EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PROCESSO nº 77220447
O Secretário de Estado da Cultura, no uso de suas atribuições legais torna público a
Inexigibilidade de Chamamento Público, nos termos do Art.32 da Lei nº 13.019/2014,
para firmar parceria com a Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil
Residência Franciscana Nossa Senhora da Penha, no sentido de viabilizar apoio
para o custeio das contas de energia elétrica decorrentes da iluminação noturna, da
parte externa do monumento histórico Convento da Penha, no Município de Vila
Velha/ES, em razão da inviabilidade de competição entre as organizações da
sociedade civil, considerando a natureza singular do objeto da parceria, por ser a
Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil - Residência Franciscana
Nossa Senhora da Penha, a única com capacidade técnica e expertise para dar
continuidade a iluminação cênica de tão importante Bem Cultural, garantindo a
memória visual com a devida qualidade e segurança, bem como, empregando com
economicidade, eficácia e zelo os recursos públicos, atendendo o interesse público
em consonância com os princípios constitucionais.
Valor Total: R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais).
Vitória, 20 de Março de 2017.
JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS
Secretário de Estado da Cultura

OBS: Texto republicado por ter sido publicado com o valor incorreto às págs.21 do
Diário Oficial dos Poderes do Estado de 15/03/2017.

RESUMO DO TERMO DE FOMENTO SECULT nº 001/2017
Registro SECONT nº 170.049
Processo SECULT nº 77220447
Inexigibilidade de Chamamento Público, nos termos do Art.32 da Lei nº
13.019/2014.
Partícipes:
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de
Estado da Cultura – SECULT, CNPJ nº 01.062.213/0001-00 e a
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - Província Franciscana da Imaculada
Conceição do Brasil, CNPJ nº 62.340.203/0027-13.
OBJETO: Cooperação técnica cultural financeira, entre os partícipes, no sentido de
viabilizar apoio para a o custeio das contas de energia elétrica decorrentes da
iluminação noturna, da parte externa do monumento histórico Convento da Penha,
no Município de Vila Velha/ES.
Valor Total: R$ 120.000,00
Cronograma de desembolso:
Mês/Ano
Valor
Abril/2017
60.000,00
Março/2018
60.000,00
Valor Total
120.000,00
Publicação: Diário Oficial dos Poderes do Estado de 30/03/2017.
Vigência: vigerá a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação de seu extrato na
imprensa oficial até 30/04/2019.
Programa de Trabalho: 13.391.0029.1608

ED: 33.50.43.00

Prestação de contas: A Organização da Sociedade Civil prestará contas da boa e
regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do
término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração exceder
um ano.
Data da assinatura: 24/03/2017

