Prefeitura Municipal de Iracemápolis
C

CNPJ 45.786.159/0001-11

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°001/2018
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PARCERIAS VOLUNTÁRIAS EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
MEDIANTE TERMO DE COLABORAÇÃO.
Edital de Chamamento Público No. 01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 06.258/2017.
OBJETO: celebração de Termo de Colaboração para a consecução de finalidade de interesse público e
promover Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modelo Casa-Lar,
conforme Lote 01, para consecução da Meta de 10 Atendimentos no acolhimento de crianças e
adolescentes em situação de risco, oferecendo-lhes proteção, segurança e educação para seu completo
desenvolvimento psicossocial, proporcionando um lar acolhedor (pág, 01 – Edital Chamamento
01/2018), podendo ser formalizado a partir da data de sua homologação, diante do interesse da
Administração.
Considerando a conclusão dos trabalhos de realização do Chamamento Público 01/2018, não havendo
pendências quanto aos recursos depois de decorridos os prazos legais, RESOLVE RATIFICAR E
HOMOLOGAR o Resultado Final do Chamamento Público 01/2018, na conformidade do Edital
publicado.
Resultado do Chamamento
1° lugar: Organização da Sociedade Civil Lar Nova Vida de Araras, totalizando 9,33 pontos;
2° lugar: Associação de Assistência ao Menor Fonte de Água Viva, totalizando 7,17 pontos;
3°lugar: Associação Ágape Missões Urbanas, totalizando 6,92 pontos.
Considerando a decisão contida na ata de abertura das propostas feita pela Comissão de Seleção em
11/04/2018 e em cumprimento às formalidades legais, segundo o que preceituam a Lei Federal nº
13.019/2014 e demais legislações de regência acrescido do Parecer da Coordenação de Negócios
Jurídicos desta municipalidade em 22/05/2018 indicando voto favorável à celebração da parceria com
assinatura do termo, HOMOLOGO o resultado definitivo do Chamamento Público nº 01/2018, constante
no Processo Administrativo epigrafado, tendo como única entidade selecionada a Organização da
Sociedade Civil Lar Nova Vida de Araras, inscrita no CNPJ sob o nº 60.728.912/0001-06, com sede à
rua Armando Pastorello, n° 161, Bairro Jardim Celina, Araras – SP, CEP n° 13.606-040, no valor Total
de R$ 420.000,00 (Quatrocentos Vinte Mil Reais), para o exercício financeiro de 2018, para que
produza seus efeitos legais.
Ressalto que a presente homologação não gera direito à entidade selecionada à celebração da parceria,
conforme previsão legal.
Serve este também para convocar, a partir desta data, a OSC selecionada, Lar Nova Vida de Araras,
para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a partir desta convocação, apresentar o seu plano
de trabalho e a documentação exigida para comprovação dos requisitos para a celebração da parceria e
de que não incorre nos impedimentos legais (arts. 28, caput, 33, 34 e 39 da Lei nº 13.019, de 2014),
conforme determina o Edital de Chamamento Público 001/2018, em seu ítem 8.DA FASE DE
CELEBRAÇÃO.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o
presente
comunicado
que
fica
à
disposição
pela
Internet
no
endereço
http://iracemapolis.sp.gov.br/chamamento-publico-012018
Iracemápolis, 28 de Maio de 2018
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Fábio Francisco Zuza
Prefeito do Município de Irácemapolis - SP
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