DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2021

Ref.: Processo Administrativo n.º: 019/2021

Em cumprimento ao disposto no §1º, do art.
32, da Lei 13.019/2014, faço publicar a
Justificativa para a ausência de realização de
chamamento público para o Termo de Parceria
que será firmado entre a FUNDAÇÃO
CENTRO
DE
EDUCAÇÃO
DO
TRABALHADOR PROFESSOR FLORESTAN
FERNANDES e o CENTRO DE INCLUSÃO
DIGITAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – CIDAP.

A

FUNDAÇÃO

CENTRO

DE

EDUCAÇÃO

DO

TRABALHADOR

PROFESSOR

FLORESTAN FERNANDES, com fundamento no III, §2º, do art. 23, do Decreto Federal
3.100/99, informa que foi autorizada a dispensa do chamamento público para formalização
de Termo de Parceria, que será firmado para dar continuidade ao desenvolvimento de
programas de formação profissional e técnica, por meio de projetos de formação,
aperfeiçoamento, especialização, atualização, e requalificação profissional para a população
do Município de Diadema, e que atende as demandas específicas e permanentes de jovens
e adultos, empregados e desempregados, considerando os seus objetivos e a sua missão
institucional que estão previstos na Lei Municipal n.º: 1.584/97, com a entidade parceira
CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – CIDAP.

De modo que torno público e faço publicar, em cumprimento ao disposto no §1º, do art. 32,
da Lei 13.019/2014, a Justificativa para a ausência de realização de chamamento público
para o Termo de Parceria pelos motivos adiante expostos:
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: a dispensa do chamamento público está fundamentada de
acordo com o III, §2º, do art. 23, do Decreto Federal 3.100/99, combinado com o III, §2º, do
art. 2º, da Lei Municipal n.º: 3.374/2013, uma que o CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – CIDAP (OSCIP), atende aos requisitos legais e
mantém vínculo com a Fundação desde 2012.

JUSTIFICATIVA:

A FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO TRABALHADOR PROFESSOR FLORESTAN
FERNANDES tem como fim o bem-estar da coletividade dos munícipes de da cidade de
Diadema. Esses objetivos devem ser alcançados através de seus departamentos, contudo,
conforme a sociedade civil torna-se mais complexa e suas demandas se modificam, se faz
necessário estabelecer parcerias com Organizações da Sociedade Civil, as quais prestam
serviços de interesse público que o estado, naquele momento, não consegue suprir a sua
população.

A Fundação Florestan Fernandes é um centro de formação de trabalhadores, a 23 anos
formando profissionais para o mercado de trabalho. A grade de cursos sofreu incontáveis
alterações nesse período, sempre objetivando proporcionar ao munícipe conteúdo atual, de
qualidade e aprendizagem de profissões em alta no mercado. O setor de serviços do
município de Diadema é extremamente movimentado e inovativo e, através de parcerias, é
possível captar profissionais de segmentos interessantes, qualificá-los como instrutores e,
aí sim, formar nossos alunos como profissionais. Dessa forma, a sociedade participará do
próprio processo de implementação de políticas públicas.

O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL - CIDAP, por sua
vez, é uma OSCIP especializada em capacitação profissionalizante, programas jovem
aprendiz e capacitação de gestores. Com 16 anos de história, possui extenso currículo não
apenas no município de Diadema, mas também em outros municípios da Grande São Paulo.
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Trata-se de experiência em diversas etapas da execução de projetos, do planejamento a
avaliação dos resultados.

A Fundação Florestan Fernandes, hoje, iniciará um projeto para levar um novo molde de
cursos e rede de aprendizagem para as regiões mais carentes do município, onde evidências
mostram que existem potenciais alunos os quais não possuem capacidade econômica
suficiente para adquirir dispositivos eletrônicos que permitem assistir aulas e acessar
conteúdos disponibilizados pela internet. Além disso, diversos jovens e adultos que desejam
entrar em universidades sofrem com a carência de cursinhos populares no município,
limitando assim sua capacidade de ascensão social por meio do estudo. Outro ponto
observado é a necessidade de mais profissionais da saúde no município, especialmente em
meio à pandemia global, questão que a Fundação pode atuar enquanto facilitadora de
captação de alunos do curso de Cuidador de Idosos para Cursos Técnicos de Enfermagem.

Como objetivo primário temos a formação profissionalizante de alunos em condições de
baixa renda e possível vulnerabilidade social, proporcionar acesso a cursinhos para que
munícipes tenham mais chance de alcançar o nível superior e formar, a princípio, um grupo
de técnicos de enfermagem. Como objetivos complementares temos a implementação de
políticas públicas integradas visando o bem-estar e desenvolvimento humano do munícipe
de Diadema. Considerando isso, se faz necessária a parceria com entidade qualificada para
atingirmos os resultados esperados.

O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL - CIDAP mostrase capaz de executar a tarefa, considerando que já houve mais de uma parceria bemsucedida com Fundação Florestan Fernandes. Especialmente pela sua história de ensino
profissionalizante em regiões periféricas e com infraestrutura limitada e grande capacidade
de adaptação de metodologias e tecnologias em tempos adversos, o CIDAP é a entidade
ideal para firmar parceria conforme nossos objetivos.
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Assim, verifica-se a exequibilidade da Dispensa do Chamamento Público, com a base legal
supracitada, haja vista tratar-se de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP), que desenvolve atividades voltadas ou vinculadas a área da educação.

E, nos termos do art. 32, §2º, do art. 32, da Lei 13.019/2014, fica aberto o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da data de publicação do extrato resumido, para eventuais impugnações
ao presente, que poderão ser feitas, presencialmente, mediante protocolo realizado perante
a Comissão Permanente de Licitações (COPEL) no Setor de Compras e Licitações da
Fundação, localizado na Alameda da Saudade, 186, Centro, Diadema – SP, CEP 09990690, no horário comercial, entre 9h e 16h. Dúvidas e/ou demais informações através do
telefone: (11) 4053-2600 (ramal 4) ou pelo e-mail: edital@florestan.org.br.

Diadema, 15 de maio de 2021.

_______________________________

_______________________________

MANOEL EDUARDO MARINHO

RUBENS SILVÉRIO DE FARIA FILHO

Diretor-Presidente da Fundação

Diretor-Secretário da Fundação
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