada a presente dispensa do chamamento
público, cumprindo seus requisitos legais.

São José do Rio Preto, __de dezembro de 2017.

Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal da Educação
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