
 
 

 
 

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 04/2022  

 

Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público – Repasse ao Terceiro Setor – 

Termo de Fomento. 

 

Base Legal: Art. 31, inciso II e 32 da Lei Federal n. 13.019/14 e art. 4º, § 4º da Lei 

Municipal n. 6.059/2017 e art. 4º, § 4º do Decreto Municipal n. 099/2017 e Lei Municipal 

n. 6.771, de 28/09/2022. 

 

Organização da Sociedade Civil: Associação dos Pacientes Oncológicos da Região 

de Canoinhas – APOCA – CNPJ 02.613.939/0001-57. 

 

Endereço: Rua Benjamin Constant, 902, Centro, Canoinhas, SC, CEP 89460-150. 

 

Objeto: Formalização de parceria entre o Município de Canoinhas, através do Fundo 

Municipal de Saúde e a Organização da Sociedade Civil acima nomeada, voltada ao 

atendimento do interesse público, cuja finalidade é a promoção do atendimento 

gratuito, humanizado, de qualidade, domiciliar e corretiva aos portadores de câncer 

cadastrados na entidade e residentes no Município de Canoinhas, a ser desempenhado 

por sua equipe multiprofissional. O atendimento visa proporcionar o bem estar físico e 

emocional dos pacientes cadastrados na entidade que se encontram em situação de 

vulnerabilidade, reforçando-se o engajamento da entidade na luta pela dignidade e pela 

preservação da vida destes pacientes. Nos termos do Plano de Trabalho, o objeto da 

parceria consiste na cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, além de 

demais materiais e serviços que concorram para a manutenção dos serviços ofertados 

pela entidade, quais sejam:  

 

- Benefícios: visa o atendimento aos pacientes ativos do Município de Canoinhas, 

através do fornecimento de complementos e suplementos alimentares adequados e 

indicados para cada paciente que utiliza sonda e/ou encontra-se debilitado devido ao 

tratamento ou em fase terminal, já que o paciente com câncer tem maior chance de perda 

de peso, bem como baixa imunidade. Incluem-se, também, as consultas médicas, 

medicamentos que não fazem parte da lista do SUS, além de exames custeados pela 



 
 

 
 

entidade, a se considerar que determinados exames demandam longo tempo de espera 

até a sua realização por meio do Sistema Único de Saúde e determinados casos não 

comportam este tempo de espera. Enquadram-se, neste item, ainda, o fornecimento de 

materiais de convalescença, como fralda geriátrica aos pacientes acamados. 

 

- Serviço para pacientes oncológicos: realização de consultas médicas, por meio de 

médico oncologista, que consiste no acompanhamento do quadro clínico dos pacientes 

em relação às intercorrências do tratamento, analisando a evolução da doença. Inclui-se 

também o atendimento nutricional, realizado por um profissional da área, que consiste na 

avaliação dos pacientes com intuito de atestar quais problemas nutricionais os enfermos 

podem enfrentar devido ao quadro clínico em que se encontram. A oferta de fisioterapia 

por profissional da área, com o acompanhamento dos pacientes que tem suas 

habilidades motoras comprometidas devido à doença ou ao tratamento. Enquadram-se, 

neste item, ainda, as visitas domiciliares, que objetiva o atendimento aos pacientes 

portadores de câncer residentes no Município de Canoinhas que não possuem condições 

físicas para locomoção até a sede da entidade, devido ao agravamento da doença, 

motivo pelo qual são realizados atendimentos domiciliares através de profissionais da 

área da saúde e afins. Por fim, as terapias alternativas complementares, que visam à 

complementação do tratamento médico recomendado e consolidado, gerando resultados 

significativos na evolução positiva do quadro clínico do paciente. 

 

Valor Total: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 

 

Período: Exercício de 2022. 

 

Tipo de Parceria: Termo de Fomento 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A se considerar que é de responsabilidade do Poder Municipal prestar ações e serviços 

de saúde em sua localidade, bem como, compete ao município criar suas políticas de 

saúde e também colaborar com a aplicação das políticas nacionais e estaduais dessa 



 
 

 
 

área, coordenando e planejando as ações do Sistema Único de Saúde (SUS) em 

âmbito local.  

 

A se considerar que o Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado na Constituição de 1988, 

quando a saúde se tornou direito do cidadão, qual faz parte de um dos maiores sistemas 

públicos de saúde do mundo e é o único a garantir acesso integral, universal, igualitário e 

gratuito para toda a população.  

 

A se considerar a importância do acompanhamento epidemiológico do câncer e a sua 

magnitude como problema de saúde pública. 

 

A se considerar a necessidade de redução da mortalidade e da incapacidade causadas 

por câncer, por meio de ações de promoção da saúde, prevenção, detecção precoce e 

tratamento oportuno, e ainda a possibilidade de diminuir a incidência de alguns tipos de 

câncer, bem como, atendimento domiciliar aos portadores e seus familiares, em fases 

terminais, através de equipes técnicas especializadas.  

 

Assim, dentro desta perspectiva, a Associação dos Pacientes Oncológicos da Região 

de Canoinhas – APOCA oferta os serviços cadastrados no Conselho Municipal de 

Saúde de Canoinhas consistentes nos Serviços de Atendimento Domiciliar aos pacientes 

portadores de câncer cadastrados na entidade em situação de vulnerabilidade, além da 

oferta de benefícios, cujo intuito é conferir uma melhor qualidade de vida a estes 

pacientes. Os serviços são prestados por uma equipe multidisciplinar, com profissionais 

de saúde e das áreas afins. 

A APOCA tem como finalidade e objetivos o atendimento gratuito aos portadores de 

câncer em suas necessidades domiciliar e corretiva, ressaltando-se que a meta do 

público a ser atendido por meio da parceria a ser firmada restringe-se aos pacientes 

residentes no Município de Canoinhas, conforme descrição contida no Plano de Trabalho. 

 

A presente parceria dar-se-á por meio de Inexigibilidade de Chamamento Público para a 

formalização do Termo de Fomento entre o Município de Canoinhas e a Organização da 

Sociedade Civil, nos termos do art. 31, inciso II da Lei Federal n. 13.019/2014, art. 4º, § 



 
 

 
 

4º, da Lei Municipal n. 6.059/2017 e art. 4º, § 4º do Decreto Municipal n. 99/2017, os 

quais estabelecem o seguinte: 

 

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese 
de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil 
em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas 
somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, 
especialmente quando: 
[...] 
II – a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade 
civil que esteja autorizada na lei na qual seja identificada expressamente 
a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista 
no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000. 
 
Art. 4º. A seleção da organização da sociedade civil para celebrar 
parceria deverá ser realizada pela administração pública municipal, por 
meio de chamamento público, nos termos do art.24 da Lei Federal nº 
13.019, de 2014. 
[...] 
§ 4º. O chamamento público poderá ser dispensado ou inexigível nas 
hipóteses previstas nos arts. 30 e 31 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, 
mediante decisão fundamentada do Prefeito, nos termos do art. 32 da 
referida Lei. 

 

O embasamento para a referida Inexigibilidade encontra amparo na declaração emitida 

pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sr. Jaime Abrão Seleme Júnior, datada 

de 17/10/2022, que declara que a Associação dos Pacientes Oncológicos da Região de 

Canoinhas - APOCA, cadastrada no CNES sob n. 6615228, com sede na Rua Benjamin 

Constant, n. 902, Centro, Canoinhas – SC, a qual tem por missão atender gratuitamente 

os portadores de câncer em suas necessidades domiciliares, na forma corretiva, com 

profissionais de saúde e áreas afins, se trata de única e exclusiva entidade em 

atividade no âmbito do Município de Canoinhas. 

 

Informa-se que em atendimento ao art. 31, II, da Lei Federal n. 13.019/2014, a parceria 

e/ou a transferência de recursos encontra-se devidamente autorizada através da Lei 

Municipal n. 6.771, de 28/09/2022, que “Autoriza a Firmar Termo de Parceria e a Efetuar 

Repasse Financeiro à Associação dos Pacientes Oncológicos da Região de Canoinhas - 

APOCA e adota outras providências”, para o exercício de 2022. 

 



 
 

 
 

Cumpre ressaltar que a entidade presta os serviços relacionados nesta Justificativa 

desde ao ano de 1998. Assim, a parceria a ser firmada possibilita a manutenção dos 

atendimentos prestados aos munícipes Canoinhenses devidamente cadastrados, cujos 

serviços atendem ao interesse público diante da continuação das atividades prestadas 

pela entidade de saúde.  

 

Ressalva se faz, ademais, quanto ao fato de que a parceria com a Organização da 

Sociedade Civil ora mencionada já foi firmada com esta Municipalidade nos anos 

anteriores, tratando-se de programa continuado, pelo que não incidem as vedações 

previstas no art. 73 da Lei Federal n. 9.504/97. 

 

Nos termos do § 2º do art. 32, da Lei Federal n. 13.019/2014, admite-se a impugnação a 

esta justificativa, a ser apresentada no prazo de cinco dias a contar da publicação, no 

protocolo geral da Prefeitura de Canoinhas, sito a Rua Felipe Schmidt, n. 10 – Centro, no 

horário das 08h00min às 12h00m e das 13h00m às 17h00m ou através do link 

https://canoinhas.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5, cujo teor deve ser analisado pelo 

administrador público responsável em até cinco dias da data do respectivo protocolo. 

 

Canoinhas (SC), datado e assinado digitalmente. 

 

 

   WILLIAN GODOY FERREIRA DE SOUZA                         DANIELLE LUDKA 

           Prefeito Municipal em exercício                           Secretária Municipal de Saúde 
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