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JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO DO ACORDO 

DE COOPERAÇÃO ENTRE A FUNDAÇÃO BRADESCO E O MUNICÍPIO DE 

ROSÁRIO DO SUL/RS.  

 

Inexigibilidade de Chamamento Público nº. 002/2018 

Acordo de Cooperação com Inexigibilidade de Chamamento Público 

 

 O Município de Rosário do Sul torna pública a Inexigibilidade de chamamento público, 

nos termos do art. 31, caput, da Lei nº. 13.019/2014, visando firmar a parceria com a Fundação 

Bradesco através de um Acordo de Cooperação.  

 Justificamos a Inexigibilidade de chamamento público para celebração deste Acordo de 

Cooperação, as aulas disponibilizadas pela Fundação Bradesco, sendo estas de natureza única e 

singular, podendo somente ser ofertada por esta Entidade específica.   

A íntegra do Acordo de Cooperação após o prazo de impugnação estabelecido no art. 32 da 

Lei 13.019/2014, poderá ser obtido gratuitamente no site: www.prefeituraderosariodosul.com.br e 

www.diariomunicipios.com.br.  

Demais informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Contratos, de 

segunda-feira à sexta-feira, nos seguintes horários: das 7h00min a 13h00min.  

 

Rafael da Silva Pinto- – Prefeito Municipal, em exercício.  

 

 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO DO ACORDO DE 

COOPERAÇÃO ENTRE SINDICATO RURAL DE ROSÁRIO DO SUL E O MUNICÍPIO 

DE ROSÁRIO DO SUL/RS.  

 

Inexigibilidade de Chamamento Público nº.003/2018 

Acordo de Cooperação com Dispensa de Chamamento Público 

 

 O Município de Rosário do Sul torna pública a Dispensa de chamamento público, nos 

termos do art. 30, VI, da Lei nº. 13.019/2014, visando firmar a parceria com o Sindicato Rural de 

Rosário do Sul através de um Acordo de Cooperação, onde será efetuada a cedência de uma sala 

no Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil para ministrar cursos do SENAR, 

um projeto educativo de responsabilidade da referida Entidade. 

 Justificamos a dispensa de chamamento público para celebração de Acordo de Cooperação 

entre o Município e o Sindicato Rural de Rosário do Sul, uma vez que os serviços ligados a 

Educação  são de suma importância a comunidade e necessitam de ação continuada e ininterrupta.  

A íntegra do Acordo de Cooperação após o prazo de impugnação estabelecido no art. 32 da 

Lei 13.019/2014, poderá ser obtido gratuitamente no site: www.prefeituraderosariodosul.com.br e 

www.diariomunicipios.com.br.  

Demais informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Contratos, de 

segunda-feira à sexta-feira, nos seguintes horários: das 7h00min a 13h00min.  

 

Rafael da Silva Pinto – Prefeito Municipal, em exercício. 
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