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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUI.

JUSTIFICATIVA DA AUSENCIA DE CHAMAMENTO PUBLICO

Processo n.° 00612512017
Administracéo Publica: Municipio de Rio Novo do Sul
Organizacio da Sociedade Civil: Associacao Escola Familia Agricola Rionovense -
AEFAR
Objeto Fomentado: Sen/icos de Educacao Basica de Ensino Fundamental ll, com
metodologia da pedagogia da alternancia, na condicéo de internado e semi-
internato.
Base Legal: art. 30, Vl e art. 31, Caput e inciso ll, da Lei Federal n.° 13.019/2014
(subvencéo social)

Em atendimento ao disposto no art. 32 da Lei Federal n.° 13.019/2014, DECIDO e
JUSTIFICO a celebracéo direta de Termo de Fomento com a Associacao Escola
Familia Agricola Rionovense — AEFAR, tendo por objeto a cooperacao financeira
para manutencao e custeio de despesas da entidade com contratacéo de pessoal,
encargos sociais, materiais de consumo, e servicos de terceiros de pessoa juridica,
visando garantir a continuidade da execucao do servigo social e educacional
prestado, no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), conforme plano de
trabalho constante do processo.

A celebracao, sem realizacéo do Chamamento Publico, tem respaldo no art. 30, Vl, e
art. 31, caput e inciso ll da Lei Federal n.° 13.019/2014, e a atividade objeto do plano
de trabalho proposto é de natureza singular e a instituicéo é a unica no municipio
que desenvolve a atividade proposta, sendo de grande relevéncia que os servicos
ofertados tenham continuidade e sejam desenvolvidos no municipio, seja em razao
do deslocamento dos usuérios, seja para o fortalecimento social e educacional
destes e de seus familiares.

Termos em que, fica justificada a auséncia de chamamento publico para o presente
caso.

'o Novo do I — E de Janeiro de 2018.
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