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JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

 

Trata-se de procedimento de dispensa de chamamento público visando à formalização
de parceria, através de Acordo de Cooperação, entre esta Administração Regional e a Centro Social
Comunitário Tia Angelina, cujo objeto é disponibilização do imóvel localizado à Quadra 1, Conjunto D,
Lote 5, Varjão/DF para a manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para
crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e seus familiares, residentes no Varjão e áreas adjacentes,
encaminhadas pelo Centro de Referencias de Assistência Social CRAS/DF, assim como para a
disponibilização - em parceria com outras ins tuições ou en dades - de cursos técnicos e outras
atividades de caráter social, conforme especificações contidas nos autos

Preliminarmente, é importante destacar que qualquer parceria a ser formalizada deve se
valer da Lei n° 13.019/2014 e do Decreto Distrital n° 37.843/2016.

Assim, o caso dos autos se amolda à possibilidade de dispensa de chamamento público
prevista no art. 24, IV do Decreto n° 37.843/2016:

Art. 24. É dispensável a realização do chamamento público:

(...)

IV - no caso de a vidades 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 respec va
política; ou

(...)

O citado norma vo exige que haja um prévio credenciamento por parte do órgão gestor
da respec va polí ca pública, que é plenamente atendido pelo CNEAS – Cadastro Nacional de
Entidades de Assistência Social.

Tal Cadastro é gerido atualmente pelo Ministério da Cidadania (órgão gestor da polí ca
pública de assistência social, conforme art. 19 da Lei Orgânica de Assistência Social) e sua realização
observa diversos requisitos.

Bem verdade que se trata credenciamento de en dades de assistência social por um
órgão gestor da política pública de assistência social.

Assim, verifica-se que o CNEAS atende plenamente aos requisitos do art. 24, IV do
Decreto Distrital n° 37.843/2016.

Por isso, considerando que a Organização da Sociedade Civil apresentou tal
documentação (conforme doc. sei n° 19675439), é percep vel a possibilidade de se valer da dispensa
de chamamento público ventilada.

Contudo, a pretensa parceria visa ser formalizada não só por atender ao requisitos
apresentados, mas, também, diante interesse público e social na demanda.

Verifica-se que a pretensa parceria é de grande valia para a Administração Pública,
considerando que o atendimento feito pela Organização da Sociedade Civil se dará de maneira
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gratuita.

Além disso, é importante ressaltar que o Varjão é uma região administra va carente de
polí cas sociais que geram um efe vo reflexo na sociedade como o atendimento pretendido pela
instituição no bojo o imóvel a ser disponibilizado.

Tal atuação gera não somente uma melhor inclusão social na sociedade, mas também
reflexos nos índices de criminalidade e de desenvolvimento humano, com o atendimento e integração
social dos menores em situação de vulnerabilidade social.

Apenas para se ter uma ideia, ao se verificar a Pesquisa Distrital por Amostra de
Domicílios de 2015 (disponível no sí o http://www.codeplan.df.gov.br/wp-
content/uploads/2018/02/PDAD-Varj%C3%A3o-1.pdf) percebe-se a carência desta Região
Administrativa.

No que tange à educação, segundo tal pesquisa, boa parte dos moradores do Varjão
não estudam e somente possuem o ensino fundamental incompleto.

Com relação as a vidades extracurriculares, tal pesquisa constatou que 98,64% da
população do Varjão declarou não frequentar nenhum curso nesse sentido.

Por isso, resta claro que parcerias como a pretendida contribuem, e muito, para a
mudança na realidade social existente a para o desenvolvimento regional.

Nesse sen do, verifica-se que a Organização da Sociedade Civil e Administração
Pública no caso em epígrafe possuem claros interesses mútuos.

Ante o exposto, considerando o enquadramento legal e o interesse social da demanda
publique-se tal jus fica va no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e no sí o oficial desta
Administração Regional em atendimento ao art. 26, § 1° do Decreto Distrital n° 37.843/2016.

 

NAIR QUEIROZ PESSOA

Administradora Regional do Varjão

Documento assinado eletronicamente por NAIR QUEIROZ PESSOA - Matr.1689245-3,
Administrador(a) Regional do Varjão, em 19/03/2019, às 14:10, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 19743977 código CRC= F5638745.
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