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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  

EXTRATO 
Dispensa de Chamamento Público – Processo Administrativo nº 007/2017  
Justificativa para dispensa do chamamento público com vista à celebração de parceria, a ser 
executada em regime de mútua cooperação, destinada a execução do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes - Proteção Social Básica.  
A Secretária Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições e competências, e em 
atendimento às disposições do art. 32, §1º da Lei Federal n.º 13.019 de 2014, alterada pela Lei 
nº 13.204 de 2015, bem como da Resolução CNAS n.º 21/2016, e no âmbito do município de 
São José do Rio Preto, art. 37, §1º do decreto 17.708 de 2017, e alterações, torna público o 
EXTRATO da justificativa de dispensa de chamamento público para escolha de organização da 
sociedade civil, que executará o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 
crianças e adolescentes. 
Objeto: A parceria destina-se a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos da Proteção Social Básica, para crianças e adolescentes, a fim de complementar o 
trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. 
Tipo de Parceria: Termo de Colaboração.  
Organização da Sociedade Civil - OSC: Associação Filantrópica Mamãe Idalina - AMAI 
CNPJ: 03.470.261/0001-63 
Endereço da OSC: Rua Azaim Pinto Murta, 136 – Jardim Vitória Régia  – S. J. Rio Preto/SP. 
Valor Global da parceria: Até R$392.000,00 (Trezentos e noventa e dois mil reais).  
Vigência do Termo de Colaboração: 01 de janeiro de 2018 até 30 de abril de 2019. 
Gestor da Parceria: Mariana Puglieri Barbosa 
A escolha da Associação Filantrópica Mamãe Idalina – AMAI, para execução do serviço de 
proteção social básica, deu-se considerando: 1) o reconhecimento da sociedade pela sua 
história e experiência na atuação tendo em vista que desenvolve serviços sociocomunitários às 
pessoas carentes visando minimizar a situação de vulnerabilidade social, desde a sua 
fundação em 13 de setembro de 1999; 2) Comprovação pela Organização de que possuem 
condições de estrutura física, recursos humanos e de gestão adequados às exigências 
específicas deste Serviço, uma vez que o prédio, os equipamentos e móveis são de 
propriedade da Entidade; 3) Está devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência 
Social – CMAS e com cadastro ativo no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social 
- CNEAS, portanto atendendo os requisitos do Art. 2º da Resolução 21 do CNAS.   
A organização da sociedade civil realiza o serviço desde 2010 por meio de convênio, 
atendendo a todas as normativas referentes às orientações técnicas do Serviço. Portanto, 
possui experiência na sua execução, além de vínculos estabelecidos com os usuários e a rede 
local do território.  
Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 30, VI  da Lei Federal 
n.º13.019/2014 e alterações, art. 35, IV do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, e alterações, bem como as disposições específicas da Resolução n.º 21 de 24 de 
novembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência Social, cujo cumprimento foi 
devidamente atestado no Processo Administrativo.    
Conforme artigo 32 §2º da Lei 13.019/2014 e §2º do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de 
fevereiro de 2017, e alterações, abre-se o prazo de cinco dias a contar desta publicação para 
impugnação a esta justificativa. 
São José do Rio Preto/SP, 28 de novembro de 2017.  
Maria Silvia Lima Bastos Fernandes 
Cress: 16.577 
Secretária Municipal de Assistência Social. 


