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PROCESSO Ne. 7997 86 /2022

RATIFIcAçÃo Do coMUNtcADo DE DISPENSA DE LICITAçÃo N' 79 /2022
TERMO DE FOMENTO - Secretaria Municipal de Assistência Social

Desse modo acolho a jusüncativa e plano de ação e APROVO a celebração de Termo de Fomento, tendo em

vista manifestamente autorizado pela Procuradoria Municipal via Parecer furídico n" 217 /2022 e Parecer

orçamentário favorável às fls. 16, anuindo à contratação.

Desse modo, considerando as razões expostas, e diante da aprovação pela Procuradoria Municipal, RATIFICO

o Comunicado de Dispensa de Licitâção ne.79/2022, para a celebração do Termo de Fomento com o

Rotary Clube Várzea Grande Portal da Norte, para execução do Proieto "Construindo o Futuro". inscrita

no CNpJ n. OZ.2O1.262lOOO1-02, estabelecida na Avenida Couto Magalhães, n.e 2660, Centro, Várzea Grande -

MT, CEp: 78.110-798, com valor totâl fixado no total de R$ 100.660,00 (cem mil seiscentos e sessenta reais),

para execução do Proieto CONSTRUINDO O FUTURO, que será realizado em uma única parcela, segundo

consta no Plano de Ação, cuja vigência contratual será 09 (nove) meses, segundo justificativa constante no

Projeto Básico,

Dê-se publicidade e cumpra-se

Várzea Grande-MT 13 de abril de 2022
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Observou-se a necessidade apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Termo de Fomento

firmado com a ROTARY CLUBE VÁRZEÁ 6RANDE - PORTAL DO NORTE - CNPI n' 03.201..262 /0001'02,
cuio objeto visa a execução do Proieto "ConsEuindo o Futuro" por meio da realização de palestras e prática

de atividades culturais e de conscientização ambiental, visando o atendimento de B0 [oitenta) crianças e

adolescentes em situação de vulnerabilidade social com idade entre 03 e 17 anos.

Considerando a necessidade quanto à celebração de Termo de Fomento com o Rotary Clube Várzea Grande

portal da Norte, para execução do Proieto "Construindo o Futuro" por meio da realização de palestras e

prática de atividades culturais e de conscientização ambientâI, visândo o atendimento de B0 [oitenta)

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social com idade entre 03 e 17 anos pelo período de

O9 (nove) meses a partir da data de assinatura.

Considerando a devida aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente âtravés da

Resolução na 04/2022/CMDCA/VG/MT e edital nq 02 /2022 /C\/!DCA/VG-FIA/VG e Resolução na

14/ZOZ1,/CMDCA/VG/MT, considerando que o recurso do presente Termo de Fomento é proveniente do

Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Várzea Grande.


