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Justificativa de Inexigibilidade de Chamamento Público para a Celebração de Termo de 

Fomento com a Organização da Sociedade Civil 

“Associação de Futsal e Cultura de Seberi” 

 

  Processo Administrativo Licitatório 91/2019 

Inexigibilidade de licitação nº 07/2019 

 

 Objeto: Parceria para organização do “Campeonato Municipal de Futsal no Município 

de Seberi/RS - Edição 2019”, incluindo a realização de regulamento, julgamento, organização 

de tabelas de jogos e arbitragem de todas as categorias, materiais de divulgação do campeonato 

de futsal 2019, disponibilidade de bolas, bem como troféus, medalhas e premiações”, que visa 

a conjunção de esforços humanos e materiais para fomentar a prática desse esporte, e 

desenvolver um entretenimento para envolvimento e participação da população em geral do 

Município de Seberi/RS. 

 Nos termos do artigo 32 da Lei Federal nº 13.019/2014, o Município de Seberi/RS, 

apresenta justificativa para deflagração de processo de Inexigibilidade de Chamamento Público 

nº 07, para fins de repasse (parceria) com a Associação de Futsal e Cultura de Seberi. 

 A parceria encontra amparo legal no artigo 31, caput e inciso II da Lei Federal nº 

13.019/14, pois trata-se de única entidade capaz de promover a referida parceria, uma vez que 

é entidade privada sem fins lucrativos ligada a área de esporte, a qual realiza atividades 

relacionadas a escolinha de futsal para crianças, participação em competições esportivas, entre 

outras atividades a fins elencadas em seu estatuto social, possuindo assim, capacidade para 

desenvolver um campeonato municipal de futsal, proporcionando uma forma de interação entre 

as práticas esportivas e a comunidade seberiense. 

 Salienta-se que o valor do referido repasse é proveniente de recursos próprios do 

Município, sendo destinado exclusivamente para auxiliar na realização de atividades esportivas 

e culturais.   

 Cumpre salientar que a Associação de Futsal e Culta de Seberi, apresentou plano de 

trabalho, bem como fora autorizada a parceria através da Lei nº 4.544/2019 de 23 de julho de 

2019. 

 Desta forma entendendo que o presente caso enquadra-se na hipótese do artigo 31, da 

Lei Federal nº 13.019/2019, AUTORIZA, a inexigibilidade de chamamento público, para 

firmar Termo de Fomento com a Associação, para organização do Campeonato Municipal, 

conforme Plano de Trabalho anexo. 

 Admita-se a impugnação a presente justificativa, apresentada no prazo de cinco dias a 

contar da data da publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público 

responsável em até cinco dias da data do respectivo protocolo, nos termos do § 2º do artigo 32, 

da Lei Federal nº 13.019/2014. 

 Publica-se. 
Prefeitura Municipal de Seberi (RS), 29 de julho de 2019. 

 

Marcelino Galvão Bueno Sobrinho 

Prefeito Municipal em Exercício 


