
 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Processo Administrativo nº 20100/2020

O  MUNICÍPIO  DE  ARAPIRACA,  por  intermédio  da  Secretaria  Municipal  de

Desenvolvimento econômico e Turismo, torna público a Justificativa de Dispensa de

Chamamento  Público,  tendo por  fundamento  as  disposições contidas no artigo  32,

caput, da Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal 2623/2020, objetivando a

formalização de parceria com a ACISA – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL,

SERVIÇOS E AGRONEGÓCIOS DO AGRESTE ALAGOAS, constituída na forma de

Organização  da  Sociedade  Civil,  sem  fins  lucrativos,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº

12.489.852/0001-73, com sede na Rua Estudante José de Oliveira Leite, s/nº, Bairro

Ouro Preto, Arapiraca, Alagoas.

Consoante é cediço, a ACISA desenvolve suas atividades há vários anos promovendo

ações de desenvolvimento econômico e social na região do Agreste, sendo importante

parceira tanto da área privada quanto na pública, em especial após o advento da Lei nº

13.019/2014, que trouxe inquestionáveis avanços no que diz respeito ao fomento de

projetos de interesse público, que busquem junto aos particulares as condições ideais

para atingir o bem da coletividade.

Neste contexto, a Administração Pública através de parcerias com a iniciativa privada,

tem por objetivo utilizar a capacidade técnica dos profissionais que fazem parte da

estrutura  organizacional  dos  parceiros,  exatamente  para  viabilizar  a  execução  dos
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projetos  pretendidos,  com  a  diminuição  dos  custos  e  otimização  dos  resultados

estabelecidos nos planos de trabalho.

Analisando todo o conteúdo do presente processo administrativo, pode-se concluir que

a ACISA reúne todas as condições necessárias para se estabelecer uma parceria para

a execução do projeto apresentado pela Administração, tendo demonstrado de forma

clara a capacidade operacional  para atingir  todas as metas previstas e via reflexa,

alcançar  os  propósitos  idealizados  de  maneira  a  cumprir  com  as  finalidades

institucionais.

É bem de ver, que a cidade de Arapiraca vem sofrendo consideravelmente com a crise

sanitária  deflagrada  pela  pandemia  do  COVID-19,  especialmente  por  se  tratar  do

segundo maior município do Estado, cujas atividades comerciais têm grande relevância

na economia interna, de modo que, não se tem dúvida que a parceria que se pretende

estabelecer com a ACISA contribuirá significativamente para recuperação do setor do

comércio.

Acontece que, as exigências previstas na legislação muitas vezes podem acarretar em

prejuízos para Administração e por que não dizer para os administrados, que esperam

dos gestores ações imediatas para tentar minimizar os impactos negativos ocasionados

nesta crise sem precedentes.

Em regra,  as  parcerias  firmadas  através  da  lei  já  mencionada  são  precedidas  de

chamamento público, que é o procedimento que visa selecionar a organização social

que celebrará parceria com a Administração Pública, assim, este procedimento nada

mais é do que a forma de garantir  igualdade de competição entre as organizações

participantes na busca por recursos públicos e também a seleção da melhor proposta.
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Doutra banda, a própria lei regulamentadora define algumas situações onde não há a

necessidade da celebração de parcerias sem chamamento público e também hipóteses

de dispensa e inexigibilidade.

Sendo assim, o inciso II, do artigo 30, da Lei nº 13.019/2014, prevê expressamente que

nos  casos  de  guerra,  calamidade  pública,  grave  perturbação  da  ordem pública  ou

ameaça  à  paz  social,  o  que  se  aplica  perfeitamente  ao  caso  concreto,  diante  da

situação de pandemia que ainda persiste em todo território nacional, obviamente que

em cada região com suas peculiaridades.

O Município de Arapiraca seguindo os procedimentos que foram adotados por vários

outros municípios alagoanos, entendeu por bem decretar estado de calamidade pública

mediante a expedição do Decreto Municipal nº 2623/2020, justamente com o intuito de

flexibilizar a execução de ações emergenciais no combate a proliferação do vírus e

possibilitar a adoção de medidas mais céleres para o atendimento das necessidades

da população mais carente, que, sem dúvida, foi a mais atingida, dentro os quais estão

os  pequenos  comerciantes  e  vendedores  ambulantes,  que  vem  sobrevivendo

basicamente dos recursos oriundos dos auxílios concedidos pelo  Governo Federal,

situação  esta  que  não  deve  perdurar  por  muito  mais  tempo,  sendo  de  grande

importância a retomada da economia local.

Por  fim,  entendemos  que  o  plano  de  trabalho  apresentado  atende  plenamente  os

requisitos legais estatuídos; que o ente parceiro igualmente reúne todas as condições

necessárias  para  alcançar  os  fins  almejados  pela  Administração  com  a  parceria

formalizada  através  do  respectivo  Termo  de  Fomento;  que  está  caracterizada  a

hipótese  de  dispensa  de  chamamento  público  pelo  estado  de  calamidade  pública

decretado no município, razão pela qual, em cumprimento ao disposto no §1º, do artigo

32, da Lei nº 13.019/2014 e alterações posteriores, publicamos o presente termo de
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justificativa  de  dispensa  de  chamamento  público,  para  que  possa  produzir  seus

regulares efeitos, observando-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação

desta, para eventual impugnação, conforme §2º, do citado artigo.

Arapiraca, 04 de novembro de 2020.

Atenciosamente,

Valter Bispos dos Santos
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo – SMDETUR
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