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Extrato da Justificativa de Dispensa de Processo Seletivo 

Referência: Dispensa Processo Seletivo – Termo de Fomento com a Associação Desportiva WAARM 

Base legal: Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações, e Decreto Municipal nº 698/2016. 

Partícipes: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paragominas e a Associação 

Desportiva WAARM 

Tipo de Instrumento para Formalização: Termo de Fomento 

Objeto: Repasse financeiro para a ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA WAARM, para o desenvolvimento do Projeto 
com responsabilidade social de Crianças e Adolescentes; com o custeio das despesas com aquisição de material 
esportivo, material de limpeza e despesas com pessoal da Associação nos meses de Outubro a Dezembro/2022, 
aprovado através da Resolução nº 027/2023 – CMDCA. 

Valor de Repasse: R$ 104.940,00 (Cento e quatro mil, novecentos e quarenta reais) 

Vigência: A partir da data de assinatura até 31/12/2023 

Período e local de impugnação: 17/02/2023 a 22/02/2023 – Sede do Conselho da Criança e do Adolescente de 
Paragominas, sito à Praça Cleodoval Gonçalves, nº 100, Bloco I – B. Cidade Nova – CEP: 68625-410 - 
Paragominas-PA.  

Justificativa: 
Considerando que a Associação Desportiva WAARM, é uma instituição social, sem fins lucrativos não 
governamentais localizada no Município de Paragominas, criada em 20/04/2018 com finalidade de retirar das 
ruas crianças e adolescentes em situação de risco ou abandono social, trabalho infantil, abuso exploração sexual, 
proporcionando-as um espaço que atendesse o bem-estar educacional, recreativo e social a todos os assistidos, 
como também suas famílias.  Atende atualmente em média 100 crianças e adolescentes na faixa etária entre 6-
17 anos, desenvolvendo atividades esportivas, culturais, educacionais, disciplinares e lazer, cuja base é o 
atendimento geral em todos os aspectos intrínsecos para a boa formação do caráter. 
 
Considerando que, além da Associação Desportiva WAARM, inexistem no Município de Paragominas outras 
instituições que realizem o mesmo, e/ou semelhante serviço. 
 
Considerado que, a Associação Desportiva WAARM está inscrito no FMDCA, apto e credenciado para o 
recebimento dos recursos provenientes do IR Pessoa Física e Jurídica no Município. 
 
Considerando a Resolução nº 0027/2023 do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente-CMDCA, aprova a 
transferência de recursos do FMDCA para a Associação Desportiva WAARM, haja vista a importância do Projeto 
para a comunidade e a consonância entre o objeto do projeto e o interesse da sociedade civil. 
 
Diante o exposto entendemos ser a justificativa válida, idônea e de interesse público para a celebração do Termo 
de Fomento por Dispensa de Processo Seletivo para Chamamento Público, conforme a Lei Federal nº 
13.019/2014 e suas alterações, e Decreto Municipal nº 698/2016. 
 
Nesse sentido torna público o extrato da justificativa, cujo inteiro teor pode ser consultado diretamente na sede do 
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, sito à Praça Cleodoval Gonçalves, nº 100, Bloco I – Bairro 
Cidade Nova – CEP: 68625-410 - Paragominas-PA, no período de 17/02/2023 a 23/02/2023, das 08:00 às 12:00 
e das 14:00 as 17:00 horas. Para eventual impugnação, deverá ser apresentada na secretaria do Conselho. 
Alcimael Abreu Farias, Presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Paragominas. 
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