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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL 

EXTRATO  
JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 011/2017  
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, e alterações, 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 Justifica de 
inexibilidade para escolha da Organização da Sociedade Civil, que executará em regime de 
mútua cooperação, o Serviço de Acolhimento Institucional Provisório para pessoas e seus 
acompanhantes em trânsito durante o tratamento de doenças graves fora da localidade de 
residência, considerando a inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade 
civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria, visto que as metas somente serão 
atingidas por Entidade específica.  
Objeto: A parceria destina-se a Execução do Serviço de Acolhimento Institucional Provisório 
para pessoas e seus acompanhantes em trânsito, sem condições de autossustento, durante o 
tratamento de doenças graves fora da localidade de residência, oferecendo aos usuários e 
seus familiares, acolhimento provisório em ambiente protegido, com privacidade e padrões de 
qualidade, bem como atenção e acompanhamento socioassistencial. 
Tipo de parceria: Termo de Colaboração.  
Valor global da parceria: até R$ 85.425,00 (Oitenta e cinco mil quatrocentos e vinte e cinco 
reais).  
Vigência: 01/01/2018 a 31/12/2018. 
Organização da Sociedade Civil - OSC: Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou 
Cardiopatia – AMICC - CNPJ: 01.336.570/0001-10 - Endereço: Rua: Dr. Lino Braile, 355, 
Jardim Fernandes- São José do Rio Preto/SP. 
Gestor da parceria: Luzia Aparecida Alves Cantos Cintra 
Faz-se importante a dispensa por inexigibilidade do chamamento para a execução do Serviço 
de Acolhimento Institucional Provisório para pessoas e seus acompanhantes em transito como 
forma de assegurar que não haja interrupção no acolhimento diminuindo consideravelmente as 
chances de que o tratamento seja interrompido em razão de dificuldades de autossustento ou 
até mesmo de permanência na cidade.  
Pelo exposto, em face da inegável relevância social da Organização e considerando ser a 
ÚNICA no município a prestar o serviço objeto da parceria, fica nos termos do Art. 31 e 32 da 
Lei 13.019/14, inexigível o Chamamento Público por inviabilidade de competição em razão da 
natureza singular do objeto da parceria. Além do mais, o presente Termo de Colaboração 
assegura a continuidade do atendimento das crianças e adolescentes no município. 
Assim sendo, estão cumpridas as exigências do art. 31 da Lei Federal n.º 13.019/2014 e 
alterações, art. 36 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 à 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. 
 


