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SMC - Secretaria Municipal de Cultura
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO SMC Nº 01/2021

 
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01-069.867/21-40
OBJETO: Revitalização e conservação do acervo do Instituto Cultural Amilcar Martins – ICAM, visando a organização, a restauração e a
divulgação do acervo bibliográfico para salvaguarda do patrimônio histórico da cidade de Belo Horizonte, fomentando o acesso da população.
 

A Secretaria Municipal de Cultura – SMC comunica a todos, o interesse em formalizar parcerias para execução do Projeto
“Requalificação do Acervo Biblioteca Instituto Cultural Amilcar Martins”, por meio de inexigibilidade de Chamamento Público, com a
Organização da Sociedade Civil abaixo descrita:
 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Cultural Amilcar Martins
CNPJ: 05.055.795/0001-59
VALOR: R$ 180.000,00
VIGÊNCIA: 14 (quatorze) meses a partir do recebimento da primeira parcela.
 

A presente inexigibilidade de Chamamento Público encontra respaldo no artigo 31 da Lei nº 13.019/2014 e se justifica pelo fato de
que os recursos serão repassados para a execução de uma ação de interesse público. A inviabilidade de competição que o torna esse objeto de
parceria inexigível está amparada nos seguintes fatos: a Instituição demandante se configura como um importante centro de preservação do
patrimônio cultural bibliográfico com guarda de obras de relevância histórica amplamente reconhecidas internacionalmente, com acervo
único; a consonância do objeto com os objetivos estabelecidos no Plano Municipal de Cultura de Belo Horizonte.

Essa publicação visa atender à Lei nº 13.019/2014, ficando concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para impugnação desta
Justificativa, a contar desta publicação.

A impugnação deverá ser entregue, por escrito, na Secretaria Municipal de Cultura, situada na Avenida Augusto de Lima, 30 – 3º
andar/ DGIC, onde também poderá ser realizada consulta ao processo referente à parceria pretendida.
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MODALIDADE: Termo de Fomento
SITUAÇÃO: Em Andamento
 

Fabíola Moulin Mendonça
Secretária Municipal de Cultura
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