
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO – ESPÍRITO SANTO

JUSTIFICATIVA
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO n° 1.01298/2019

Processo Administrativo nº 001298/2019

REFERENTE: A finalidade da presente Inexigibilidade de Chamamento Público é a celebração de parceria com o
INSTITUTO FREI MANOEL SIMON, inscrito no CNPJ sob o n° 07.623.551/0001-17, com sede na Rua Antônio
Machado, nº 35, Ed. Luiz Cola, Loja 02, Bairro Centro, nessa Cidade de Castelo, ES, por meio da formalização
de termo de colaboração,  para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a
transferência de recursos financeiros à referida Organização da Sociedade Civil  (OSC), conforme condições
estabelecidas no Termo de Colaboração.

RESUMO: Termo de Colaboração com o INSTITUTO FREI MANOEL SIMON viabilizando a transferência de
recursos para a execução de atividade voltada a preservação, conservação e funcionamento do espaço cultural
“Casarão da Fazenda do Centro”.

DA JUSTIFICATIVA: O INSTITUTO FREI MANOEL SIMON é entidade previamente credenciada na Secretaria
Municipal de Turismo e Cultura e reúne os requisitos necessários para atender às expectativas da Administração
Pública na realização da atividade. Nos dias atuais, a preservação do patrimônio cultural tornou-se necessário.
Antes restrito à ideia de preservar uma memória oficial e designando apenas as “edificações de pedra e cal”, o
conceito cresceu em extensão e complexificação, reforçando a trajetória histórica e social das comunidades. A
atual  legislação,  atrelada  ao pensamento  de que,  cada vez mais,  o  homem ratifica a sua condição  de ser
histórico e social,  torna-se um convite à elaboração de políticas públicas que contemplem a preservação do
patrimônio cultural. O Casarão da Fazenda do Centro, por sua relevância para a memória histórica do município
e do próprio Estado, foi tombado como patrimônio cultural e arquitetônico pelo Conselho Estadual de Cultura em
1984. Marco histórico da nossa colonização pelos desbravadores portugueses, dos escravizados negros e dos
imigrantes italianos, o grandioso casarão reflete a imponência dos áureos tempos do café. O local é importante
para a nossa cultura seja por ter sido palco da escravatura e sua abolição, ou por ter sido um ponto de início da
ocupação  pelos  imigrantes  italianos,  tornando-se  o  mais  importante  centro  econômico  e  social  da  região,
produzindo  café,  cana-de-açúcar  e  milho,  sendo  extremamente  conveniente  e  oportuno  manter  viva  essa
memória.  Disso revela-se a importância em manter à disposição do cidadão castelense e visitantes,  um de
nossos pontos turísticos mais importantes, que, por si só, conta parte da história do Município. O Casarão da
Fazenda do Centro é um local extremamente importante para a nossa cultura, pois é um dos poucos lugares que
conseguiu  vencer  os efeitos do  tempo,  mantendo a sua  essência.  Após  um longo período de  abandono e
degradação, o Casarão da Fazenda do Centro passou por um amplo trabalho de restauro. Atualmente funciona
como um espaço cultural que, além de receber uma grande quantidade de turistas e estudantes, também é
utilizado para a realização de eventos dos mais variados temas. Eis, portanto, a necessidade de mantê-lo em
funcionamento. Entretanto, o Instituto Frei Manoel Simon detém a posse exclusiva do Casarão, o que retira do
Município a possibilidade de execução de qualquer tipo de projeto no local por meio de outra Entidade. Ou seja,
isso outorga ao Instituto Frei Manoel Simon exclusividade para o uso do imóvel, e, por conseguinte, acarreta
inviabilidade  de  competição  entre  as  demais  organizações  da  sociedade  civil  que  eventualmente  possuam
aptidão para executar os objetivos pretendidos no local. Tais circunstâncias fazem revelar a natureza singular do
objeto da parceria, bem como, que suas metas somente podem ser atingidas pelo IFMS, o que mostra, por
conseguinte, a inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil e a adequação do caso
concreto à hipótese de inexigibilidade de Chamamento Público estampada no Art. 31 da Lei 13.019/14. Foram
avaliados os elementos apresentados pela Entidade e verificou-se que a mesma cumpre todos os requisitos
estatutários e legais para a celebração da parceria, bem como, constatou-se que a proposta apresentada atende
às diretrizes estabelecidas pela Administração no Termo de Referência. Diante de todo exposto, e, por restar
demonstrado que a hipótese se amolda à possibilidade legal, nos termos do Art. 31, da Lei nº 13.019/2014,
justifica-se a presente inexigibilidade de Chamamento Público para a celebração do Termo de Colaboração com
o  Instituto  Frei  Manoel  Simon.  Oportunamente,  submetam-se  a  presente  Justificativa  de  Inexigibilidade  de
Chamamento Público à ratificação do Prefeito.

Castelo/ES, 30 de Julho de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI
Prefeito
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