
 

EXTRATO SEI Nº 1390557/2018 - SAP.UPL.ART

 

 

Joinville, 10 de janeiro de 2018.
 
 
JUSTIFICATIVA
 
Assunto: Justificativa para Dispensa de Chamamento Público - Formalização de

Parceria.
Partícipes: Município de Joinville com a interveniência da Secretaria de Assistência

Social por meio do Fundo Municipal de Assistência Social e a Instituição Casa de Recuperação Padre Pio.
Tipo de instrumento para formalização: Termo de Colaboração.
Período para impugnação: 05 (cinco) dias úteis após a publicação da justificativa no

Diário Oficial Eletrônico do Município – DOEM.
Justificativa de interesse público:
"Considerando a necessidade da Administração Pública Municipal em ofertar o Serviço

de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias na modalidade de Casa de Passagem e/ou Abrigo
Institucional, inserido na tipificação Nacional de Serviços Socio-Assistenciais de Alta Complexidade, cujo
objetivo é o acolhimento com privacidade de pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar que se encontrem
em situação de rua e/ou desabrigados por abandono, migração, ausência de residência ou pessoas em
trânsito e sem condições de autossustento;

Considerando que a insuficiência de vagas ofertadas diretamente pela Administração
Pública Municipal, e que a Instituição Casa de Recuperação Padre Pio é a única no território municipal
com inscrição junto ao Conselho Municipal de Assistência Social capaz de atender os requisitos
necessários à prestação do serviço".

Torna-se público para os interessados a presente justificativa de dispensa de
processo seletivo a fim de agilizar o atendimento da demanda exposta, não prejudicando as pessoas
que se encontram em vulnerabilidade.

 

 
Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder, Gerente, em
10/01/2018, às 12:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 1390557 e o código CRC D36F7EC2.

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Joinville nº 854 
Disponibilização: 10/01/2018 
Publicação: 10/01/2018 



Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
17.0.078295-6

1390557v5


