
 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  E ECONOMIA CRIATIVA- SEC 

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO – NATAL DA PROSPERIDADE – 66 ANOS DE NOVO AIRÃO 

Artigo 31 e 32 da Lei 13.019 de 31/07/2014 

 

Referência – Inexigibilidade de Chamamento Público – Repasse ao 3º Setor – 
Termo de Fomento. Processo n. : 01.01.020101.001322/2021-30. 
 

Base Legal – Artigo 31 e 32 da Lei 13.019/2014, alterada pela Lei 13.204/2015 

Organização da Sociedade Civil/ Proponente – LIGA MUNICIPAL DAS 

AGREMIAÇÕES DE DANÇAS FOLCLÓRICAS E CULTURAIS DE NOVO AIRÃO - 

LIMAFOLC, CNPJ – 27.884.130/0001-90. 

Endereço: Av. Avenida Tiradentes nº 12, Centro, - Novo Airão/AM. 

OBJETO DA PARCERIA: Apoio Financeiro para a realização do Evento “Natal da 

Prosperidade e aniversário de 66 anos de Novo Airão”, a ser realizado no município 

em questão. 

VALOR TOTAL DO REPASSE: R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS).  

PERÍODO: Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022. 

TIPO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO. 

JUSTIFICATIVA: Trata a presente justificativa de fomento direto a LIGA MUNICIPAL 

DAS AGREMIAÇÕES DE DANÇAS FOLCLÓRICAS E CULTURAIS DE NOVO 

AIRÃO, por meio de inexigibilidade de chamamento público, na Lei Federal N0 

13.019/2014, estando caracterizada a iniviabilidade de competição para a realização 

do Projeto “Natal da Prosperidade – 66 anos de Novo Airão”. 

Quanto à escolha da Contratada para a realização do objeto “Natal da Prosperidade 

– 66 anos de Novo Airão” é que a Proponente é detentora de exclusividade na 

execução do Projeto, apresentando ainda uma auto declaração de representa 

perante as autoridades administrativas, judiciais e governamentais, os interesses 

gerais das agremiações de danças culturais e folclóricas do município de Novo 

Airão.  

Pelo presente, esclarecemos que a inexigibilidade do chamamento público, nos 

ajustes a serem firmados com a mencionada Associação, se justifica em função de 

que o objeto pactuado inviabiliza a competição entre as organizações da sociedade 
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civil, tendo em vista as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade 

específica, tendo em vista que o FECANI é Patenteado com uso exclusivo da 

AIRMA.  

CONSIDERANDO a Lei nº. 13.019/2014, que regulamenta as espécies de parcerias 

que podem ser firmadas entre o poder público e entidades privadas sem fins 

lucrativos, definindo regras específicas para entidades que pretendam assumir este 

vínculo com o Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia 

Criativa - SEC;  

CONSIDERANDO a inviabilidade de competição, que se dar em razão da 

singularidade do objeto da parceria ou quando o objetivo almejado com a realização 

da parceria somente pode ser alcançado por uma organização social específica; 

Diante do exposto, ratifico a presente inexigibilidade com a justificativa acima e 

determino sua publicação no site oficial da Secretaria de Estado de Cultura e 

Economia Criativa, pelo período de 05 (cinco) dias, para que havendo outra 

instituição com expertise manifeste seu interesse. Não havendo manifestação, que 

se produza a eficácia do ato.  

 

Manaus, 07 de dezembro de 2021. 

 

MARCOS APOLO MUNIZ DE ARAÚJO 
Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa 
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