
   Estado do Rio Grande 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

 

Extrato da justificativa de inexigibilidade de chamamento público 

 

Organização da Sociedade Civil/Proponente: APAE - Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais Bom Jesus-RS CNPJ: 89.355.820/0001-00, Endereço: Rua 16 

de Julho, 1315, centro, Bom Jesus/RS CEP 95290-000 tel. 54-3237 1729, Objeto 

proposto: projeto para promover autonomia da inclusão social e da melhoria na 

qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e múltipla e/ou com 

transtorno do espectro autista, em todos os ciclos de vida: crianças, adolescentes, 

adultos e idosos, e de suas famílias, visando assegurar-lhes o pleno exercício da 

cidadania. Valor total mensal do repasse: R$ 25.009,25 (vinte e cinco mil e nove reais e 

vinte e cinco centavos). Valor Total Global: R$ 300.111,00 (trezentos mil cento e onze 

reais). Período: 12 (doze) meses a contar da assinatura do termo de fomento. 

Justificativa: conforme art. 31 da lei 13019/14, configura-se hipótese em que a 

celebração do termo de parceria derivará de inexigibilidade, conforme art. 31, visto que 

há inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da 

singularidade do objeto das metas serem atingidas, e somente por uma entidade 

específica, sendo exigíveis os demais requisitos legais. A referida entidade é a única que 

presta serviços de atendimento e proteção especializada para segmento populacional no 

Município em um raio de 60km. A entidade está regularmente inscrita no Conselho 

Municipal de Assistência Social – CMAS, conforme a resolução CNAS nº 21/2016 que 

estabelece como requisito para celebração de parceria que a entidade ou organização de 

Assistência Social, esteja cadastrada no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência 

Social – CNEAS do Ministério da Cidadania. Diante do exposto, conforme disposto no 

§ 2º do Art. 32 da Lei Federal n.º 13.204/2015, que altera a Lei Federal n.º 13.019/2014; 

fica aberto o prazo para impugnação a justificativa de 05 (cinco) dias, contados da 

publicação deste no site oficial do Município de Bom Jesus/RS. 

 

Bom Jesus, 06 de Janeiro de 2023. 

 

Lucila Maggi Morais Cunha 

Prefeita Municipal 


