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EXCELENTÍSSIMO (A). SR. (A) PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO – 

CESEL – GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ – SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

DO AMAPÁ. 

 

 

 

EDITAL DO PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO Nº 001/2022 

Processo Administrativo nº 001/2021 

 

 

 

         ABEAS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, já qualificada nos autos do processo supra, por seu representante 

legal que esta subscreve, vem, perante Vossa Excelência, com o devido respeito e acatamento, 

apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO em face do Resultado Preliminar do Processo 

Público de Seleção 001/2022, publicado no Diário Oficial da União em 05/04/2022 nº 7.642, 

Seção 2, páginas 35 e 36, cujos fatos e fundamentos, seguem adiante. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO: 

    Verifica-se que no dia 05 de abril do corrente ano ocorreu a 

publicação do Resultado Preliminar do Processo Público de Seleção 001/2022. 

    Aplicando-se a norma cogente insculpida no Código de Processo 

Civil, em seu artigo 224 que preleciona que: “Salvo disposição em contrário, os prazo serão 

contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento”, tem-se que o início da 

contagem para o prazo recursal se dá em 06 de abril de 2022. 
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Tendo em vista que o prazo recursal previsto no item 2.7.1 do 

Edital do Processo Público de Seleção 001/2022 é de cinco dias úteis, a contagem final dar-se-

á no dia 12 de abril de 2022.  

Tempestivo, portanto, o presente recurso. 

1. DOS FATOS E FUNDAMENTOS: 

A Comissão Especial de Seleção – CESEL, decidiu, diga-se de 

forma equivocada, pela inabilitação da Recorrente, com fundamento no descumprimento do 

item 1.3.2.1, que dispõe in verbis: 

1.3.2.1. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal da sede da entidade. Quanto à Fazenda 

Federal, deverá ser apresentada Certidão Negativa quanto à 

Dívida Ativa da União e Previdênciária. 

Pois bem. 

Incialmente se faz necessária a citação do artigo 1º da Portaria 

Conjunta RFB / PGFN nº 1751, de 02 de outubro de 2014, cuja transcrição segue abaixo: 

Art. 1º A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional 

será efetuada mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal (RFB) e pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados. 

§ 1º A certidão a que se refere o caput abrange inclusive os 

créditos tributários relativos 

I – às contribuições sociais previstos nas alíneas “a”, “b” e “c” do 

parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 

às contribuições instituídas a titulo de substituição, e às 

contribuições devidas por lei a terceiros, inclusive inscritas em 

DAU; e 
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... 

Nesse sentido, a prova de quitação com a Fazenda Federal se faz 

através da apresentação da certidão de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa 

da união, certidão esta que foi apresentada pela Recorrente à folha 36 de sua documentação 

de habilitação enviada a este Douta Comissão Especial de Seleção, conforme pode ser 

comprovado através de e-mail recebido por esta Douta Comissão. 

De igual forma, foi apresentada certidão negativa de débito 

inscrito em dívida ativa junto ao Estado de Goiás, às folhas 37, conforme se extrai do e-mail 

recebido por esta Douta Comissão. 

No mesmo sentido, faz-se necessária a verificação da folha 38, 

cuja fundamentação segue abaixo elencada: 

A prova de regularidade fiscal para com a fazenda municipal da 

sede da entidade foi carreada à folha 38 do e-mail recebido por esta Douta Comissão, conforme 

documento abaixo relacionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abeas@abeas.org.br
http://www.abeas.org.br/


   
 
 

   
Rua S- 5 nº 854 Quadra S -19 Lote -5 Sala 8 1º Andar, Setor Bela Vista CEP: 74.823-460 Goiânia - GO      
 abeas@abeas.org.br – www.abeas.org.br   

  

Para um melhor entendimento, necessitamos nos socorrer do 

conceito de tributos mobiliários. 

Tributos mobiliários são os tributos que não tem sua origem 

relacionada à imóveis (IPTU e ITBI). Basicamente, os tributos mobiliários são o ISSQN (Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza e as taxas pelo exercício do poder de polícia (taxas de 

fiscalização), dentre as quais citamos a taxa de localização e funcionamento. 

Por consectário lógico, apresentar uma certidão de regularidade 

de tributos mobiliários é apresentar uma certidão de regularidade ante a todos os tributos, 

contribuições e taxas que não tem sua origem relacionada à imóveis. 

Nessa quadra, a Recorrente apresentou sua regularidade fiscal 

para com a fazenda municipal de sua sede. 

Como descrito em linhas volvidas, houve equívoco por parte desta 

Douta Comissão em inabilitar a recorrente sob o fundamento de que a mesma não cumpriu o 

item 1.3.2.1, vez que apresentou as certidões de regularidade para com as Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal da sede da entidade. 

Nesse diapasão, é medida de justiça que a Recorrente seja 

classificada, vez que amplamente demonstrado o cumprimento do item 1.3.2.1 do anexo X do 

Edital Público de Seleção 001/2022. 

Pelo princípio da oportunidade, muito embora não seja 

fundamento para a inabilitação da ora Recorrente, faz-se necessário o esclarecimento quanto 

às alegações registradas pelo Presidente da IBGH em ata de análise e avaliação dos 

documentos de habilitação e do plano de trabalho público de seleção nº 001/2022 – SESA/AP, 

cujo abaixo se transcreve: 

“Neste dia o Presidente do IBGH consignou em ata que as 

Organizações Sociais ABEAS - Associates Brasileira de 

Entidades de Assistência Social e IJGS - Instituto Jose 

Gomes da Silva estão sendo investigadas por irregularidades 

pelo Ministério Publico e Policia Civil em Goiás e no Pará, 

ressaltou também que, a Organização Social Pro-Saúde foi 

banida de Goiás por graves irregularidades na gestão de 
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unidades de saúde, afirmou também que as todas as 

informações consignadas podem ser acessadas através do 

link https://www.dm.com.br/cotidiano/2022/03/oss-de-

fachada-tentamcontrato-milionario-no-amapa, após, a 

analise foi suspensa as 17h.”, grifei. 

Pois bem. 

Talvez o Presidente da IBGH tenha se equivocado ao fazer 

insinuações à Recorrente, totalmente desprovidas de qualquer indício de prova. Talvez tenha se 

referido ao passado recente da organização social a qual preside (IBGH), que vem sendo alvo de 

inquéritos e de escândalos na imprensa, dentre os quais citamos alguns, vez que são inúmeros: 

1) 03/02/2022 TCE MULTA PRESIDENTE DE OS EM MAIS DE 

R$ 17 MIL REAIS – IBGH COMETEU IRREGULARIDADES 

NA GESTÃO DE TRÊS HOPSITAIS DO ESTADO DE GOIÁS 

– Fonte: https://portal.tce.go.gov.br/ (03/02/2022) 

documento anexo. 

2) 15/12/2020 DIRETORES DE OS ALVO DE INVESTIGAÇÃO 

DA POLÍCIA FEDERAL SÃO AFASTADOS DO HOSPITAL 

EM PIRENÓPOIS – JORNAL OPÇÃO (12/12/2020) Fonte: 

https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-

noticias/diretores-e-os-alvo-de-investigacao-da-policia-

federal-sao-afastados-de-hospital-em-pirenopolis-

301952/ (15/12/2020) documento anexo. 

3) 08/01/2021 INVESTIGADA PELAS POLÍCIA FEDERAL E 

CIVIL CONTINUA ATUANDO EM APARECIDA- SOB 

SUSPEITA DE SUPERFATURAMENTO E 

IRREGULARIDADES GRAVES QUE LEVARAM SEUS 

DIRETORES À PRISÃO, IBGH FOI AFASTADO DA 

ADMINISTRAÇÃO DE 3 HOSPITAIS ESTADUAIS, MAS 

CONTINUA NO COMANDO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE 

APARECIDA: Fonte: 

https://diariodeaparecida.com.br/investigada-pelas-

policias-federal-e-civil-continua-atuando-em-aparecida/ 
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4) 15/12/2020 PF PRENDE SETE SUSPEITOS DE FRAUDE DE 

R$ 2 MILHÕES NA COMPRA DE MATERIAIS PARA 

COMBATE À COVID-19 EM GOIÁS – EM NOTA, A 

ORGANIZAÇÃO SOLCIAL INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GESTÃO HOSPITALAR (IBGH), QUE ADMINISTRA O 

HOSPITAL E FOI UM DOS ALVOS DA OPERAÇÃO, 

INFORMOU QUE VAI AGUARDAR A APURAÇÃO DOS 

FATOS PARA SE PRONUNCIAR FORMALMENTE. Fonte: 

https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/12/15/pf-faz-

operacao-para-combater-irregularidades-na-compra-de-

materiais-para-combate-a-covid-19.ghtml (documento 

anexo) 

5) 16/09/2021 OPERAÇÃO INVESTIGA DESVIO DE R$ 6 

MILHÕES EM OS PARA COMBATE À PANDEMIA EM 

HOSPITAIS DE GOIÁS – O INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GESTÃO HOSPITALAR (IBGH) ERA RESPONSÁVEL POR 

ADMINISTRAR OS HOSPITAIS ESTADUAIS DE 

PIRENÓPOLIS, JARAGUÁ E DE URGÊNCIAS DA REGIÃO 

SUDOESTE, EM SANTA HELENA DE GOIÁS, PELO 

HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA, 

ALÉM DE CENTROS MÉDICOS NO AMAPÁ. Fonte: 

https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2021/09/16/operaca

o-investiga-desvio-de-r-6-milhoes-em-os-para-combate-

a-pandemia-em-hospitais-de-goias.ghtml (documento 

anexo) 

A Recorrente não é investigada pelo Ministério Público Estadual 

e/ou Federal, nem tampouco pela Polícia Civil do Estado de Goiás. 

A Recorrente se orgulha de sua história, bem como de seu futuro, 

que vem sendo traçado de forma ilibada na condução de seus contratos de gestão. 

A Recorrente convida esta Douta Comissão a buscar nos arquivos 

dos órgãos de controle, junto às polícias investigativas de todo o território nacional, de forma a 

comprovar que não possui nenhuma ocorrência junto a qualquer órgão e/ou polícia judiciária, 

que possa denegrir sua imagem. 

mailto:abeas@abeas.org.br
http://www.abeas.org.br/
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/12/15/pf-faz-operacao-para-combater-irregularidades-na-compra-de-materiais-para-combate-a-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/12/15/pf-faz-operacao-para-combater-irregularidades-na-compra-de-materiais-para-combate-a-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/12/15/pf-faz-operacao-para-combater-irregularidades-na-compra-de-materiais-para-combate-a-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2021/09/16/operacao-investiga-desvio-de-r-6-milhoes-em-os-para-combate-a-pandemia-em-hospitais-de-goias.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2021/09/16/operacao-investiga-desvio-de-r-6-milhoes-em-os-para-combate-a-pandemia-em-hospitais-de-goias.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2021/09/16/operacao-investiga-desvio-de-r-6-milhoes-em-os-para-combate-a-pandemia-em-hospitais-de-goias.ghtml


   
 
 

   
Rua S- 5 nº 854 Quadra S -19 Lote -5 Sala 8 1º Andar, Setor Bela Vista CEP: 74.823-460 Goiânia - GO      
 abeas@abeas.org.br – www.abeas.org.br   

  

A Recorrente convida ainda esta Douta Comissão a fazer uma 

consulta junto a Controladoria Geral da União, através do sítio da Controladoria Geral da União, 

para verificar as regularidades da Recorrente e do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar 

(IBGH), para fins de comprovação daquela organização social que não coaduna com a 

corrupção e o desvio de recursos públicos. 

Por fim, ressaltamos que a Recorrente lamenta a situação 

DO PEDIDO: 

    Ante todo o exposto, requer seja o presente recebido e processado na 

forma da lei, nos efeitos suspensivo e devolutivo, e, ao final que a Comissão Especial de Seleção 

do Processo Público de Seleção 001/2022 – SES/AP reconsidere sua decisão com total provimento 

ao recurso para classificar a ABEAS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, com análise de sua proposta técnica pontos, tendo em vista o cumprimento 

das regras letais, bem como àquelas constantes no Edital de Seleção 001/2022. 

    Requer, ainda, caso não ocorra a reconsideração, faça este subir, 

devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o § 4º, do art. 109, da Lei nº 

8666/93, observando-se ainda o disposto no § 3º do mesmo artigo. 

Pede deferimento. 

Goiânia, Goiás, 12 de abril de 2022. 

 

 

Gilmar Bandeira 
Associação Brasileira de Entidades de Assistência Social – ABEAS 

Representante Legal 

GILMAR 
BANDEIRA:56329865949

Assinado de forma digital por GILMAR 
BANDEIRA:56329865949 
Dados: 2022.04.12 14:56:16 -03'00'
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