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PROCESSO Ne. 800188/2022
RÂTrFICAÇ{O DO COMUNTCADO DE DTSPENSA DE LTCTTAÇÃO N" 2tl2O22

TERMO DE FOMENTO
Secretâria Municipal de Assistência Social

Observou-se a necessidade apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Termo de
Fomento firmado com o Associação das Manifestações Folclóricas de Mato Grosso- cNpf n.
06.240.155 /0001-81, Execução do projeto "Movimentação Cultural,,por meio da realizaÇão de
oficinas de aprendizagem de manifestações populares tradicionais [danças tradicionais, artesanato,
culinária, música, teatro e fabricação de instrumentos tradicionâis] para 150 (cento e cinquenta)
crianças e adolescentes com idade entre 13 e 17 anos provenientes de escolas da rede pública de
ensino.

Considerando a aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente através
da Resolução ne 04/2022/cMDCA/VG/MT e Edital ns 02/2022/cMDcA/vG-FlA/vG. o recurso do
presente Termo de Fomento é proveniente do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de
Várzea Grande.
Desse modo acolho a iustificativa e Plano de Ação e ApRoVo a celebração de Termo de Fomento,
considerândo anuência do Planejamento com parecer 0rçamentário às fls. n.015 dos autos e
manifestação da douta Procuradoria Municipal, que emitiu Farecer furídico n 2la/zozT
favoráveis fls.129 /L36, no sentido de concordar com a celebração do Termo de Fomento.
Desse modo, considerando as razôes expostas, RÁTIFICo o comunicado de Dispensa de
Licitação ne. zl/2022, para a celebração do Termo de Fomento, com o valor a ser repaisado para
o Associação das Manifestações Folclóricas de Mato Grosso, cNpl n" 06.240.1ss/0001-81, para
promover o repasse de recursos financeiros para atender ações desenvolvidas do prójeto
Movimentação cultural" do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, no valor global dá R$
16.660,00 (dezesseis mil e seiscentos e sessentâ reais), com vigência de 03 (trêsJ meies, que será
repassado em 1 [uma) única parcela conforme plano de ação Z0ZZ.

Dê-se publicidade e cumpra-se.

Várzeâ Grande-MT 14 de abril de 2022.
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