
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

OBJETO 

 

Acordo de Colaboração entre o município de Campo Grande e a Sociedade 

De Reabilitação Da Pessoa Humana SIRPHA – Lar Do Idoso, sendo uma entidade sem fins 

lucrativos e não governamental, cujo objetivo principal promover a qualidade de vida do 

idoso como um todo, com a proposta de assisti-lo integralmente, 24 horas por dia, está 

classificada como ILPI – Instituto de Longa Permanência para idosos, que presta serviços de 

Alta Complexidade, ou seja, atende idosos com dependência de autocuidados para a vida 

diária e pessoal. 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

Art. 30, da Lei 13.019 de 2014 e art. 10 do Decreto municipal n. 13.022 de 23 de dezembro de 

2016, Estatuto do Idoso, Art. 15 e a Constituição Federa Art. 196 e Art. 199. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Sociedade De Reabilitação Da Pessoa Humana SIRPHA – Lar Do Idoso, é uma entidade civil 

sem fins econômicos, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.712.932/0001-55, com sede na Rua Luxo, 

nº 125, Bairro Nova Lima, na cidade de Campo Grande/MS. 

 

A Sociedade De Reabilitação Da Pessoa Humana SIRPHA – Lar Do Idoso, tem por objetivo 

principal promover a qualidade de vida do idoso como um todo, com a proposta de assisti-lo 

integralmente, 24 horas por dia, sendo classificada como ILPI – Instituto de Longa 

Permanência para idosos, que presta serviços de Alta Complexidade, ou seja, atende idosos 

com dependência de autocuidados para a vida diária e pessoal, sendo idosos acamados e com 

dificuldades de locomoção, pacientes em vulnerabilidade social e econômica e sub judice, não 

tendo caráter político, racial ou religioso nem finalidades econômicas;  



 

Considerando que a Sociedade De Reabilitação Da Pessoa Humana SIRPHA – Lar Do Idoso é 

entidade com personalidade jurídica própria, sem caráter lucrativo; 

 

Considerando que a Sociedade De Reabilitação Da Pessoa Humana SIRPHA – Lar Do Idoso é 

regida por estatuto próprio, definido por seus membros, em acordo com a legislação vigente e 

as diretrizes. 

 

Considerando que o Município tem o dever, através de um conjunto integrado de ações, de 

garantir o atendimento às necessidades básicas, promovendo e incentivando a colaboração da 

sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 

 

Considerando que Sociedade De Reabilitação Da Pessoa Humana SIRPHA, que atua a mais de 

40 anos nesta capital, com experiências e conhecimentos sobre formas de atendimentos aos 

idosos, das questões enfrentadas e suas limitações, trabalhando com o envelhecimento como 

um processo dinâmico e progressivo, em que há modificações morfológicas, funcionais, 

bioquímicas e psicológicas, com perda progressiva da capacidade de adaptação do indivíduo ao 

meio ambiente, assim como maior prevalência de processos patológicos que demonstram maior 

incapacidade com as inúmeras perdas, incluindo papel social, renda, posição social, 

independência e estrutura anatômica, afim de garantia o direito, e que a partir dessa 

colaboração é possível qualificar políticas públicas e promover atendimento multidisciplinar de 

saúde aos idosos; 

  

Considerando ainda o que disciplina a Lei 13.019/2104 e o Decreto Municipal 13.022/2016, no 

caso das modalidades de parcerias dispostas pela lei, Termo de Colaboração, Termo de 

Fomento e Acordo de Cooperação, de modo que a sociedade civil é selecionada por intermédio 

de um Chamamento Público pela Administração; 

 

Considerando que a modalidade aplicada pela lei é o Chamamento Público, pautada pela 

disputa, e que para que ocorra, é indispensável que haja pluralidade de objetos e de ofertantes; 

 



Considerando que a previsão trazida pelo art. 30, da Lei 13.019/2016, que dispõe acerca da 

dispensa do Chamamento Público; 

 

Considerando que o legislador procurou garantir a eficiência e a utilidade, por meio de 

inexigibilidade licitatória, seja em virtude da natureza singular do objeto do Plano de Trabalho, 

ou pela possibilidade de concretização das metas por apenas uma entidade específica; 

 

Considerando a necessidade legal da formalização da Justificativa da Dispensa do Chamamento 

Público da Lei 13.019 de 2014 e do § 4º do art. 10 do Decreto Municipal 13.022/2016; 

 

Considerando que o presente Acordo de Colaboração possibilita à Administração Pública 

viabilizar as falhas e preencher as lacunas que eventualmente inviabilizam o correto 

atendimento dos anseios pela Administração; 

 

Assim, a formalização do Acordo de Colaboração, possibilitará a Sociedade De Reabilitação Da 

Pessoa Humana SIRPHA – Lar Do Idoso, por meio da conjugação de esforços com o 

Município, o atendimento à população campo-grandense para facilitar o acolhimento e a saúde 

do idoso internado . 

 

Diante do exposto, ratifico a presente Justificativa, com a determinação de sua publicação no 

sítio do município de Campo Grande, para que se produza a eficácia do Ato. 

 

Campo Grande, 21 de fevereiro de 2018. 

 

 

          Marcelo Luiz Brandão Vilela 

Secretário de Saúde 
 

 


