
 

 

 

 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017 

Contrato 095/2017 

O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, Poder Executivo, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 88.370.879/0001-

04, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Clóvis Alberto Pires 

Duarte, doravante denominado MUNICÍPIO, bem como com o a Colaboração e 

Supervisão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

COMDICA, representado neste ato pela Presidente do COMDICA Sra. Alba 

Valéria Venier Rühmann, e do outro lado ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 

DOS EXEPCIONAIS, com sede em São Sebastião do Caí, RS, à Rua das 

Pintangueiras, nº 303, Loteamento Laux, CNPJ nº 00.599.893/0001-33 

representada por sua Presidente Sra. Roseli Soares Nonnemacher de Mello, 

Carteira de Identidade nº 6029711527 e CPF 911.291.090.20, residente e 

domiciliada à Rua Guarani, 161, Bairro Centro nesta Cidade, doravante 

denominada APAE, celebram o presente Termo de Fomento, nos termos e nas 

cláusulas que se seguem: 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Art. 31, inciso II da Lei n.º 13.019/2014, Lei Municipal nº 3.805/2015 e Lei 
Federal nº 8.069/1990.  

Há aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas 
tornando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais, 
frustrando a realização adequada das funções estatais. 



A modalidade aplicada pela lei é o Chamamento Público, como o 
chamamento é uma disputa, para que ocorra, é indispensável que haja 
pluralidade de objetos e pluralidade de ofertantes para que ele possa 
ocorrer. 

No entanto, a Lei prevê, em seu art. 31, que, se houver impossibilidade 
jurídica de competição, o chamamento não será realizado, por ser 
inexigível. O legislador procurou garantir a eficiência e a utilidade, por 
meio de inexigibilidade licitatória, uma vez que, seja em virtude da 
natureza singular do objeto plano de trabalho, ou pela inviabilidade de 
concretização das metas por apenas uma entidade especifica. 

“Art. 31 Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese 
de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, 
em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas 
somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, 
especialmente quando: 

II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade 
civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente 
a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista 
no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, 
observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000. 

 

JUSTIFICATIVA: 

1) Considerando as especificidades da Lei n.º 13.019/2014 quanto à 
inexigibilidade do chamamento público, ato respaldado na mesma lei, em seu 
artº. 31; Art. 4º, § 1º e 2º, I, II, III e IV; Lei 8.069/90, Art. 69 e 71. 

Sabe-se que a Constituição é a Lei fundamental e suprema de uma Nação, 
ditando a sua forma de organização e seus princípios basilares. Desta feita a 
nossa Constituição Federal disciplina que: 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 



V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão 
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 
195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 

I - descentralização político-administrativa, cabendo à coordenação e as 
normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos 
programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades 
beneficentes e de assistência social; 

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

Fato é que a assistência social reflete a conquista do direito à cidadania de 
uma sociedade, garantindo àqueles que estão em situação de vulnerabilidade 
condição digna de vida e buscando sua promoção e integração à vida 
comunitária. Conforme previsto, as entidades da sociedade civil podem 
contribuir para a execução da política assistencial.  

2) Considerando que a APAE – SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ é a ÚNICA 
organização da sociedade civil dentro do nosso Município que oferece 
acolhimento, proteção e assistência social a pessoas com deficiências mentais 
e intelectuais, assim como promove o bem estar e desenvolvimento da pessoa 
com deficiência. 

3) Considerando que o Presente Termo de fomento possibilita ao Município de 
São Sebastião Do Caí há aperfeiçoar o correto atendimento dos anseios 
sociais pela Administração; 

A Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS regula a política da assistência 
social no Brasil e nela está prevista os serviços de acolhimento que poderão 
ser prestados através das instituições governamentais, da Sociedade Civil e 
também das organizações não governamentais-ONGS conforme preceitua o 
artigo 26 da LOAS: 

Art. 26. O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza assentar-se-á em 
mecanismos de articulação e de participação de diferentes áreas 
governamentais e em sistema de cooperação entre organismos 
governamentais, não governamentais e da sociedade civil. 

Sabemos que é dever do Estado garantir a todos o pleno exercício dos direitos 
sociais, dai denota-se a importância da realização de um Termo de Fomento, 
pois o mesmo garantirá o atendimento específico a esta clientela, bem como o 



desenvolvimento físico, social e intelectual dos mesmos, encontrando amparo 
na “Carta Magna” e na Lei 13.019/2014. 

Sendo assim adotamos as seguintes razões de direito. 

DOS FATOS 

Este projeto “NA TRILHA DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL” se justifica 
por evidenciar a importância do desenvolvimento de DANÇAS CULTURAIS, 
assim como TEATRO, no espaço escolar como instrumento didático 
pedagógico que favorece o processo ensino-aprendizagem, oferecendo o 
exercício de habilidades motoras, o resgate cultural principalmente de danças 
típicas, a inclusão e inserção social dos nossos educandos. Essas atividades 
possuem o poder de envolver a todos num ritmo contagiante, ao mesmo tempo 
em que possibilita desenvolver habilidades e competências artísticas, 
favorecendo a interação dos grupos, criatividade, sensibilidade e socialização 
das atividades para toda a comunidade escolar.  

Desta forma, a APAE – SÃO SEBASTIÃO DO CAI mostra-se preocupada em 
garantir a todos, que dela necessite os direitos fundamentais inerentes a 
pessoa, assegurando e auxiliando no desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social. 

DO REPASSE 

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 
assistência e promove uma melhor qualidade de vida a essas famílias e a 
comunidade. 

O valor a ser repassado ao Projeto devidamente analisado e deliberado pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente através da 
Resolução nº 002/2017, conforme edital 001/2017 que viabilizou a 
apresentação do mesmo e tendo o conselho recebido doação conforme 
Resolução nº 002/2009, através do recibo nº 109, onde o Sr. Carlos F. Tubino 
Bier, CPF nº 297.043.080-00 doou a quantia de R$ 4.800,00 (quatro mil e 
oitocentos reais) através da Ag. 0891 do Banrisul, junto a conta nº 
04.01074809, no dia 15/12/2016, assim como o Sr. Luiz Fernando Oderich, 
CPF nº 180.482.690-15, que através Resolução nº 002/2009 e do recibo nº 
112, doou R$ 4.000,00 (quatro mil reais) através da Ag. 0891 do Banrisul, junto 
à conta nº 04.01074809, no dia 19/12/2016, tendo o COMDICA repassado a 
APAE – SÃO SEBASTIÃO DO CAI o total de R$ 9.315,60 (nove mil trezentos e 
quinze reais e sessenta centavos) a ser depositado na Ag. 0891, conta 
06.052013.0/5, Banrisul. 

 



 

 

DA FISCALIZAÇÃO 

O Gestor desta parceria conforme indica a alínea g do inciso V, do Art. 35 da 
Lei 13019/2014 será a Sra. Alba Valéria Venier Rühmann, Presidente do 
COMDICA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a 
mesma terá a seleção e o monitoramento realizado pela Comissão designada 
pela Portaria nº 149/2017, segundo o que consta no Art. 35, V, alínea h que 
estarão incumbidas pela Administração Pública de realizar procedimentos de 
fiscalização da parceria celebrada antes do término de sua vigência, inclusive 
por meio de visitas in loco, para fins de monitoramento e avaliação do 
cumprimento do objeto, na forma do regulamento, assim como: 

1) A definição se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes 
na data da conclusão ou extinção da parceria e que, em razão de sua 
execução, tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos 
repassados pela administração pública; 

2) A prerrogativa atribuída à administração pública para assumir ou transferir a 
responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a 
evitar sua descontinuidade;    

Fica obrigado o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle 
interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos 
documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou a 
termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto. 

 A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação 
de parceria celebrada mediante termo de colaboração ou termo de fomento e o 
submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o 
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da 
prestação de contas devida pela organização da sociedade civil.  

O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de 
outros elementos, deverá conter:            

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto 
do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com 
base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;              



IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela 
organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for 
comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo 
termo de colaboração ou de fomento;          

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, 
no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das 
medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.      

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá 
conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou 
concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das 
metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de 
contas. 

Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 
justificativa suficiente.         

 Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de 
causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o 
cumprimento das normas pertinentes. 

 A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os 
resultados alcançados. 

 A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo 
com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e 
procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no 
termo de colaboração ou de fomento. 

 A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em 
planilhas, sendo permitindo a visualização por qualquer interessado. 

 A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou de 
fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de 
trabalho, nos termos do inciso IX do art. 22, da Lei 13019/2014 além dos 
seguintes relatórios: 

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade 
civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do 
objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;         
  

 II - relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de 
fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e 
sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de 
metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho; 



Parágrafo único.  A Administração Pública deverá considerar ainda em sua 
análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:         

I - relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a 
execução da parceria;             

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão 
de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do 
cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do 
termo de colaboração ou de fomento. 

 O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria 
celebrada. 

 No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico 
conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto.           

Se a duração da parceria exceder um ano, a organização da sociedade civil 
deverá apresentar prestação de contas ao fim de cada exercício, para fins de 
monitoramento do cumprimento das metas do objeto. 

  Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução 
ou que já foram realizadas, os pareceres técnicos de que trata este artigo 
deverão, obrigatoriamente, mencionar:           

I - os resultados já alcançados e seus benefícios; 

II - os impactos econômicos ou sociais; 

III - o grau de satisfação do público-alvo; 

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto 
pactuado. 

Parágrafo único. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil 
subsequente ao da prestação de contas, a entidade deve manter em seu 
arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas. 

DO PRAZO 

Fica estabelecido o prazo de 01 (um) ano a contar da assinatura do termo de 
parceria. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

A responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo 
gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no 
que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal bem 



como a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo 
pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de 
fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da 
Administração Pública a inadimplência da organização da sociedade civil em 
relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria 
ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.     

Fica proibido que os recursos desta parceria sejam utilizados para finalidade 
alheia ao objeto da mesma. 

A inadimplência da administração pública não transfere à organização da 
sociedade civil a responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à 
parceria com recursos próprios. 

A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência de atrasos 
na liberação de repasses relacionados à parceria não poderá acarretar 
restrições à liberação de parcelas subsequentes. 

O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da 
sociedade civil com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o 
poder público.  

Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas 
obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à 
Administração Pública no prazo improrrogável de  trinta dias, sob pena de 
imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, 
providenciada pela autoridade competente da administração pública.  

O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou 
de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS À ENTIDADE   

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as 
normas desta Lei e da legislação específica, a Administração Pública poderá 
garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes 
sanções:   

I - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e 
impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da 
esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a dois anos;  



III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou 
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de 
governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil 
ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.   

A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à 
apuração da infração. 

 

São Sebastião do Caí, 31 de julho de 2017. 

 

 

Clóvis Alberto Pires Duarte                              Roseli Soares N. de Mello                             

Prefeito Municipal                                             Presidente APAE 

 


