
000
PREFEITURA MI.INICIPAL DE NAVIRAI

PROCURADORIA ADJTINTA

JUSTIFICAT|VA PARA FORMALTZAqAO DE TERMO
DE FOMENTO ENTRE O MUNICIPIO DE NAVIRAI E
ASSOCTA9AO NAVTRATENSE TERRA E PAZ - (ANTEP)

Com fulcro nos incisos ll, do art. 31, combinado com o art. 33 e 34, da Lei Federal n"

13.01912014 e Lei Municipal n. 203312016, art. 11, inciso V, PUBLICA-SE a
justificativa apresentada pela Superintend6ncia de Cultura paru a INEXIGIBILIDADE,
para a formalizagSo direta de Termo de Fomento entre o MUNICIPIO DE NAVIRAi,
atrav6s da Superintendencia de Cultura e ASSOCIA9AO NAVIRAIENSE TERRA E

PAZ - (ANTEP)

DA JUSTIFICATIVA:

Na qualidade de Superintende de Cultura e consoante art. 32, da Lei Federal no

13.01912014 apresento a justificativa de INEXIGIBILIDADE, com vista a celebragio
de parceria, destinada a transferdncia de recursos para ASSOCIAQAO
NAVIRAIENSE TERRA E PAZ . ANTEP:

1- Constitui objeto a conjugagSo de esforgos entre o poder p0blico e a associagSo

no sentido de transfer6ncia de recurso para custear despesas conr estrutura de
rodeio, para o evento em "Comemoragdo ao 15" Aniversdrio de Criagdo do

Assentamento Juncal" a ser realizado nos dias 04 a 07 de maio do corrente ano.

2- O auxilio financeiro para a presente associagSo tem como objetivo oportunizar
aos moradores do Assentamento Juncal o desenvolvimento cultural e econ6mico, ao
qual atender6 o prjblico de todas as idades e gostos, proporcionando lazer e
diversio como shows artisticos, rodeios, bailes, comidas tipicas e apresentag6es
culturais, propiciando a confralernizaglo aos moradores, fazendas vizinhas, bern

como o Municlpio de Navirai e regi6o.

3- Admite-se a impugnagSo dr presente justificativa, no prazo de cinco dias a

contar de sua publicagio, ao qual ser6 analisado pelo administrador p0blico
responsdvel em at6 cinco dias da data do respectivo protocolo.

NAVIRAI/MS, 20 de 2017.

CAROLINE ER

Superintendente da F dagSo de Cultura
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