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Mr/ Secretaria Municipal
CONTRATANTE: preÍeitura Munici pal de V árzea Grande -
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CONTRATADA: FEDERAÇÃO MATROGROSSENSE DE FUTEVOLÔLEI

.987 /0007-99
FUTFUT, inscrita no CNPJ n.o 18.087
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CONSidCTANdO qUC A FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE FUTEVÔLEI- FMTFUT é uma associação sem fins lucrativos de caráter desportivo e exercendo afunção técnica normativa e fiscarizadora das atividades reracionadas .o- p.ati.u dofutevôlei, inclusive a ênÍase educativa e social.
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COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇ AON'2)/2022- TERMO DE FOMENTO

Formalização

Copa Várzea-Grandense de Futevôlei,
em parceria com a Secretaria Municipal

Fomento será pelo período cie 02 (dois)
meses.

Rua N" 50, 6558,

FMTFUT,
defender, difundir, 

lincentivar, promover, or ganizar, arftorizar, Íiscalizar,
processar/ julgar, decidir, instituir, exercer,

público e relevância social,

N.l
alterações, 70/2016, Federal

divulgação turística ao
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Licitação
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Município de Várzea Grande, com movimentação de diversos atletas e turistas de

diversas localidades na região.

Considerando a importância da práüca esportiva e de suas modalidades,

além de promover o lazer, o turismo e a cultura,

ConsiderandoosfundamentoslegaisprevistonaConstituiçãoFederal,
art. 217, bem como considerando encontrar amPaÍo nas legislações vigentes' Lei

Federal n." 8.666/93, Decreto Municipal n: 70/20'16, Lei Federal n.' 13.019 /201',4'

alterada pela Lei no 13.204/2015.

Considerado a necessidade de se empreender esforços para estabelecer

ações cooPerativas e integradas, mediante Parcerias' como a Presente' enke o

Município de Várzea Grur,ã", através da Secretária Municipal de Educação, Cultura'

Esportá e Lazer e a FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE FUTEVÔLEI - FMTFUT'

Considerando que os valores a serem repassados' encontram-se previstos

no Plano de Aplicação con§tante nos autos, para o custeio das despesas com pessoal'

materiais, e outros que irão colaborar com a FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE

FUTEVÔLEI - FMTFUT, para a realízaçáo do evento da 1u COPA VÁRZEA-

GRANDENSE DE FUTEVÔLEI, nos dias 13,1'4e15 de maio de2022'

Considerando o histÓrico positivo da FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE

DEFUTEVÔLEI-FMTFUT,ematendimentodasdemandasesPortivasdetodoo
Estado.Considerandoadisponibilidadeorçamentárias,con§tanteàsfls.99dosautos,
bemcomooParecerden."Ü5/2022,exaradopeladoutaProcuradoria,comosdevidos
saneamentos, em temPo, fica assim, justiÍicada a realização do TERMO DE FOMENTO'

JUSTIFICATTVA DO PR

O valor a ser

FUTEVÔLEI - FMTFUT,

EÇO

repassado para FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE

no total de R$ 299.616,00 (duzentos e noventa e nove mil'

seiscentos e dezesseis reais

Assim, devidamente iustificada a necessidade da realização do Termo de

Fomento firmado Para Promover o rePasse de recursos financeiros para da 1 COPA

VÁRZEA-GRANDENSE DE FUTEVÔLEI, nos dias '13, 1'4 e 15 de maio de 2022,

considerando Parecer Orçamentário e Parecer Jurídico da douta, em temPo saneado' no

sentido de concordar com a celebração do T de Fomento, submetemos o presente

comunicado de Dispensa de Licitação n'o p 202 à autoridade suPerior.

Grande, 02 maio de 2022.
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