
{ Fis. 
PROCESSO ns. 7062/2021-9 INTERESSADO: CONGREGAy\0 HOLfSTICA DA PARAfBA CNPJ: 02.517.619/0001-01 

ASSUNTO: Solicita�ao de Termo de Colabora�ao 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO 

Considerando que a Politica de Assistencla Social e responsavel pelo atendimento 

socioassistencial nos parametros do Sistema Unicode Assistencia Social - SUAS, vigente em todo pafs 
desde 2004. Que em 2005 com a aprovacao da Politica Nacional de AssistE!ncia Social - PNAS e da 

Norma Operaclonal Basfca NOB/SUAS buscou-se organizar e regulamentar as acees socioassistenclais 

de forma Unica. Que em 2006 foi aprovada a Norma Operacional Bflsica de Recurses Humanos - NOB 

RH/SUAS elaborada coma "um primefro esfon;:o nesta area objetivando delinear as principais pontos 
da gestao pUblica do traba1ho e proper mecanismos reguladores da retecao entre gestores e 
trabalhadores." 

Assim, dentro desta perspectiva, a DSC CONGREGA<;AO HOLrSTICA DA PARArBA que oferta os 
services socioassistenciais de acordo com o seu estatuto social. 

Desta forma, justifica-se a dispensa de chamamento pUblico para a formalizac;ao do termo de 
colaboracao entre esta SEDH e a Organizacac da Social Civil, nos termos do art. 30, inciso VI da Lei 
Federal nll 13.019/2014, os quais estabelecem o seguinte: 

Art. 30 - A administra�ao pUblica podera dispensar a reathacao do chamamento 
pubftco: 

( ... ) 

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a servtccs de educacac, sallde e 
asststencie social, desde que executadas por organiza�o3es da sociedade civil 
prevlamente credenciadas pelo 6rg.lio gestor da respectiva polftica. 

Cabe· considerar que a DSC encontra-se devidamente credenciada, nos termos do Edital de 
Credenciamento n2 001/2021-SEDH, atendendo o disposto no incise VI do art. 30 da Lei Federal n2 

13.019/2014. 
, 

Por fim, nos termos do§  22 do art. 32, da Lei Federal n2 13.019/2014, admite-se a impugnat;3o 
a presente justificativa, apresentada no prazo de cinco dias a contar de sua publlcacao, cujo teor deve 
ser analisado pelo administrador pllblico resconsave! em ate cinco dias da data do respectivo 

protocolo. 

Joao Pessoa, 07 de dezembro de 2021. 
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