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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Lei Federal nº 13.019/2014 – Decreto
Municipal nº 076/2019 TERMO DE COLABORAÇÃO – TC 001/2020.
O Município de Teixeira de Freitas, Bahia, através da Secretaria Municipal Assistência
Social, informa que procederá a inexigibilidade de Chamamento Público para o objeto
abaixo identificado.
Objeto: PROJETO PESTALOZZI EM AÇÃO, QUE VISA OFERECER OFICINAS;
HORTICULTURA E JARDINAGEM, CORTE, COSTURA E ARTESANATO, COM
RECURSOS ORIUNDOS DO ITAÚ-SOCIAL.
Entidade: PESTALOZZI DE TEIXEIRA DE FREITAS
(CNPJ – 16.237.695/0001-60)
Amparo Legal: Lei Federal nº 13.019/2014, Art. 31.
Justificativa: Com fulcro na Lei Federal nº 13.019/2014, o seu art. 31 estabelece que 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”.
Nesse caso, o processo de inexigibilidade da realização do Chamamento Público se
justifica, tendo em vista a inviabilidade de competição, até porque os recursos do repasse
são de origem privada, obtidos meritoriamente pela capacitação da Unidade Executora, a
saber a Associação Pestalozzi, que teve projeto de relevante interesse social aprovado no
edital lançado pela Fundação Itaú Social.
Ademais, reconhecemos que o Projeto Pestalozzi em Ação, trará inúmeros benefícios à
População dando manutenção e continuidade às atividades oferecidas pela entidade em
comento, promovendo a inclusão das pessoas assistidas, qualificação profissional,
oportunizando maior autonomia, iniciativas de conscientização da sociedade, aliadas a
melhoria de vida, sentimento de cooperação e educação.
Outrossim, o repasse dos recursos oriundos do Itaú Social para a Pestalozzi de Teixeira de
Freitas, visando a realização do Projeto Pestalozzi em Ação, se reveste de grande
importância, uma vez que diz respeito ao acolhimento de parcela vulnerável da população,
proporcionando diversos ganhos ao Município de Teixeira de Freitas -Bahia.
Teixeira de Freitas, Bahia, 08 de Janeiro de 2020.
Gilberto Souza Santos - Secretário Municipal de Assistência Social
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