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JUSTIFICATIVA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 03/2022/ DUCCAE/SESAPI

Processo/SEI nº 00012.028555/2022-09

 

O presente instrumento de jus�fica�va se presta a cumprir o con�do no art. 11, V, do decreto estadual
17.083/2017 como antecedente necessário à contratação com dispensa de chamamento público.

I – OBJETO: Fomento para instalação de um sistema fotovoltaico para compensação de energia no Centro
Maria Imaculada.       

II – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA - ASA. CNPJ: 06.870.091/0001-
00

III – ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim, nº 3200, centro, CEP: 64.001-020 Teresina-Pi.

IV- PÚBLICO-ALVO A SER ATENDIDO – pessoas residentes em Teresina e em outras cidades do interior do
Estado do Piauí com diagnós�co de hanseníase, assim como outras patologias encaminhadas das
Unidades de Saúde através dos agendamentos pelo Gestor de Saúde, sendo de ambos os sexos e todas as
idades, assis�das pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

VALOR TOTAL DO REPASSE: R$ 150.189,50 (cento e cinquenta mil cento e oitenta e nove reais e
cinquenta centavos)

PERÍODO: Exercício de 2023

TIPO DE PARCERIA: Termo de Fomento de acordo com o disposto no art. 2º, inciso VIII, da lei nº
13.019/2014;

JUSTIFICATIVA DA DISPENSA:  Considerando as especificidades da lei federal nº 13.019/2017 quanto à
dispensa de chamamento público, ato respaldado na mesma lei, em seus arts 29 e 30, inciso VI, bem
como o decreto estadual nº 17.083/2017, em seu art. 11, incisos IV e V;

Considerando a Portaria SESAPI/GAB nº 428/2021 que dispõe sobre a criação da Comissão de Seleção da
Parceria a ser celebrada entre o Estado do Piauí por meio da Secretaria Estadual de Saúde;

Considerando que a ASA (Ação Social Arquidiocesana) é uma organização da sociedade civil voltada a
assistência de pessoas em situação de vulnerabilidade e reconhecida como u�lidade pública municipal,
estadual e federal a organização tem se destacado pelos relevantes serviços prestados na área da saúde
através de diversos serviços públicos ofertados;

 A presente Dispensa de Chamamento Público jus�fica-se porque está previsto no art. 29 da lei federal nº
13.019/2017 e o inciso V, art. 11 do decreto estadual nº 17083/2017, tendo que vista que a parceria
envolve a aplicação de recursos decorrentes de emendas parlamentares;

Diante do exposto, autoriza-se a celebração da parceria através do Termo de Fomento, entre o Estado do
Piauí, através da sua Secretaria de Saúde e a Ação Social Arquidiocesana – ASA, dispensada por exigência
legal;



Determino ainda a publicação da presente Jus�fica�va no sí�o oficial da SESAPI, pelo prazo de 05 (cinco)
dias, para que havendo outra ins�tuição com exper�se manifeste seu interesse, conforme previsto no art.
32, §§ 1º e 2º da lei 13.019/2014 e art. 16, §§ 1º e 2º do decreto estadual nº 17.083/2017.

 

ANTONIO NERIS MACHADO JÚNIOR

    Secretário Estadual de Saúde

 

Teresina-PI, 15/12/2022.
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