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JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE  

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2022 

 

 

 

 

A Assessoria Jurídica  

 

 

 

 

 Versam os autos sobre procedimento para INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO n° 001/2022 referente à Celebração do termo de fomento n° 001/2022, cujo objeto é apoio 

financeiro para custeio de despesas do clube para os campeonatos de 2022, a seguir justificada: 

 

 

 

1.      JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

 

1.1 Considerando as especificações da Lei n° 13.019/2014 quanto à Inexigibilidade de Chamamento 

Público, ato respaldado na mesma, em seu art. 31: 

 

Art. 31 – Será considerado inexigível o chamamento público na 

hipótese de inviabilidade de competições entre as organizações 

da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da 

parceria (...). 

 

Pelo presente, esclarecemos que a inexigibilidade do chamamento público, no ajuste a ser 

firmado com a ALTAMIRA ESPORTE CLUB, cadastrado sob o CNPJ nº 05.262.928/0001-68, se 

justifica em função de que o objeto pactuado, inviabiliza a competição entre as organizações da 

sociedade civil, ou seja, é de natureza singular, em razão de que a entidade mencionada é a executora 

da atividade no Município e apenas ela se encontra disputando o campeonato paraense na série B e 

necessita do apoio financeiro para execução de todo o projeto, em especial no ano de 2022. 

O esporte é uma ferramenta de integração e inclusão social e o Altamira Esporte Club lança a 

partir de janeiro de 2022 o Projeto Atleta do futuro com escolinhas de futebol para crianças a partir de 

6 anos de idade com formação das suas categorias de base masculina e feminina a saber: Sub-7, sub-

9, sub-11, sub-15, sub-17 e sub-20 isso, com certeza será uma poderosa ferramenta para contribuir na 

formação desses jovens. 

 Nesse contexto, mediante a inegável importância da atividade no Município, visto que o a 

Entidade é a desenvolvedora do futebol profissional possibilitando aos atletas projeção social e 

profissional dentro e fora do Estado, além disso, garante entretenimento à população local e aos 

visitantes que se deslocam até o Município para assistir aos jogos. Nesse sentido, é que o repasse de 

recursos é medida que se impõe, eis que é uma prerrogativa/direito constitucionalmente reconhecido, 

em caráter público de prestação, sendo facultado ao gestor da administração pública, a celebração de 

parcerias com entidades civis para execução dos mesmos. 
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 Ante ao exposto, com referência e base legal, face à inegável relevância social da Proponente e 

considerando ser a ÚNICA que organiza a atividade, fica nos termos do art. 31 da Lei 13.019/2014, 

inexigível o chamamento Público por inviabilidade de competição em razão da natureza do objeto da 

parceria. 

 2. FUNDAMENTO LEGAL 

2.1 Os recursos estão previstos na Lei Orçamentária Municipal de 2022, conforme estabelece o inciso 

I do artigo 16 da Lei complementar N.º 101, de 04 de março de 2000, estando de acordo com o inciso 

II, do memo artigo e, ainda, a existência de adequação orçamentária e financeira com Lei Orçamentária 

Anual n° 10.028, de 27 de dezembro de 2019, tendo, ainda, compatibilidade com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias n° 10.021, de 12 de agosto de 2019. 

2.2 A realização do objeto, tem amparo no artigo 31, da Lei 13.019 de 31/07/2014. 

 

3. PROCEDIMENTO 

3.1 O Setor de Licitações adotará os procedimentos legais para viabilizar a formalização do processo, 

tais como: 

1. Parecer Jurídico, manifestando-se pela legalidade de celebração da parceria, através de Termo de 

Fomento;  

2. Solicitação da Dotação orçamentária;   

3. Autorização do Prefeito Municipal; 

4. Parecer do Controle Interno, manifestando-se pela legalidade de celebração da parceria, através de 

Termo de Fomento; 

 

4. JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Para o preço de referência, a Organização apresentou plano de aplicação relativo às despesas com a 

execução da atividade, obtendo como menor preço o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais), correspondente ao PLANO VIP.  

Ante ao exposto, submetemos à sua apreciação e RATIFICAÇÃO.            

  

Altamira/PA, 14 de janeiro de 2022. 

 

 

RODOLFO REGIS NOGUEIRA CABRAL 

PRESIDENTE DA CPL 
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