ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017
1 – OBJETO: Estabelecer as condições para a execução de Atividade na área de Educação, com a
finalidade execução de matrículas efetivadas na educação especial oferecida pela ESCOLA ESPECIAL
LAÇOS DE TERNURA, que possui atuação exclusiva na educação especial, nos termos do §4º do art.8º
da Lei Federal nº11.494/07.
2 – JUSTIFICATIVA: Justifica-se a Parceria para garantir o direito ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho, entre seus princípios destaca
a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. No Art. 208 da CF, estabelece como
dever do Estado a garantia de atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino. Afim de que os alunos com deficiência possam usufruir
plenamente desse direito, uma das alternativas possíveis, do ponto de vista operacional e legal, é a
celebração de termos de colaboração com instituições comunitária , confessionais ou filantrópicas sem
fins lucrativos, com atuação exclusiva na educação especial, nos termos do art. 8º, § 4º da Lei Federal nº
11.494/07.
3 - EMBASAMENTO LEGAL: Art. 30, VI da Lei Federal 13.019/2014 e Art. 16 do Decreto Executivo
128/2016.
4 – VALOR GLOBAL: R$ 360.588,00 (Trezentos e sessenta mil e quinhentos e oitenta e oito reais).
5 - PRAZO:AbrilL/2017à Dezembro/2017.
6 – INSTITUIÇÃO PROPONENTE: Associação de Pais e Alunos Excepcionais-APAE, situada a Rua
Paissandú, nº 140, Bairro Glória, CEP 99.500-000, Carazinho, Rio Grande do SUL - RS, neste ato
devidamente representada pelo seu Presidente, Sr.Ivo Caetano Vacaro, brasileiro, casado, portador do
RG n°9016455141-SJS-RS, inscrito no CPF sob o n° 006.553.500-63, residente e domiciliado na Rua
Pedro Vargas, nº703, apto 501, nesse Município, doravante denominada OSC.
7 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
07-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.20.12.367.0210.2407- CONV. ESCOLA LAÇOS DE TERNURA-APAE
3335043000000-SUBVENÇÕES SOCIAIS
0031-FUNDEB
8 – PARECER: Com base na solicitação acima indicada e interesse da Administração Municipal, bem
como pela justificativa e embasamento legal, itens 2 e 3 acima elencados ao Departamento Jurídico
confere a Dispensa de Chamamento Público, ora solicitada.
RATIFICAÇÃO: Ratifico a Dispensa de Chamamento Público nos termos do Parecer.
Carazinho, 02 de maio de 2017.
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