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AVISO DE DISPENSA DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022/SEMEC. 

 

O MUNICÍPIO DE CABIXI, por meio da Comissão designada pelo Decreto nº100/2022, 

torna público para ciência dos interessados a Dispensa de Chamada Pública nº 

002/2022/SEMEC, para CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO E/OU FOMENTO. 

JUSTIFCATIVA: a finalidade da presente Dispensa de Chamamento Público é a 

doação a ser realizada pela Administração Pública com a Organização da Sociedade Civil 

denominada ARCESC - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL, ESPORTIVA E SOCIAL 

DE CABIXI, legalmente constituída, previamente credenciada pelo órgão gestor, inscrita no 

CNPJ sob o nº 29.001.384/0001-49, com sede no município de Cabixi/RO, para manutenção 

das atividades oferecidas as crianças e adolescentes no Município de Cabixi, conforme 

condições estabelecidas.Considerando que os objetivos e finalidades institucionais da 

organização ora avaliados são plenamente compatíveis com o objeto proposto no Plano de 

Trabalho.Considerando que o Plano de Trabalho cumpre com o mérito da proposta contida 

neste, está tudo em conformidade com a modalidade de parceria adotada.Considerando que a 

ARCESC desenvolve suas atividades há vários anos, sendo de importante valia e de 

fundamental necessidade, registrar a reciprocidade de interesse das partes (Município e a 

ARCESC) na realização, em mútua cooperação, desta parceria. Se observa a viabilidade de 

sua execução, pelo novo Plano de Trabalho apresentado, com as devidas adequações 

apresentadas no parecer da Controladoria Municipal.De acordo com a Lei 1.077/2019, no 

capítulo V, seção IV, artigos 34, 35 e 36, fica constatado o atendimento dos requisitos para a 

Dispensa do Chamamento Público, para a formalização direta de doação entre a Prefeitura 

Municipal de Cabixi e a ARCESC - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL, ESPORTIVA E 

SOCIAL DE CABIXI, estando a ARCESC HABILITADA para celebração do TERMO DE 
COLABORAÇÃO E/OU FOMENTO. 

O PRAZO PARA IMPUGNIÇÃO À JUSTIFICATIVA É DE 05 (CINCO) DIAS A 
CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO. 

Cabixi, 19 de maio de 2022.  

  

 

_________________________ 
IZAEL DIAS MOREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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