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RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELO 

IBGH 

 

Todos os atos relativos ao Processo de Seleção 001/2021, foram 

publicados no portal da Secretaria de Saúde https://saude.portal.ap.gov.br/ e 

Diário Oficial, conforme  meios de comunicação e prazos estabelecidos no 

Edital do referido processo de seleção. Dessa forma, não é verdadeira a 

informação de que a IBGH só teve acesso à ATA DE JULGAMENTO DE 

HABILITAÇÃO DOCUMENTAL, VALIDAÇÃO E SELEÇÃO DO PLANO DE 

TRABALHO DO PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO Nº001/2021 – SESA, 

no dia 16 de dezembro de 2021, visto que o Resultado Preliminar e a ata de 

julgamento e toda a documentação relativa ao processo de julgamento fora 

disponibilizada no dia 10 de dezembro de 2021 no portal da SESA e publicado 

no Diário Oficial do Estado.  

A verdade é que a IBGH solicitou através do e-mail institucional da 

Comissão de Seleção o acesso à toda documentação e propostas das 

Organizações sociais participantes. Considerando que o volume de 

documentação é muito grande e superior a capacidade de transmissão pela 

plataforma do webmail do Governo do Estado do Amapá, a Presidente da 

Comissão de Seleção determinou que toda a documentação fosse 

organizadas em pastas, em um drive que foi disponibilizado o link à requerente 

dentro do prazo recursal, ou seja, dia 16 de dezembro de 2021.  

Ora a IBGH, só realizou a interposição  do recurso administrativo dia 21 

de dezembro de 2021, ou seja, 04 (quatro dias) após o prazo estabelecido no 

Edital, o qual  é o instrumento vinculatório que estabelece as regras e prazos 

a serem cumpridos pelos participantes do processo de Seleção em questão. 

A Comissão de Seleção ao decidir em não acatar o recurso 

administrativo, se pautou no Princípio da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório, além do Princípio da Fundamentação do Ato Administrativo e da 

Legalidade, visto que foi dado a publicidade no portal da Secretaria de Estado 

da Saúde, Diário Oficial do Estado do Amapá e ainda disponibilizado toda a 

documentação dentro dos prazos estabelecidos no Edital.  

https://saude.portal.ap.gov.br/
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Cabe ressaltar que ao processo de seleção em tela não se aplica as 

disposições previstas na Lei 8.666/1993, conforme art. 24, XXIV c/c a Lei 

9.637/1998 e ADI 1923/DF. Dessa forma, os prazos estabelecidos no Edital do 

Processo de Seleção 001/2021, são os que devem orientar e balizar esta 

Comissão de Seleção. 

Face o recebimento da Liminar concedida no processo Nº : 0000777-

55.2022.8.03.0001, a Comissão de Seleção acata a determinação para realizar 

a análise do mérito do recurso administrativo, onde passamos a informar 

quanto aos itens apontados no recurso administrativo recebido no dia 

21.12.2021: 

1) A análise pela CESEL quanto ao ITEM PLANO DE TRABALHO foi 

realizada e devidamente pontuado com a nota máxima, através da 

MATRIZ DE AVALIAÇAO da IBGH, conforme imagem abaixo: 

 

 

 

2) Quanto ao item 5.2.1 foram reanalisados os protocolos 

apresentados na proposta de trabalho e revista pontuação, 

estabelecendo o resultado de 1,0 ponto.   
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3) Quanto ao ITEM ATIVIDADE - ORGANIZACAO DA UNIDADE 

HOSPITALAR. Neste documento observa-se a ausência de 

informações essenciais para a organização da unidade a ser 

gerenciada pelo IBGH, como o número do prontuário ou o 

fornecimento de etiquetas de identificação do paciente. Não 

se observa ainda, o arquivo de prontuários de óbitos 

eventualmente ocorridos. Assim como não faz menção a 

utilização de catalogo ou registro de informações que auxiliem 

o gerenciamento das atividades técnicas operacionais. Dessa 

forma, pelas inconsistências apresentadas, mantem-se a 

pontuação de 0,5 pontos neste requisito. 

4) Quanto ao ITEM – IMPLANTACAO DA GESTÃO: O 

Regimento interno vem como “PROPOSTA”, de forma 

simplificada, rasa e se confundindo com um documento 

voltado à Comissão de Ética Médica, e sobretudo com apenas 

diretrizes gerais para a constituição futura de um instrumento 

jurídico regulatório. Salientamos que o Edital exigiu a 

apresentação de um REGIMENTO INTERNO elaborado para 

o gerenciamento da MATERNIDADE Dr. EUCLÉLIA 

AMÉRICO. Dessa forma, mantem-se a pontuação de 0 

pontos, pela ausência de consistência na Proposta de  

Regimento Interno. 

5) Quanto ao ITEM – IMPLANTACAO DE PROCESSOS.  

a) O Manual de Protocolos Operacionais Padrão 

Assistenciais e Algorítimos para Procedimentos Médicos e 

o Manual de Faturamento foram reavaliados e 

reconsiderado a pontuação, que passa a ser 1,0 ponto 

para cada item. 

b) O Manual de Rotinas para a Administração Financeira 

apresentado na proposta avaliada pela CESEL, na 

verdade está voltado aos procedimentos do IBGH e não 

para a MATERNIDADE Dra. EUCLÉLIA AMÉRICO.  
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Portanto foi mantida a avaliação de 0 (ZERO) ponto, pela 

Comissão de Seleção. 

6) Quanto ao ITEM - QUALIDADE DO ATENDIMENTO. Foi 

reavaliada a proposta e observou-se no anexo a apresentação 

do documento exigido. Portanto a Comissão de Seleção 

pontuou com 1,5 pontos, pelo atendimento do requisito. 

7) Quanto a INSTRUÇÃO com definição de horários, critérios e 

medidas de controle de risco para as visitas aos usuários. A 

Comissão de Seleção constata que na página 125 da proposta 

do IBGH, tem-se apenas de forma genérica, sem dispor sobre 

o horário e dias de visita, não identifica quais setores as visitas 

serão permitidas entre outros critérios usados para o controle 

risco sanitário. Dessa forma, a CESEL mantem a pontuação 

0. 

8) Quanto a ESTRUTURA DIRETIVA DO HOSPITAL. A 

recorrente obteve nota 1,5 neste item, após a reavaliação. 

 

Segue anexo MATRIZ de AVALIAÇÃO DO IBGH com a 

reavaliação do julgamento pela Comissão de Seleção, com pontuação de 

74,2 pontos.   Portanto, por não atender os requisitos técnicos exigidos 

no Edital do Processo de Seleção 001/2021 e cumprindo o que 

estabelece o item 2,  da mesma Matriz de Avaliação, esta Comissão de 

Seleção mantêm a DESCLASSIFICAÇÃO do IBGH, por  não alcançar a 

pontuação mínima de 80 (OITENTA) pontos, necessária para a 

classificação da proposta técnica de Trabalho, somado ao estabelecido 

no item 4.4. “Serão desclassificadas as entidades cujos Planos de 

Trabalho não atendam as especificações técnicas constantes nos anexos 

do presente Edital. 

                  

 

Dessa forma, esta Comissão Especial de Seleção – CESEL/SESA/AP 

entende que o Plano de Trabalho apresentado pelo IBGH não atendeu os 
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requisitos técnicos estabelecidos no instrumento vinculatório de forma 

satisfatória e suficiente para alcançar a Classificação. 

 

 

 

Macapá/AP, 27 de janeiro de 2022 
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