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PROCESSO N'. 80057 812022

coMUNtcADO DE DTSPENSA DE LlClrAÇÃO No.2312021 - TERMO DE FOMENTO

Termo de Fomento - Secretaria Municipal de Assistência Social.

OBJETO: Execução do Projeto "Apoio Sócio Educativo e Cultural" através da realizaçáo

de atividades de apoio socioeducativo e cultural por meio de dinâmicas, orientações, oficinas

de instrumentos musicais ritmos e danças para 60 (sessenta) crianças e adolescentes com

idade entre 02 e 17 anos.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT/ Secretaria lvlunicipal de

Assistência Social

CONTRATADA: INSTITUTO LUZ DO AMANH CNPJ n" 10.6 5.503/0001-25

ENDEREçO DA SEDE DA CONTRATADA: Rua CANADA, JARDIM PAULA l, Várzea Grande

- IvlT, CEP: 78.138-362

NCIA: 06 (seis) meses, cujo repasse Ílnanceiro, será repassado em '1 (uma) Única

parcela conforme Plano de Ação 2022.
VIG

O LEGAL: Lei de Licitações e Conlratos N.8.666/93 e suas alterações,

Decreto Municipal n.7012016, na Lei Federal n. 13.019/20í4 alterada pela Lei 13.20412015,

do Decreto Federal n. 8.72612016 e no plano de Aplicação apresentado pêla lnstituiÇão

FUNDAMENTAç

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAç O/ RAZ ES PARA ESCOLHA DO FORNECEDOR

Considerando que o Fundo da lnfância e Aôolescência - FIA tem por

sustentaÇão legal o art. 88, inciso lV do Estatuto da Criança e Adolescente - ECA e Lei

Municipal no 4.095/2015, de 03 de setêmbro de 2015, que dispõe sobre a PolÍtica Municipal de

Atendimento e ProteÇão da Criança e do Adolescente e revoga a Lei no 3.223, de 22 de

outubro de 2008 e sua altêraÇão Lei no 3.488, de 01 de julho de 20í0 e dá outras
providências.

Considerando que o Fundo público que tem como objetivo flnanciar projetos

que atuem na garantia da promoção, proteção e defesa dos direilos da crianqa e do

adolescente. Sendo os rêcursos aplicados exclusivamente nesta área com moniloramento do

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

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 art. 228 a 258 do referido diploma legislativo;

transferência de recursos provenientes dos Conselhos Nacional e Estadual dos Direitos da

Criança e do Adolescente; doaÇões, auxÍlios, 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, Íederais, estaduais e municipais, para repasse

a entidades executoras de programas integrantes do plano de aplicação.

Considerando que o lnstituto Luz do Amanhã apresentou o Projeto "Apoio
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Sócio Educativo e Cultural" ao Edital no 12l2lz2lCMDCAllG-Fl Al1/G do Conselho Mu cipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente e sendo seu projeto habilitado por meio da

Resolução no 04I20221CMDCA^/G/MT e o seu financiamento por meio do Fundo Municipal da

lníância e Adolescência de Várzea Grande/MT.

Considerando o disposto na Lei no 13.019/2014' em seu artigo 2o, inciso Vlll,

considera-se termo de íomento o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias

estabelecidas pela adminishação pública com organizações da sociedade civil para a

consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizaçôes da

sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros.

Considerando que os recursos depositados, no FIA seráo geridos e

administrados pelo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, com CNPJ

próprio no 01.831.77410001 -27, Banco Caixa Econômica Federal no 104, agência no 0790,

conta bancária no '102-9, cabendo à Prefeitura Municipal de Vázea Grande por meio da

Secretaria de Assistência Social a realização dos procedimentos relacionados à formalização

da parceria, empenho, liquidação e pagamento e monitoramento/fiscalização e análise de

prestação de contas dos recursos do FIA /G.

Considerando que a lnstituição não possui pendência de prestação de contas

referente A termo de parceria anterior ao presente exercÍcio Com essa Secretaria, estando

apta para íormalização do Termo de Fomento, conforme disposição no art. No 23, inciso XV,

Decreto no 70 de '18 de novembro de 2016.

Conforme acima explicitado, a Secretaria de Assistência Social e o Conselho

Municipal dos Direttos da Criança e do Adolescente - Fundo Municipal da Infância e

Adolescência, no âmbito de suas competências e considerando que a proposta de trabalho

apresentada pela instituição foi habilitada e aprovada conforme Resolução no 0412022

decorrente do Edital de Chamamento Público no 0212022 do Conselho Municipal dos Direitos

da Criança ê do Adolescente - CMDCA, primando pelo atendimênto assistencial no Município

de Várzea Grande, justificamos a celebraÇão de Termo de Fbmento entre a Prefeitura de

Vázea Grande/Secretaria de Assistência Social por meio do Fundo Municipal da lnfância e do

Adolescente e o lnstituto Luz do Amanhã.
JUSTtFTCATIVA OO PREçO

O valor a ser repassado para o lnstituto Luz do Amanhã, no total de RS

16.660.00 (dezesseis mil e seiscentos e sessenta reais) para promover o repasse de

recursos financeiros para atender aÇóes desenvolvidas do projéto "Apoio sócio educativo
e cultural", será realizado em 01(uma) única, conforme o plano de açào 2022, devidamêntê

aprovado junto ao Parecer Orçamentário às fls. 15 dos autos

Assim, devidamente justificada a necessidade da realização do Termo de Fomento

firmado para promover o repasse de recursos financeiros para atender ações desenvolvidas e

voltada à criança e ao adolescentê, bem como havendo Parecer Jurídico da douta

Procuradoria n' 23212022 emitido às fls. 101/107, e apontamentos devidamente sanados,
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anuindo com a celebração do Termo de Fomento, submetemos o presente comuni
dispensa de licitação n.2312022, à autoridade superior. I

Várzea Grande, 25 abtil de 2022

Daniela Cri ronezi
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