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JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE REALIZAÇÃO DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO  

 

I – DO OBJETO 
O presente documento trata da Dispensa de Chamamento Público com vistas à            

celebração de parceria, em regime de mútua cooperação, a ser firmada entre o             

Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio desta Subprefeitura Lapa, e a OSC             

Instituto Esporte e Cidadania, inscrita no CNPJ nº 10.904.077/0001-40, Organização          

da Sociedade Civil sem fins lucrativos, com atuação em projetos de prática esportiva,             

entretenimento, arte, bem estar e diversão a todas as pessoas, sem qualquer            

distinção.  

As atividades e ações decorrentes da presente parceria vão ao encontro da finalidade             

institucional desta Subprefeitura, qual seja a condução de políticas públicas voltadas à            

melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência de sorte a promover sua              

inclusão em todos os setores da sociedade.  

Os recursos para manutenção da parceria, devidamente assegurados, serão         

disponibilizados de acordo com o plano de trabalho apresentado e com base no             

acompanhamento e monitoramente do gestor e da Comissão de Monitoramento e           

Avaliação.  

 

II – DA DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
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Considerando a necessidade do cumprimento do artigo 32 da Lei 13.019/2014, o            

fundamento principal para a presente iniciativa é o parágrafo único do artigo 30 do              

Decreto municipal nº 57.575, de 29 de dezembro de 2016, que possibilita à             

Administração Pública municipal tornar dispensável o chamamento público: 

 

Art. 30- A Administração Pública poderá dispensar a realização do          

chamamento público: 

Parágrafo único. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam           

recursos decorrentes de emendas parlamentares à lei orçamentária anual,         

bem como os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento          

público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto           

envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de            

compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo         

chamamento observará o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 2014, e            

neste decreto. 

 

III – DA JUSTIFICATIVA 
Justifica-se a Dispensa de Chamamento Público para celebração de Termo de           

Fomento Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio desta Subprefeitura Lapa,           

e a OSC Instituto Esporte e Cidadania - Organização da Sociedade Civil, com vigência              

até 23 de dezembro de 2019, uma vez o repasse será feito com recursos decorrentes               

de emenda parlamentar à lei orçamentária anual.  
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Diante do exposto, revela-se imperiosa a Dispensa de Chamamento Público,          

consoante art. 30, parágrafo único do Decreto municipal nº 57.575, de 29 de             

dezembro, na hipótese de fomento que envolva recursos decorrentes de          
emendas parlamentares à lei orçamentária anual mediante as considerações         

expostas e o amparo da Lei 13.019/2014.  

Ato contínuo, o Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio desta Subprefeitura            

Lapa TORNA DISPENSÁVEL O CHAMAMENTO PÚBLICO com vistas à celebração          

de parceria por meio do TERMO DE FOMENTO com a OSC Instituto Esporte e              

Cidadania, visando a execução do projeto Circuito Sampa Skate.  

Considerando-se a válida a justificativa para a celebração do presente Termo de            

Fomento, deverá a Assessoria do Gabinete providenciar os trâmites para a publicação            

do extrato desta justificativa nos canais oficiais da Administração Municipal, bem como            

no Diário Oficial, conforme dispõe o §1º do artigo 32 da Lei federal nº 13.019/2014,               

com alterações posteriores.  

 

São Paulo, 26 de novembro de 2019.  
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LEONARDO CASAL SANTOS 

SUBPREFEITO 

 (Original assinado) 
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