PROCESSO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS N.º 02/2021
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021

JUSTIFICATIVA
1. FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 30, inciso VI da Lei nº 13.019/2014;
Artigo 16 do Decreto Municipal 1781/2017;
É dispensável a Chamamento Público: “IV – 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.”
2. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO:
Na atualidade, a busca por emprego está cada vez mais difícil, e a qualificação
profissional torna-se necessária, nesse quesito o agronegócio vem ganhando força e
mantendo o País, mesmo nos tempos de crise, sendo uma das principais economias do
Município de Paula Freitas/PR. Diante disso, o desenvolvimento do pequeno agricultor
encontra-se de extrema importância para o desenvolvimento local e regional.
A Associação Casa Familiar Rural de União da Vitória/PR, vem desenvolvendo um
papel de extrema importância nesse quesito, promovendo pedagogia de alternância com
formação básica de aprendizado em conjunto com formação técnica nas áreas de
Ciências Agrárias, onde jovens da região, dentre eles munícipes de Paula Freitas,
buscam preparo para enfrentar o mercado.
Diante do exposto a entidade é de suma relevância, pois os alunos adquirem o
conhecimento teórico e prático e assim aplicam esse conhecimento melhorando o
desenvolvimento da agricultura familiar no ambiente inserido.
3. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Constitui objeto do presente processo para Termo de Fomento, através de Dispensa de
Chamamento Público nos termos do Art. 31 e 32, da Lei 13.019/04, de Instituição
Educacional de Ensino Médio/Técnico para formação de Técnicos em Agropecuária
para os estudantes de Paula Freitas/PR.
4. RAZÃO DA ESCOLHA:
A contratação recaiu à Organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO CASA
FAMILIAR RURAL DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
16.661.151/0001-20, pelo fato de que a referida entidade vem realizando o trabalho
exposto de maneira satisfatória.

5. DO PREÇO E SUA JUSTIFICATIVA:
Para fixar o valor foi recebida solicitação e proposta pela Organização da Sociedade
Civil ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, pelo
qual o Município pôde definir os recursos orçamentários suficientes para a cobertura das
despesas do Termo de Colaboração. O valor proposto da execução do objeto foi o valor
global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que serão repassados conforme
cronograma constante no Plano de Trabalho, estando incluído no preço impostos, taxas,
tributos, seguros e todos os demais encargos necessários à execução do plano de
trabalho.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
07001 12.361.0006.2.008 3.3.50.43.00.00.00.00 1000 – Manutenção do Gabinete do
Secretário de Educação, Cultura e Desporto (Subvenções Sociais) – (93).

Paula Freitas, 22 de março de 2021.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito Municipal

