PREFEITURA MUNICIFIAL DE WESTFALIA

Rue Leopoldo Fiegenbaum, 488 -Wesffalia/ RS
CEP 95893.000 -FONE/FAX (Oxx51) 3762 4553
E-mail:\hrestfalia@westfalia.rs.aov.br

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLIC0 n° 04/2022

0RGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

CNPJ: 29.891.437/000144

VALOR: R$ 43.400,00

pRojETO: DANeANDO As TRADicoEs
Visto o interesse da Administracao Municipal em formalizar o Termo de Parceria

com WESTFALISCHE TANZGRUPPE para realizacao de evento de valorizagao e de
incentivo a cultura do sapato de pau, nosso simbolo representado no nosso idioma e
tamb6m na danca folcl6rica com o uso do sapato de pau, com realizaeao de encontro
de grupo de daneas folcl6ricas alemas com ampla divulgaeao e, considerando que a
OSC em questao ja vein desenvolvendo durante urn longo periodo. 0 Grupo de
Daneas Folcl6ricas Alemas Westfalische Tanzgruppe jniciou suas atividades em julho
de 1995, representando o municipio de Westfalia de forma voluntaria. 0 principal
objetivo da entidade, desde entao, e preservar a cultura de §eus antepassados, vindos
do Norte da Alemanha. La, na Westfalia ou "Westphalen" em alemao, no Norte da
Alemanha, usava-se urn calgado de madeira o "Sapato de Pau", para proteger-se do
frio rigoroso e da neve. 0 calgado foi trazido para ca pelos imigrantes, tamb6m usado

por no§sos antepassados. 0 Sapato de Pau e fabricado ainda hoje de modo artesanal.
Sapato de Pau tambem se chama o dialeto falado por nossos antepassados e ainda
praticado em nosso Municipio.

Importante frisar que o uso do calgado de madeira nas apresentag6es do
Grupo impacta no publico, junta com o uso de traje tipico, com urn efeito sonoro
surpreendente. Por isso o Grupo e impar, nenhum outro se equipara ao colorido
especial dos trajes e com o som do "sapato de pau" dando o ritmo da danga.
Como diferencial, o Westfalische Tanzgruppe realiza todas as suas
apresentag6es calgando o sapato de pau, urn dos grandes e mais significativos
simbolos do Municipio. Os trajes, da mesma maneira, sao pesquisados e estudados
na regiao de origem dos antepassados, nao deixando de ser uma forma de
homenagear os imigrantes alemaes que colonizaram Westfalia.

A cada dois anos - nos anos pares, o Grupo de Daneas Folcl6ricas Alemas
Wesffalische Tanzgruppe tamb6m promove o Wesffalischer Tanzabend, evento que
conta com a participaeao de grupos folcl6ricos de todo o Rio Grande do Sul (RS), e os
tradicionais jogos germanicos com sapato de pau. A programagao e tambem alusiva
ao aniversario de emancipagao politica de Westfalia.

Considerando que a Lei 13.019/2014 estabelece o regime juridico das
parcerias entre a administragao publica e as organizae6es da sociedade civil, em
regime de mjitua cooperaeao, para a consecueao de finalidades de interesse ptiblico e

reciproco, mediante a execueao de atividades ou de projetos previamente
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboragao, em termos
de fomento ou em acordos de cooperagao, e define diretrizes para a polftica de
fomento, de colaboraeao e de cooperaeao com organizag6es da sociedade civil;
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Considerando que se trata de projeto exclusivo desenvolvido pelo
WESTFALISCHE TANZGRuPPE e em decortencia da inviabilidade da competigao
entre as organizae6es da sociedade civil, pois as metas do objeto desta parceria
somente podem ser atingidas por esta entidade, e tendo em vista que e§ta sediada no
municipio,

nos termos do

art.

8°,

§

1°,

do

Decreto

Municipal

n° 23/2017,

Administraeao considera inexigivel o Chamamento Pdblico, nos termos do art. 31,
capuf da Lei 3.019/2014.

Considerando que o WESTFALISCHE TANZGRUPPE apresentou plano de
trabalho compativel com as atividades desenvolvidas, anexando todas as certid6es
negativas de debitos fiscais e trabalhistas em dia, com base no parecer favoravel do
6rgao tecnico, resta evidenciado pelas raz6es acima apresentadas, que nao ha
impedimento legal para firmar parceria com esta municipalidade por inexigibilidade de

Chamamento Publico.

Westfalia, 23 de fevereiro de 2022.

Homologo o parecer em 23/02/2022.
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Joacir Ant6nio Docena
Prefeito Municipal
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