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Observou-se a necessidade apresentada pela Secretaria Municipal de Assistêncra Social, Termo de
Fomento firmado com o AssoctAÇÃo BENEFICENTE vlDA NovA - cNpJ n. 06.254.660 /OOOL-
85, para a execução do projeto "Acolher, cuidar e Amar o qual visa o aperfeiçoamento do
programa de acolhimento institucional através da aquisição de materiais de limpeza e higiene
pessoal, alimentação e itens de cama e banho para todos os acolhidos das 04 uniàades de casas
lares, bem como a capacitação das mães sociais por meio da realização de oficinas em beneficio às
crianças e adolescentes acolhidas pelo serviço, vítimas de abandono familiar, maus tratos e abuso
sexual, na faixa etária de 0 a 17 anos e 11 meses de idade sob ordem judicial.

Considerando a aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente através
da Resolução no 04/2022/CMDCA/VC/MT e Edital ns 02/2022/cMDCA.IVC-nt,1vc e Resotução ne
1,4/2027/0MDCA/YG/MT. 0 recurso do presente Termo de Fomento é proveniente do Fundo
Municipal da Infância e Adolescência de Yârzea Grande Desse modo acolho aiustificativa e plano de
Ação e APROVO a celebração de Termo de Fomento, considerando manifestação da Secretaria de
Plane.iamento com Parecer orçamentário e da douta procuradoria Geral dó Município, com o
devido atendimento às ressalvas, que emitiu parecer.furídico n" zlg/z0zz, favorável, às fls. de n.s
729 /737, no sentido de concordar com a celebração do Termo de Fomento.

PROCESSO Ns. 7 997 36 / 2022

Várzea Grande-MT 14 de abril de 2022

Desse modo, considerando as razões exposta, RATIFICo o comunicado de Dispensa de Licitação
n, 20/2022, para a celebração do Termo de Fomento com o valor a sei repassado para o
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA - CNPI N" 06,254,660 /OOO1.B5, PArA PTOMOVET O
repasse de recursos financeiros para atender ações desenvolvidas do Proieto Àcolhôr, Cuidar e
Amar do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, no valor global de R$ 52.660,00 (cinquenta e
dois mil, seiscentos e sessenta reaisJ, que será repassado em 1 (uma) única parcela coniorme plano
de açáo 2022.

Dê-se pu blicidade e cumpra-se.
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