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RATIFICAçÀo Do CoMUNICADo DE DISPENSA DE LICITAÇÀO N.26/2022
TERMO DE FOMENTO

Secretaria Municipal de Assistência Sócial

Observou-se a necessidade apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Termo de
Fomento firmado com a ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA EURIPEDES BARSANULFO - CNpf n.
08.826.948/0001-02, execução do Projeto "Alquimia" por meio da realização de oficinas de judô
e siriri destinadas a 100 (cem) crianças e adolescentes com idade entre 04 e 15 anos em sih.lação
de risco e/ou vubrerabüdade social e estudando com regularidade, pelo período de 09 (nove)
meses a partir da data de assinatura no valor global de R$ 16.660,00 (dezesseis mil e seiscentos e
sessenta reais), que será repassado em 1 (uma) única parcela conforme plano de ação 2022.

Conforme aProvação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente através dâ
Resolução n' M/2IZZ/CMDCA/VGIMT e Edital no 02 / 2022 / CMDCA/VG-FIA/ VG. O recurso do
presente Termo de Fomento é proveniente do Fundo Municipal da InÍância e Adolescência de Várzea
Crande.

Desse modo acolho a justificativa e Plano de Ação e APROVO a celebração de Termo de Fomento,
considerando disponibilidade orçamentiíria, às ÍIs. 15 dos autos e manifestação da douta Procuradoria
Municipal, que emitiu Parecer Jurídico favorável n" 227 /2022, às fls 129/135, no sentido de concordar
com a celebração do Termo de Fomento.

Assim, considerando as razões expostas, RATIFICO o Comunicado de Dispensa de Licitaçào n.
26/2022, para a celebração do Termo de Fomento com o valor a ser repassado para o Associação
Espírita Eurípedes BarsanulÍo - CNPJ n" 08.826.948 / 0001,-02, para promover o repasse de recursos
financeiros para atender ações desenvolvidas do Projeto execução do Projeto "Alquimia" por meio
da realização de oficinas de judô e siriri destinadas a 100 (cem) crianças e adolescentes com idade
entÍe 04 e 15 anos em situação de risco e/ou vuLnerabilidade social e estudando com
regularidade, que será repassado em 1 (uma) única parcela conÍorme plano de ação 2022.
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De-se publicidade e cumpra-se.


