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JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO 

lnicialmente, cumpre-nos destacar que a Politica de Assistencia Social e responsavel 

pelo atendimento socioassistencial nos parametros do Sistema Onico de Ass istencla Social - 

SUAS, vigente em todo pafs desde 2004. Assim, a partir de 2005, com a aprovacgo da Polftica 

Nacional de Assistenda Social - PNAS e da Norma Operacional aasica NOB/SUAS, buscou-se 

organizar e regulamentar as ac;:Oes socioassistenciais de forma Unica, de modo que em 2006 

foi aprovada a Norma Operacional Bcisica de Recurses Humanos - NOB-RH/SUAS elaborada 

coma "um primeiro esforco nesta area objetivando delinear as principais pontos da gestao 

pUblica do trabalho e propor mecanismos reguladores da relacao entre gestores e 

trabalhadores." 

Assim, dentro desta perspectiva, a osc INSTITUTO SAO Jost - HOSPITAL PADRE zt 

oferta os servlcos socioassistenciais no ambito do atendimento hospitalar com ambulat6rio e 

hospital pr6prios, dispondo de consultas medlcas em vartes especialidades, bem coma exames 

das mais variadas especles, alern das lnternacoes. 

O que se observou desde o ano 2021 foi o aumento relevante de retorno dos pacientes 

ap6s a alta hospitalar, em virtude da falta de recursos para dar continuidade ao tratamento 

indicado pelo medico responsavel, que inclui a compra de medicamentos e alimentos 

essenciais para a pronta recuperacac desses pacientes. 

Desta forma, justifica-se a dispensa de chamamento pUblico para a Iormaluacao do 

termo de colabo rac ao entre esta SEDH e a Organizai;ao da Social Civil, nos termos do art. 30, 

inciso VI da Lei Federal n!i! 13.019/2014, os quais estabelecem o seguinte: 

Art. 30 - A administra�3o pUblica podera dispensar a realiza�.llo do chamamento 
pllblico: 
( ... ) 
Vl • no caso de ativldades voltadas ou vinculadas a servlcos de educecac. saUde e 
asststencta social, desde que executadas por organlza�Oes da socledade civil 
previamente credenciadas pelo 6rg3o gestor da respectlva politica. 
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Cabe considerar que a OSC 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 n' 13.019/2014. 

Par fim, nos termos do § 22 do art. 32, da Lei Federal n2 13.019/2014, admite-se a 

Impugnacgc a presente justificativa, apresentada no prazo de cinco dias a contar de sua 

pubttcacao. cujo tear deve ser analisado pelo administrador pllblico respons3vel em ate cinco 

dias da data do respective protocolo. 

Joao Pessoa, 17 de rnarco de 2022. 

CARLOS TIBERl�RA SANTOS FERNANDES SECRETARIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HU MANO 
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