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EXTRATO JUSTIFICATIVA 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022. 

Processo Administrativo 001/2022 

 

RESUMO: Termo de Colaboração com a ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA 
HOSPITALAR OSVALDO CRUZ. 

É preciso valorizar essas parcerias e o Terceiro Setor, em destaque com 
a ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ, pois além 
dos relevantes trabalhos registrados, é notório que se realiza mais investimentos 
com menos recursos, alcançando de maneira primordial o princípio da eficiência. 
Um dos fatores desse resultado, é a efetiva participação popular, que de maneira 
direta fiscaliza, mas está presente na própria execução em suas diretorias e 
conselhos.  

Nesta ótica a ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 
OSVALDO CRUZ, desenvolve atividades voltadas a atendimento hospitalar de 
urgência e emergência, estando credenciada pelo órgão gestor dessas 
respectivas políticas públicas. 

Diante desta situação constatada no Município, se faz necessária a 
presente celebração do Termo de Parceria com a ASSOCIAÇÃO DE 
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ, de acordo com o disposto na 
Lei 13.019/2014, com suas alterações posteriores, o que no caso está presente 
todos os requisitos para a Dispensa do Chamamento Público. 
 

OBJETO: A presente parceria tem por objeto a conjugação de esforços no 
sentido de proporcionar a manutenção da entidade, proporcionando atendimento 
à população de Arabutã, nos serviços de atendimento hospitalar em urgência em 
saúde pública entre outros, através do repasse financeiro, para o PARTÍCIPE, 
na forma do Plano de trabalho apresentado, conforme art. 42, parágrafo único, 
I, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações e nos termos do Art. 6º, § 2º, Anexo 
II e III, da Lei Municipal nº 764/2013. 
Parágrafo único. Integra no Termo de Colaboração o Plano de Trabalho e 
Aplicação aprovados, independente de sua transcrição. 
 
VALOR DOS RECURSOS: Total de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil 
reais), sendo 12 (doze) parcelas de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022. 

 

Arabutã – SC, 07 de Janeiro de 2022. 

 

 

CLEITON JAIR LERMEN 

GESTOR DO CONVÊNIO 
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