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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.119/2018 – RECURSO MUNICIPAL 

 

JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 

CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO, NA ÁREA DA 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, PARA SERVIÇOS 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA DO 

JARDIM COPACABANA - SAEC. 

(Art. 32, da Lei nº 13.019/2014). 

 

OBJETO: “Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Família – Centro 

de Acolhida Provisório, para até 25 pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar em 

situação de rua”. 

 

O Serviço de Proteção Social Especial (PSE) de Alta Complexidade (AC) 

Acolhimento Institucional é oferecido às famílias e indivíduos que se encontram em 

situação de abandono, ameaça ou violação de direitos, que necessitam de acolhimento 

fora de seu núcleo familiar de origem, por se encontrarem em situação de rua. 

 

Esse serviço é oferecido para 25 (vinte e cinco) pessoas, de forma a garantir 

proteção integral e acesso aos direitos sócios assistenciais às pessoas em situação de rua, 

os quais se materializam em face da concretização dos objetivos especificados, com 

supervisão e monitoramento técnico da Secretaria de Assistência Social. 

 

Ao considerar a assistência social como direito do cidadão e dever do Estado, 

conforme previsto na Constituição Federal e a Lei nº 8.742/93, é evidente o fato de que 

o Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para Adultos e Famílias 

em Situação de Rua não pode ser interrompido, pois caso contrário, causariam sérios 

prejuízos àqueles que dos serviços se utilizam. 

 

Em que pese todos os esforços efetuados pela Administração Pública, para 

execução direta dos serviços de assistência social, a demanda se mostra crescente, 

impondo-nos, para garantir  continuidade e eficiência, a realização de parcerias, pois a 

interrupção de um serviço essencial causaria sérios prejuízos àqueles que do serviço se 

utilizam e necessitam. 

 

O artigo 30, inciso VI, da Lei nº 13.019/2014, determina: 

 

“A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público:  

VI – no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde 

e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil 

previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política”. (G.n) 
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A Administração Pública, buscando a continuidade de um serviço essencial e 

ininterrupto, fez publicar o edital de credenciamento (PA nº 36.367/2017), com 

publicidade nos Diários Oficiais da União, Estado de São Paulo, Munícipio e Gazeta de 

São Paulo, com disponibilização em nosso site oficial, sendo que a OSC – Sociedade 

Amiga e Esportiva do Jardim Copacabana – SAEC fora devidamente credenciado, 

obtendo o Certificado de Registro de Credenciamento – PA nº 312/18, válido por 12 

(doze) meses, com término em 30 de janeiro de 2019. 

 

Assim, com fundamento nos artigos 30, inciso VI, 32, da Lei nº 13.019/2014, 

dispensa-se a realização de chamamento público, com fundamento na natureza jurídica 

do serviço de assistência social, subsumindo-se os fatos ao teor do artigo 30, VI, da Lei 

nº 13.019/2014. 

 

Portanto, conforme acima explicitado, a D. Secretaria de Assistência Social e 

Cidadania, órgão gestor, no âmbito de sua competência, considerando as demandas de 

serviços assistenciais existentes, primando pelo atendimento assistencial, no Município 

de Taboão da Serra, resolve, celebrar Termo de Colaboração, com a seguinte 

organização da sociedade civil, previamente, credenciada: 

 

1º Sociedade Amiga e Esportiva do Jardim Copacabana – Recurso 

Municipal. 

 

Posto isso, damos cumprimento ao disposto no artigo 32, da Lei nº 13.019/2014, 

submetendo-a à ratificação do Excelentíssimo Doutor Prefeito, FERNANDO 

FERNANDES FILHO. 

 

Taboão da Serra, 20 de abril de 2018. 

 

 

TAKASHI SUGUINO 

Secretário de Administração 

 

 

ARLETE SILVA 

Secretária de Assistência Social e Cidadania 
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RATIFICAÇÃO 

 

 

RATIFICO, por seus próprios fundamentos, a decisão em epígrafe, exarada pelos Secretários 

de Administração, Assistência Social e Cidadania, para celebração de Termo de Colaboração, 

cujo objeto serviço assistencial, com Sociedade Amiga e Esportiva do Jardim Copacabana 

– Recurso Municipal, acima elencada, previamente, credenciadas. Prossiga-se, nos termos do 

artigo 32, §§1º e 2º, da Lei nº 13.019/2014. 

 

Cumpra-se, 

T.S, 20 de abril de 2018. 

 

FERNANDO FERNANDES FILHO 

PREFEITO 


