
 
 

 

 

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 05/2022 

 

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

Termo de Fomento. 

 

Base Legal: Art. 31, inciso II, e art. 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, Lei Municipal 

n. 6.772/2022, de 29/09/2022. 

 

Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

de Canoinhas – APAE – CNPJ 83.166.793/0001-40. 

 

Endereço: Rua Senador Felipe Schmidt, n. 658, Centro, Canoinhas, SC, CEP 89460-

000. 

 

Objeto: Formalização de parceria entre o Município de Canoinhas e a Organização da 

Sociedade Civil, com vistas ao atendimento do interesse público, cuja finalidade é 

oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção até a reabilitação, às pessoas 

com deficiência intelectual e múltipla, visando assegurar-lhes uma melhor qualidade 

de vida. 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, em especial: 

 

- Promover a inclusão de bebês de risco e crianças com atraso global do 

desenvolvimento, Transtorno do Espectro Autista (TEA), distúrbios ou doença 

envolvendo as estruturas e as funções do Sistema Nervoso Central (SNC), ocorridos 

durante o período de desenvolvimento neuropsicomotor (pré, peri e pós-natal), que 

apresentem como consequência deficiência em ao menos duas das seguintes funções 

do corpo, baseado na Classificação Internacional de Funcionalidade Incapacidade e 

Saúde (OMS, 2003): neuromusculoesqueléticas, mentais, da voz e fala, e sensorial, 

(FCEE, 2020) que estão na fila de espera para ingressar no programa de Estimulação 

Precoce da APAE de Canoinhas. O programa de Estimulação Precoce visa a 

proporcionar um conjunto de ações com objetivo de prevenir, avaliar, intervir e 



 
 

 

 

acompanhar, de forma clínicoterapêutica, o desenvolvimento de crianças de 0 a 6 

anos, acometidas por atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, a fim de atenuar 

déficits e possibilitar evoluções significativas no desenvolvimento delas. (FCEE, 2020). 

 

Valor total: R$ 20.827,64 (vinte mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro 

centavos). 

 

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 da melhoria da qualidade de vida das pessoas com 

deficiência  

 

Assim, dentro desta perspectiva, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

de Canoinhas - APAE, oferta Serviços, Programas e Ações de Proteção Social 

Básica no âmbito do Município de Canoinhas, sendo que no âmbito do Município de 

Canoinhas, esta é a única e exclusiva entidade no atendimento/acompanhamento de 

situações de vulnerabilidade e risco de pessoas com deficiência intelectual. 



 
 

 

 

A APAE tem como finalidade e objetivos a promoção da melhoria da qualidade de vida 

das pessoas com deficiência bem como de sua habilitação e reabilitação. 

 

Justifica-se a 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 de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE, cadastrada no CNES sob n. 6249248, a qual tem por missão 

promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação 

de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa 

com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária, com profissionais 

das áreas afins, trata-se 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. 13.019/2017, a 

parceria e/ou a transferência de recursos encontra-se devidamente autorizada 

através da Lei Municipal n. 6.772/2022, de 29/09/2022, que “Autoriza a firmar Termo 

de Parceria e a efetuar repasse financeiro à Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Canoinhas - APAE e adota outras providências”, para o exercício de 

2022. 

 

Informa-se que a entidade presta os serviços relacionados nesta justificativa desde o 

ano de 1976. 

 

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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