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02. Contratada: JOSÉ CARLOS B. DA MODA EIRELI - ME, 

CNPJ: 25.382.562/0001-78. Vigência: 08/10/2019 à 07/12/2019.  

  

JAIME COSTA DA SILVA  
Secretário Municipal de Educação  

Decreto nº 0531/2018.  

Publicado por: 
Rosângela Marinho Giordano 

Código Identificador:80FCBA7A 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMPOF 

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO N°:002/2019/PMO PARA 

CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO 

 

O Município de Óbidos/PA, com base no Art. 32 da Lei Federal n.° 

13.019/2014, alterada pela Lei n°:13.204/2015, torna público a 

Justificativa de Inexigibilidade de Chamamento Público Para 

Celebração de Termo de Fomento, a ser celebrado com a Associação 

de Caridade Santa Casa de Misericórdia de Óbidos/PA. CNPJ: 

10.217.271/0001-57. Conforme segue: 

Objeto: “Repasse de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para auxiliar 

nas despesas de custeio e procedimentos não pactuados com o SUS, 

nos termos do Plano de Trabalho e Proposta Número 

36000.270467/2019-00 – Emenda Parlamentar nº 50210004”. 

Base legal: Art . 29 e Art. 31, da Lei Federal n.° 13.019/2014. 

JUSTIFICATIVA: A celebração do Termo de Fomento em epígrafe 

justifica-se ser realizada sem chamamento publico, visto que os 

recursos são provenientes de Emenda Parlamentar, em conformidade 

ao disposto no Art. 29 e Art. 31, inciso II, da Lei Federal nº 

13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, vejamos: 

Art. 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolva 

recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis 

orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados 

sem chamamento público, exceto, em relação aos acordos de 

cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, 

doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso 

patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público 

observará o disposto nesta Lei. 

(Grifo) 

(...) 

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na 

hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da 

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

ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade 

específica, especialmente quando: (Grifo) 

II - A parceria decorrer de transferência para organização da 

sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada 

expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da 

subvenção prevista noinciso I do § 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 

de março de 1964, observado o disposto noart. 26 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 

Cabe salientar que a Emenda Parlamentar do Deputado Federal Júnior 

Ferrari define o objeto, justificativa, elemento de despesa, valor e 

Organização da Sociedade Civil contemplada com o recurso. 

Este tipo de procedimento tem como amparo legal na Lei Federal 

13.019 de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 14 de 

dezembro de 2015, vejamos: 

Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a 

administração pública e organizações da sociedade civil, em regime 

de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse 

público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos 

previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos 

de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. 

Como pode ser observado o regramento prevê os casos em que se 

pode inexigir o chamamento, contudo, os requisitos apresentados não 

são taxativos, podendo a Administração, desde que inviável a 

competição, proceder à formalização do fomento de modo direto, ou 

seja, sem a concorrência. 

Verifica-se ainda que a atividade a ser fomentada enquadra-se nos 

incisos I, VI e X do Art.5° da Lei 13.019/2014 e que o processo 

administrativo foi instruído com: 

Plano de Trabalho conforme os ditames legais; 

b) Parecer de Regularidade no que se refere ao Processo 

Administrativo em epígrafe pela Assessoria Jurídica do Município - 

PJMO; 

c) Documentação fiscal regular; 

d) Portaria nº 130/2019/SEMSA de 23 de setembro de 2019 que 

designa a Comissão de Monitoramento, Fiscalização e Avaliação do 

Termo de Fomento; 

e) Minuta do Termo de Fomento, nos termos do Art. 42 da Lei nº 

13.019/2014 aprovada pela Assessoria Jurídica - PJMO; 

f) Existência de previsão Orçamentária para custear as despesas. 

Diante da documentação apresentada, verifica-se que o processo se 

encontra regular e passível de ser celebrado, e ainda, que o Termo de 

Fomento se enquadra nas hipóteses de Inexigibilidade de 

Chamamento Público, nos termos do Art. 31, Caput, da Lei nº 

13.019/2014. 

O extrato desta justificativa, bem como do extrato do Termo Fomento, 

após o cumprimento dos prazos, devem ser publicados nos meios de 

publicidade, nos termos respectivamente dos Art. 32 e 38 caput da Lei 

Federal nº 13.019/2014. 

Local de publicação da Justificativa: Sítio do Governo Municipal e 

Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará para que seja 

observado o prazo legal de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 32, §§ 

1º e 2º da lei federal nº 13.204/2015. .Justificativa assinada em: 

15/10/2019.  

  

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS 
Prefeito de Óbidos/PA e  

  

NATHÁLIA RODRIGUES DA SILVA  
Secretária Municipal de Saúde  

Decreto n°:0540/2018 . 

Publicado por: 
Rosângela Marinho Giordano 

Código Identificador:23F65427 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMPOF 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

TOMADA DE PREÇOS N°. 009/2019/PMO/SEMED. Objeto: 
Contratação de empresa para executar serviço de reforma na Escola 

Municipal Frei Edmundo Bonckosch localizada no Meio Urbano do 

Município de Óbidos, unidade de ensino vinculada à Secretaria 

Municipal de Educação – SEMED. Empresa: P. I. D. A. 

RODRIGUES EIRELE - ME, CNPJ: 10.546.412/0001-85, Valor 

Global: R$ 181.294,89 (Cento e oitenta e um mil duzentos e noventa 

e quatro reais e oitenta e nove centavos). Data da Adjudicação e 

Homologação: 11/10/2019. 

  

ISOMAR CASTRO BARROS  
Prefeito Municipal de Óbidos/PA e.e.   

Publicado por: 
Rosângela Marinho Giordano 

Código Identificador:8821CB49 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ 

 

SETOR DE LICITAÇÃO E PREGÃO 

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

307/2017 

 

Processo Licitatório: Pregão Presencial PP-018-PMO/2017 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ 

Contratado (a): J. FERREIRA MALCHER - ME 

  

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de 

vigência do contrato até 31 de dezembro de 2019, nos termos do art. 

57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. PRAZO DE VIGÊNCIA: O 

presente Termo Aditivo entra em vigor a partir de 30/06/2019 com 

vigência até o dia 31/12/2019. DATA DA ASSINATURA: 

15/06/2019. 


