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PARA I BA 
Govl!fno do Esado 

PROCESSO ne. 5844/2021-9 i?:1,, .o /J 
INTERESSADO: ASSOCIA�O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. APAE\ I r,I 
ASSUNTO: scucltecac de Termo de Colaborac;:ao 
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JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OE CHAMAMENTO PLIBLICO 

Considerando que a Polftica de Assistencia Social e responsavel pelo atendimento 
socioassistencial nos pararnetros do Sistema Unicode Assistencla Social - SUAS, vigente em todo pafs 
desde 2004. Que em 2005 com a aprovacao da Politica Nacional de Assistencia Social - PNAS e da 
Norma Operacional Basica NOB/SUAS buscou-se organizar e regulamentar as ac;:Oes socioassistencials 
de forma untce. Que em 2006 foi aprovada a Norma Operacional Bastca de Recurses Humanos- NOB· 
RH/SUAS elaborada coma "um primeiro esforc;:o nesta area objetivando delinear os principais pontos 
da gestao pUblica do trabalho e proper mecanismos reguladores da retacac entre gestores e 
trabalhadores." 

Assim, dentro desta perspectiva, a DSC ASSOCIAtAO OE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS - APAE oferta os services socioassistenciais atendendo idosos em sttuacao de 
acolhimento. 

Desta forma, justifica-se a dispensa de chamamento pUblico para a fcrmaltzacac do termo de 
cotaborecao entre esta SEDH e a Organtzacao da Social Civil, nos termos do art. 30, incise VI da Lei 
Federal n� 13.019/2014, os qua is estabelecem o seguinte: 

Art. 30 • A administra�ao pUblica podera dispensar a realnecac do chamamento pUbUco: 
1 ... ) 

VI - no caso de atlvldades voltadas ou vinculadas a services de educa�:io, saUde e asslsttncia 

social, desde que executadas por organiza�l>es da sociedade civil previamente credencladas 
pelo 6rg3o gestor da respectiva politica. 

Cabe considerar que a DSC encontra-se devidamente credenciada, nos termos do Edital de 
Credenciamento n2 001/2021-SEDH, atendendo o disposto no inciso 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 irnpugnacao 

a presente justificativa, apresentada no prazo de cinco dias a contar de sua publlcacao, cujo teor deve 
ser analisado pelo administrador pUblico resooosavet em ate cinco dias da data do respective 

protocolo. 

Joao Pessoa, 0 l de dezembro de 2021. 
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