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JUSTIFICATIVA
FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE APAC JUVENIL EM

FRUTAL-MG
 

DA DISPENSA DE ORÇAMENTO
Esta justificativa tem por finalidade discorrer acerca da dispensa de apresentação de
orçamentos para a formalização de parceria, pautada na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho
de 2014, e no Decreto Estadual nº 47.132 de 20 de janeiro de 2017, entre a Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) e a Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados (APAC) do município de Frutal-MG, com vistas à implantação de Centro de
Reintegração Social (CRS) com capacidade de atendimento a 40 (quarenta) adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa de internação e 20 (vinte) em cumprimento de medida
socioeducativa de semiliberdade.

 

01. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA
Foi identificado por esta Diretoria de Apoio à Gestão de Parcerias (DAG) que a Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) do município de Frutal-MG vem enfrentando
dificuldades em apresentar orçamentos detalhados para instruir o processo de formalização de
Termo de Colaboração para a parceria sobrescrita.

Nesse sentido, insta mencionar que as dificuldades enfrentadas pela instituição perpassam
pela impossibilidade de obtenção de orçamentos junto ao comércio local em virtude do cenário
de pandemia por doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente coronavírus (Covid-
19), pois parte do comércio da cidade está impedido de realizar suas atividades em razão da
pandemia e poucos são os fornecedores aptos a emitir orçamentos.

Justificando a dispensa de orçamentos, a requerente encaminhou Ofício nº 1099/APAC (SEI nº
23075949), no qual afirma apresentar "como parâmetros, em anexo, os termos de colaboração
da APAC masculina e APAC feminina, a qual possui capacidade e condições compatíveis para
celebração do termo. Tais documentos constam nos autos sob identificação: Termo de
Colaboração nº 030/2017 - APAC Frutal Masc. (23069580) e Termo de Colaboração  n°
044/2017 - APAC de Frutal Feminina (1450.01.0101861/2019-65).

 

02. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A DISPENSA DE ORÇAMENTOS
A dispensa de orçamentos é definida no art. 31 do Decreto Estadual nº 47.132 de 20 de janeiro
de 2017, reproduzido a seguir:

Art. 31 – A proposta de plano de trabalho para celebração de termo
de colaboração ou de fomento, que envolva a execução de serviço,
evento ou aquisição de bens, salvo hipótese do § 2º do art. 27, deverá ser
acompanhada de comprovação de compatibilidade dos custos com os
preços de mercado e sua adequação ao valor total da parceria.
(...)
§ 3º – O órgão ou entidade estadual parceiro poderá dispensar os
orçamentos, desde que com justificativa da área técnica devidamente
fundamentada, demonstrando adequação do valor definido ao necessário
para conclusão do objeto e anuência do administrador público, mediante
verificação de outros parâmetros como outras parcerias da mesma
natureza, cotações, tabelas de preços de associações profissionais,
publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação
disponíveis ao público. 
(grifo nossso)

Verifica-se que a legislação prevê a possibilidade de dispensa dos orçamentos, desde que
sejam cumpridas as ressalvas nela apresentadas.

Esta Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo (Suase) compreende a dificuldade
encontrada pela APAC Juvenil de Frutal em orçar os itens da planilha de detalhamento de
despesas, portanto se manifesta favorável à dispensa de orçamentos, conforme os argumentos
que seguem:

 

A) DOS CUSTOS DA APAC
Foi enviada pela Instituição planilha contendo relatório de cálculo das despesas mensais
relacionando bens, serviços e pessoal [Planilha - Detalhamento de Despesas - inicial (13
meses) (23138789), Planilha - Itens e Custo de Materiais e Serviços - inicial
(23139026), Planilha - Itens e Custo de Materiais e Serviços (assinada) (23148622) e Planilha -
quadro geral e pessoal (assinada) (23148691)). Os valores relacionados poderão sofrer
alteração no decorrer da parceria, caso atenda às condições legais. 

 

B) DOS PARÂMETROS UTILIZADOS
Para dispensa dos orçamentos, a entidade se valeu dos valores pactuados nos instrumentos
celebrados por esta Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por
intermédio do Departamento Penitenciário (DEPEN), para a execução das 2 (duas) APACs
localizadas na mesma municipalidade. Trata-se do Termo de Colaboração n º 030/2017 -
 APAC Masculina (SEI nº 1450.01.0106282/2019-08) e Termo de Colaboração nº 044/2017 -
APAC Feminina (SEI nº 1450.01.0101861/2019-65).

 

C) DA ANUÊNCIA DO ADMINISTRADOR
É de conhecimento desta Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo (Suase) a dificuldade
enfrentada pela APAC em classificar, detalhadamente, os itens de custos e em conseguir
orçamentos válidos.

Sendo assim, o Administrador Público desta Suase manifesta anuência aos parâmetros
utilizados pela APAC levando como base os termos vigentes, mas quanto aos itens bens
permanentes esta Subsecretaria através da Diretora de Apoio à Gestão de Parcerias – DAG,
realizou levantamento junto ao site do Tribunal de Contas de Minas Gerais – TCE-MG, banco de
melhores preços (SEI
nº 23058971, 23059037, 23059162, 23059194, 23059277, 23059315, 23059887, 23060078, 23060236, 23060266, 23062144, 23062167, 23062252, 23062340, 23062380, 23062477, 23062510, 23062551,
23062777, 23062811, 23062879, 23062904, 23063018, 23063091, 23063629, 23063682, 23063858, 23063981, 23064181, 23064233, 23064281, 23064363, 23064424, 23064477 e 23064549)
ou 3 (três) orçamentos via internet (SEI nº 23065180, 23065256, 23065277, 23065342,
23065374, 23065431,
23065452, 23065529, 23065599, 23065641, 23065688, 23065733, 23065791, 23065837, 23065884, 23065925, 23065980, 23065980, 23066085, 23066112, 23066147, 23066194, 23066194, 23066249, 23066296e
23066373) para compor valores atualizados destes itens.

Entretanto não afasta a necessidade desta Instituição realizar novos orçamentos para todos os
itens a serem adquiridos conforme relacionados na planilha de detalhamento de despesas.

 

3. CONCLUSÃO
Com o intuito de atender a política pública voltada para o Sistema Socioeducativo para a região
de Frutal, compreendendo que a APAC Juvenil de Frutal seria uma alternativa ao sistema hoje
apresentado, principalmente no que se refere à ressocialização dos internos.

A Subsecretaria se manifesta favorável à dispensa dos orçamentos referente à planilha de itens
e custos e o preenchimento da planilha SEGOV, para a formalização do termo de colaboração
entre a APAC Juvenil de Frutal e a Secretaria de Estado de Segurança e Justiça Pública, pois
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se verifica que este serviço é de estrita relevância para o interesse público.

 

 

 

Camila Aniceto de Oliveira
Diretoria de Apoio à Gestão de Parcerias

 

Marina Augusta Silva Rosa
Diretora de Apoio à Gestão de Parcerias

 
Luciana Mara de Freitas Souza

Superintendente de Gestão Administrativa

 
Bernardo Pinto Coelho Naves

Subsecretário de Atendimento Socioeducativo

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marina Augusta Silva Rosa, Diretor(a), em
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
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