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couUNrcADo DE DrspENsA oe lrcrrlçÃo No18/2022- TERMo DE FoMENTo

Termo de Fomento - Secretaria Municipal de Assistência Social,

Preíêitu ra Municipal de Várzee Grànde - www.var:eâgrànde.mt.gov.bí

$a
Liciteção

OBJETO: Execução projeto "Canta,ndo, brincando e aprendendo" por meio da

realização de oficinas com ballet, música, dança e atividades lúdicas em sala para 50

(cinquenta) crianças e adolescentes com idade entre 0) e 04 anos.

NTRATANTE: Prefeitura lYunicipal de Várzea Grande - MT/ Secretaria Municipal de

ADA: Centro de Estudos e Assistência a Família - CEAF - CNpl no

co

CONTRAT

Assistência Social

12.868.120/0001-94.

ENDEREçO DA SEDE DA CONTRATADA: Rua do Amor,

GLORIA iI, Várzea Grande - MÍ, CEp: 78140.780

No182, Bairro JARDIM

VIGENCIA: 06 (seis) meses, a partir da data de assinatura.

FUNDAMENTAÇAO LEGAL: Lei de Licitações -e Contratos N.8.666/93 e SUAS

Considerando que o Fundo da Infância e Adolescência

sustentação Iegal o art. 88, inciso IV do Estatuto da Criança e Adolescente - ECA e Lei

l'4unicipal no 4.095/20L5, de 03 de setembro de 2015, que dispõe sobre a política

I\4unicipal de Atendimento e Proteção da Criança e do Adolescente e revoga a Lei no

3.223, de 22 de outubro de 2008 e sua alteração Lei no 3.488, de 0t de julho de 2010
e dá outras providências.

Considerando que o Fundo público que tem como objetivo financiar
projetos que atuem na garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da

criança e do adolescente. sendo os recursos aplicados exclusivamente nesta áiea com

monitoramento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -

CM DCA.

Considerando que constituem fontes de recursos do FIA a dotação
consignada no orçamento do Município para a assistência social voltada à criança e ao

adolescente; doações de pessoas físicas e jurídicas, previstas no art. 260, do Estatuto
da Criança e do Adolescente; valores provenientes de multas previstas no art. 214, do

Estatuto da Criança e Adolescente, oriundas de infrações descritas nos alts. 228 a 25g

do referido diploma legislativo; transferência de recursos provenientês dos conselhos

FIA tem por
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alterações, Decreto Municipal n. 7O/2076, na Lei Federal n. 13.0.19/2014 alterada
pela Lei 73.204/2015, do Decreto Federat n. 8.726/2016, e no plano de Aplicação

apresentado pela i nstitu ição.
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Nacional e Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; doações, au tos,

contribuições e legados que venham a ser destinados; rendas eventuais, inclusive as

resultantes de depósitos e aplicações de capitais; recursos advindos de convênios,

contratos e acordos firmados entre o município e. instituições públicas e privadas,

nacionais e internacionais. federais, estaduais e municipais, para repasse a entidades
executoras de programas integrantes do plano de aplicação.

Considerando que o Cêntro de Estudos e Assistência a Família _

CEAF apresentou o projeto "cantando, brincando e aprendendo" ao Edital no

o2/2022/cMDcA/vG-FIA/vG do conselho Municipal dos DÍreitos da criança e do
Adolescente e sendo seu projeto habilitado por meio da Resolução no
o4/2o22/cMDcA/vG/Mr e o seu financiamento por meio do Fundo Municipal da
Infáncia e Adolescência de Várzea Grande/MT.

Considerando o disposto na Lei no L3.OL9/2A74 em seu artigo 20, inciso
VIII, considera-se termo de fomento o instrumento por meio do qual são formalizadas
as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade
civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas

organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos
fina nceiros,

ConsÍderando que os recursos depositados no FIA serão geridos e

administrados pelo conselho de Direitos da criança e do Adolescente - cMDcA, com
CNPJ próprío no O\,837.774/OOOI-27 , Banco Caixa Econômica Federal no 104, agência
no 0790, conta bancária no 102-9. cabendo à prefeitura Municipal de Várzea Grande
por, meio da secretaria de Assistência social a realização dos procedimentos
relacionados à formalização da parceria, empenho, liquidação e pagamento e

mon itora mento/fisca lização e análise de prestação de contas dos recursos do FIA/VG.
Considerando que a instituição não possui pendência de prestação de

contas reierente a termo de parceria anterior ao presente exercÍcio com essa
secretaria. estando apta para formallzação do Termo de Fomento, conforme disposição
no art. No 23. inciso XV, Decreto no 70 de 1g de novembro de 2016.

conforme acima explicitado, a secretaria de Assistência social e o conselho
l4unicipal dos Direitos da criança e do Adolescente - Fundo lvlunicipal da Infância e

Adolescêncía, no âmbito de suas'competências, considerando que a proposta de
trabalho apresentada pela instituição foi habilitada e aprovada conforme Resolução no
04/2022 decorrente do Edital de chamamento público no o2lzo2z do conselho

unicipâl dê Vánea Grãnde - www.varzêâBrande.mt.Sov.br
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Assim, devidamente justificada a necessidade da realização do Termo de
Fomento firmado para promover o repasse de recursos financeiros para atender ações
desenvolvidas no projeto "cantando, brincando e aprendendo, bem como havendo
Parecer lurídico da douta Procuradoria no 216/2022 emitido às fls. 94/97, no sentido de
concordár com a celebração do Termo de Fomento, submetemos o presente

comunicado de dispensa a autoridade superior,

Várzba Grande, 11 abril de 2022.

Daniela C tn ne Vêronezi
Su bsecretá ria Assistência Sociale

Várzea Grande - MT

PMVG

Municipal dos Dirêitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. primand

atendimento assistencial no Município de Várzea Grande, justificamos a celebração de

Termo de Fomento entre a Prefeitura de Várzea Gra nde/secreta ria de Assistência

Social por meio do Êundo Municipal da Infância e do Adolescente e o Centro de
Estudos e Assistência a Família - CEAF.

pelo

O valor a ser repassado para o Centro de Estudos e Assistência a
Família - CEAF - CNpJ no 12.868.120/OOo1-94, no total de 16.660,00 (dezesseis mil
e seiscentos e sessenta reais), para promover o repasse de recursos financeiros para

atender ações desenvolvidas do projeto..Canta^ndo, brincando e aprendendo, que

será repassado em 1 (uma) única parcela conforme plano de açáo 2022.

JUSTIFICATM DO PREçO
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