MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 025/2019

Objeto: Termo de Fomento entre o Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB por
intermédio da secretaria municipal de educação e associação Pestalozzi de
Aquidauana para oferta de recursos objetivando as ações de manutenção e
desenvolvimento do ensino na modalidade educação especial para atender o projeto
reabilitação de pessoas com deficiência-2019.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 30, INCISO VI E 31, DA LEI N.° 13.019/2014.
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE AQUIDAUANA, INSCRITA NO CNPJ
SOB O N° 15.465.305/0001-46

JUSTIFICATIVA
O Município de Aquidauana através da Secretaria Municipal de
Educação pretende firmar Termo de Fomento com a Associação Pestalozzi de
Aquidauana através de sua mantenedora Escola especializada Mundo Feliz, Centro
de Múltiplo uso Helena Antipoff e Centro de Equoterapia Cavalgando pela Vida, tem
por finalidade a atenção e defesa dos direitos à criança, adolescente, jovens e adultos,
em todas as políticas, com atendimento permanente, direto e gratuito às pessoas com
deficiência.
Para esta parceria a Associação Pestalozzi de Aquidauana apresentou
Plano de Trabalho detalhando o Projeto Reabilitação da Pessoa com Deficiência, cujo
objeto da parceria através da Gerência Municipal de Educação com a utilização de
recursos do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, objetivando as ações de
manutenção e desenvolvimento do ensino na modalidade Educação Especial, visando
à execução dos serviços, programas, projetos e benefícios sócio educacionais de
caráter continuado, permanente e planejado da Política de Educação Inclusiva,
atendendo assim às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, considerado
de interesse público e relevância educacional e social, conforme detalhado no Plano
de Trabalho aprovado.

Em atendimento às disposições do Art. 32, § 1o da Lei Federal n.°
13.019/2014, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência Lei 13.146/2015,
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva
MEC/2008, considerando que as referidas legislações, em conformidade com a
Constituição Federal de 1988, definem que esses serviços são de ação continuada,
direito do cidadão e obrigação de oferta pelo Poder Público, a Secretaria Municipal de
Educação, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justificaram a dispensa de

'chamamento público, para o Serviço de atendimento às pessoas com deficiência física
e mental de leve a severa e deficiências múltiplas em vários projetos.
Plano de Aplicação apresenta o cronograma de aplicação financeira
sendo: Meta 1 - etapa 1.1 Reforma Geral das Instalações Elétricas da Escola valor
de R$ 79.938,64; Etapa 1.2 Aquisição de material escolar e de expediente, material
de limpeza, higiene e descartáveis, manutenção do transporte escolar, inscrição em
cursos e congressos despesas com energia elétrica, água, telefone e internet etc.
valor de R$ 64.137,50; Meta 2 Etapa 1 Painel fotovoltaico, inversor Grid tie, placas
fotovoltaicas, para fornecimento de sistema Fotovoltaico conectado à rede elétrica(on
Grid) valor de R$ 174.918,08, totalizando R$ 318.994,22(trezentos e dezoito mil,
novecentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos).
O Termo de Fomento a ser firmado com a Associação Pestalozzi de
Aquidauana, por meio do qual será formalizada a parceria estabelecida pela
Administração Pública para a consecução de finalidades de interesse público e
reciproco propostas pela Administração Pública que envolvam a transferência de
recursos financeiros.
Os princípios norteadores para o firmamento do termo de Fomento
devem ser rigorosamente obedecidos, sendo eles: legalidade, legitimidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e eficácia, todos
inerentes a Administração Pública.
O chamamento Público é o procedimento destinado a selecionar as
organizações de sociedade civil para firmarem parcerias com a Administração Pública
visando a consecução de finalidades de interesse público por meio de Termo de
Fomento.
No presente caso, verifica-se que a Administração Pública pode
dispensar o procedimento do Chamamento Público com a Pestalozzi, pois trata-se
caso de atividades e vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social,
executadas pela Associação Pestalozzi de Aquidauana.
Verifica-se, também que incide a hipótese de
competição em razão da natureza singular do objeto de parceria.

inviabilidade

de

Trata-se de entidade conveniada para atendimento especializado a
crianças e jovens na modalidade Educação Especial (Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos), sendo consideradas as matriculas
registradas no último Censo Escolar/FNDE
Tal justificativa, ora em comento, baseia-se no fato da Educação
Especial tratar-se de questão de importância fundamental para uma nação, na
Constituição Federal encontra-se, de maneira sucinta e genérica, porém, não há como
negar sua importância para a sociedade, sendo uma das idéias fundamentais que o
Estado brasileiro traçou como prioritárias e basilares para o País.
Sob essa ótica, a abertura de espaços dentro da Administração Pública
para a participação da sociedade civil é fundamental para a formulação,
monitoramento, execução e fiscalização das políticas públicas.
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Assim, o Termo de Fomento em tela visa conceder a devida atenção do
Município para com a Sociedade civil que promove, incentiva e fomenta a Educàcão/
Assistência e promover uma melhor qualidade de vida a essas famílias e
comunidade.
Considerando a especificidade do serviço ofertado, de acordo com o tipo
de deficiência, os vínculos estabelecidos com os profissionais e com o local de
atendimento, bem como a necessidade de organização das famílias para acesso ao
serviço;
Considerando a situação social, econômica e física das pessoas com
vários tipos de deficiências já atendidas pela entidade, a decorrente dificuldade de
mobilidade, a natureza do trabalho de habilitação e reabilitação feito com cada uma
delas e suas famílias e que a interrupção ou mudança no atendimento pode causar
prejuízo aos usuários e regressão em alguns avanços proporcionados pelo
atendimento;
Considerando o tempo que já executam o serviço, a estrutura, a
experiência e a capacidade adquirida no atendimento especializado.
Salientamos, também, que o objeto consiste na execução dos serviços
educacionais regulamentados, ou seja, aqueles cujo objetivo seja a habilitação e
reabilitação da pessoa com deficiência e de promoção a sua educação e inclusão à
vida comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para estes, de forma
articulada ou não com ações sociais ou de saúde.
Portanto, neste caso, torna pública a Dispensa de Chamamento Público,
previsto nos artigos 30, VI, 31, cc art. 32, parágrafos 1o e 4o, da Lei n° 13.019/2014
com alterações dadas pela Lei n° 13.204/2015, pois não há possibilidade de
competição, porque só existe um objeto e uma organização da sociedade civil
(Pestalozzi) instalada em nosso Município, que atende expressamente as
necessidades da Administração, tornando o Chamamento Público inviável. Para
efetivação da celebração do Termo de Fomento a Associação Pestalozzi de
Aquidauana apresentou a documentação de que exige os art. 34 da referida legislação
da Lei n° 13.019/2014 outros documentos necessários para legitimar a parceria.
Diante do Exposto, plenamente justificado o motivo pelo qual está-se
dispensando/inexigindo o Chamamento Público e firmando o Termo de Fomento com
a Associação Pestalozzi de Aquidauana devendo ser observado o princípio da
publicidade, abre-se o prazo de 05(cinco) dias corridos, após a publicação desse
extrato para qualquer impugnação, que deve ser dirigida a Secretaria Municipal de
Educação, deste município.
Aquidauana MS, 18 de julho de 2019.

Ivone Nemer de Arruda
SecretáVi# Municipal/de) Educação

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal
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Diário Oficiai Eletrônico do Município de Aquidauana
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PREGÃO PRESENCIAL N° 78/2018
PARTES:
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS
Contratada: MERCADO SÃO RAFAEL EIRELLI - EPP
OBJETO:
AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO/AQUIDAUANA-MS PARA O ANO DE 2019, DE
ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO EDITAL QUE ORIGINOU A PRESENTE.
AF: 1209/2019

VALOR: R$ 3.029,08
(TRÊS MIL VINTE E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015(0015)
DATA DO EMPENHO: 08/07/2019
ASSINANTES
Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Contratada: MERCADO SÃO RAFAEL EIRELLI - EPP
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Para esta parceria a Associação Pestaiozzi de Aquidauana
apresentou Plano de Trabalho detalhando o Projeto Reabilitação da
Pessoa com Deficiência, cujo objeto da parceria através da Gerência
Municipal de Educação com a utilização de recursos do Fundo de
Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, objetivando
as ações de manutenção e desenvolvimento do ensino na
modalidade Educação Especial, visando à execução dos serviços,
programas, projetos e benefícios sócio educacionais de caráter
continuado, permanente e planejado da Política de Educação
Inclusiva, atendendo assim às necessidades da Secretaria Municipal
de Educação, considerado de interesse público e relevância
educacional e social, conforme detalhado no Plano de Trabalho
aprovado.
Em atendimento às disposições do Art. 32, § 1o da Lei Federal n.°
13.019/2014, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
Lei 13.146/2015, Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva de Educação Inclusiva MEC/2008, considerando que as
referidas legislações, em conformidade com a Constituição Federal
de 1988, definem que esses serviços são de ação continuada, direito
do cidadão e obrigação de oferta pelo Poder Público, a Secretaria
Municipal de Educação, dá publicidade aos relevantes fundamentos
que justificaram a dispensa de chamamento público, para o Serviço
de atendimento às pessoas com deficiência física e mental de leve a
severa e deficiências múltiplas em vários projetos.

Aquidauana - MS, 26 de julho 2019.

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

EDITAL/SEMED N° 16/2019
"^PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DOS TRABALHOS
PARA O CONCURSO ARTÍSTICO E LITERÁRIO/2019
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
AQUIDAUANA/MS, no uso de suas atribuições legais, resolve:

*sj

DE

1. Prorrogar o prazo para entrega dos trabalhos, referente ao item
3.2 - do Regulamento do Concurso Artístico e Literário de
Aquidauana, até o dia 02 de agosto de 2019, com a finalidade de
selecionar trabalhos inéditos, em modalidades e categorias distintas,
visando à valorização do patrimônio cultural, material, imaterial e
histórico do Município de Aquidauana.

Aquidauana/MS, 26 de julho de 2019.
Prof3. IVONE NEMER D E ARRUDA
Secretária Municipal de Educação

Extrato de Publicação
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 025/2019
Objeto: Termo de Fomento entre o Fundo de Manutenção de
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB por intermédio da secretaria
municipal de educação e associação Pestalozzi de Aquidauana para
oferta de recursos objetivando as ações de manutenção e
desenvolvimento do ensino na modalidade educação especial para
atender o projeto reabilitação de pessoas com deficiência-2019.

Plano de Aplicação apresenta o cronograma de aplicação financeira
sendo: Meta 1 - etapa 1.1 Reforma Geral das Instalações Elétricas
da Escola valor de R$ 79.938,64; Etapa 1.2 Aquisição de material
escolar e de expediente, material de limpeza, higiene e descartáveis,
manutenção do transporte escolar, inscrição em cursos e congressos
despesas com energia elétrica, água, telefone e internet etc. valor de
RS 64.137,50; Meta 2 Etapa 1 Painel fotovoltaico, inversor Grid tie,
placas fotovoltaicas, para fornecimento de sistema Fotovoltaico
conectado à rede elétrica(on Grid) valor de R$ 174.918,08,
totalizando R$ 318.994,22(trezentos e dezoito mil, novecentos e

noventa e quatro reais e vinte e dois centavos).
O Termo de Fomento a ser firmado com a Associação Pestalozzi de
Aquidauana, por meio do qual será formalizada a parceria
estabelecida pela Administração Pública para a consecução de
finalidades de interesse público e reciproco propostas pela
Administração Pública que envolvam a transferência de recursos
financeiros.
Os princípios norteadores para o firmamento do termo de Fomento
devem ser rigorosamente obedecidos, sendo eles: legalidade,
legitimidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade,
economicidade, eficiência e eficácia, todos inerentes a Administração
Pública.
O chamamento Público é o procedimento destinado a selecionar as
organizações de sociedade civil para firmarem parcerias com a
Administração Pública visando a consecução de finalidades de
interesse público por meio de Termo de Fomento.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 30, INCISO VI E 31, DA LEI N.°
13.019/2014.

No presente caso, verifica-se que a Administração Pública pode
dispensar o procedimento do Chamamento Público com a Pestalozzi,
pois trata-se caso de atividades e vinculadas a serviços de educação,
saúde e assistência social, executadas pela Associação Pestalozzi
de Aquidauana.

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE AQUIDAUANA,
INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 15.465.305/0001-46

Verifica-se, também que incide a hipótese de inviabilidade de
competição em razão da natureza singular do objeto de parceria.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de entidade conveniada para atendimento especializado a
crianças e jovens na modalidade Educação Especial (Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos),
sendo consideradas as matriculas registradas no último Censo
Escolar/FNDE

O Município de Aquidauana através da Secretaria Municipal de
Educação pretende firmar Termo de Fomento com a Associação
Pestalozzi de Aquidauana através de sua mantenedora Escola
especializada Mundo Feliz, Centro de Múltiplo uso Helena Antipoff e
Centro de Equoterapia Cavalgando pela Vida, tem por finalidade a
atenção e defesa dos direitos à criança, adolescente, jovens e
adultos, em todas as políticas, com atendimento permanente, direto
e gratuito às pessoas com deficiência.

Tal justificativa, ora em comento, baseia-se no fato da Educação
Especial tratar-se de questão de importância fundamental para uma
nação, na Constituição Federal encontra-se, de maneira sucinta e
genérica, porém, não há como negar sua importância para a
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brasileiro traçou como prioritárias e basilares para o País.
Sob essa ótica, a abertura de espaços dentro da Administração
Pública para a participação da sociedade civil é fundamental para a
formulação, monitoramento, execução e fiscalização das políticas
públicas.
Assim, o Termo de Fomento em tela visa conceder a devida atenção
do Município para com a Sociedade civil que promove, incentiva e
fomenta a Educação/ Assistência e promover uma melhor qualidade
de vida a essas famílias e à comunidade.
Considerando a especificidade do serviço ofertado, de acordo com o
tipo de deficiência, os vínculos estabelecidos com os profissionais e
com o local de atendimento, bem como a necessidade de
organização das famílias para acesso ao serviço;
Considerando a situação social, econômica e física das pessoas com
vários tipos de deficiências já atendidas pela entidade, a decorrente
dificuldade de mobilidade, a natureza do trabalho de habilitação e
reabilitação feito com cada uma delas e suas famílias e que a
interrupção ou mudança no atendimento pode causar prejuízo aos
usuários e regressão em alguns avanços proporcionados pelo
atendimento;
Considerando o tempo que já executam o serviço, a estrutura, a
experiência e a capacidade adquirida no atendimento especializado.
Salientamos, também, que o objeto consiste na execução dos
serviços educacionais regulamentados, ou seja, aqueles cujo objetivo
seja a habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e de
promoção a sua educação e inclusão à vida comunitária, no
enfrentamento dos limites existentes para estes, de forma articulada
ou não com ações sociais ou de saúde.
Portanto, neste caso, torna pública a Dispensa de Chamamento
Público, previsto nos artigos 30, VI, 31, cc art. 32, parágrafos 1o e 4o,
da Lei n° 13.019/2014 com alterações dadas pela Lei n° 13.204/2015,
pois não há possibilidade de competição, porque só existe um objeto
e uma organização da sociedade civil (Pestalozzi) instalada em nosso
Município, que atende expressamente as necessidades da
Administração, tornando o Chamamento Público inviável. Para
efetivação da celebração do Termo de Fomento a Associação
Pestalozzi de Aquidauana apresentou a documentação de que exige
os art. 34 da referida legislação da Lei n° 13.019/2014 outros
documentos necessários para legitimar a parceria.

Aquidauana MS, 18 de julho de 2019.

Ivone Nemer de Arruda
Secretária Municipal de Educação

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal
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Diante do Exposto, plenamente justificado o motivo pelo qual está-se
dispensando/inexigindo o Chamamento Público e firmando o Termo
de Fomento com a Associação Pestalozzi de Aquidauana devendo
ser observado o princípio da publicidade, abre-se o prazo de
05(cinco) dias corridos, após a publicação desse extrato para
qualquer impugnação, que deve ser dirigida a Secretaria Municipal
de Educação, deste município.

