GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO – CESEL/SESA/AP
_____________________________________________________________________________________________________

À ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO
Tendo em vista o e-mail enviado por essa Organização Social denominada Saúde em Movimento a
esta Comissão Especial de Seleção – CESEL/SESA/AP, onde requer, seja recebida a documentação
complementar enviada intempestivamente a esta Comossão, o que ocasionou a inabilitação da
OSS supramencionada em razão de esta não ter cumprido os itens 1.3.1.5, 1.3.1.6, 1.3.1.7, 1.3.1.8,
1.3.1.9, 1.3.2.3 do Anexo X do Edital 001/2022, esta Comissão passa a expor as seguintes
justificativas:
DAS NORMAS DO EDITAL
O Edital do Processo Público de Seleção nº 001/2022, traz suas próprias regras de contratação
dentro das disposições contidas na Lei Estadual nº 599/2001, do Decreto Estadual nº 1.024/2017,
com obediência as Normas Federais vigentes sobre a matéria e as Normas do Sistema Único de
Saúde – SUS, emanadas pelo Ministério da Saúde – MS, além de condições fixadas no Edital
supramencionados e seus anexos para a contração com as Organizações Sociais de Saúde
qualificadas no âmbito da Secretaria da Saúde do Estado do Amapá.
Ocorre que, a Associação Saúde em Movimento, já qualificada no âmbito da Secretaria da Saúde
do Estado do Amapá, não cumpriu o que determina os 1.3.1.5, 1.3.1.6, 1.3.1.7, 1.3.1.8, 1.3.1.9,
1.3.2.3 do Anexo X do Edital 001/2022, sendo assim, sendo que essa OS foi considerada
INABILITADA para seguir à próxima fase do Processo Público de Seleção 001/2022, pois as regras
previstas para a habilitação estão previstas no itens 1, 1,1 e 1,2 do edital, onde este último diz
que:
Para se habilitarem, as entidades concorrentes deverão
apresentar a seguinte documentação:
1.3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
(...)
1.3.1.5. Certidões negativas emitida pelo Poder Judiciário
relativa a falência, concordata ou recuperação judicial,
concurso de credores, dissolução e liquidação;
1.3.1.6. Declaração de que a entidade não cumpre as
sanções previstas nos incisos III e IV do Art. 87 da Lei
Federal 8.666/93;
1.3.1.7. Declaração de que se compromete a publicar, no
prazo de 90 (noventa) dias contatos da assinatura do
Contrato de Gestão, regulamento contendo os
procedimentos que adotará para a contratação de
serviços e compras com o emprego de recurso público
destinada à operacionalização e execução das ações em
serviços de saúde no HOSPITAL DE EMERGÊNCIA Dr.
OSWALDO CRUZ, nos termos do Art. 17 da Lei nº 9.637/98
e demais determinações constantes neste edital e seus
anexos;
1.3.1.8. Declaração de que não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo nas hipóteses legais, e não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.
1.3.1.9. Declaração de conhecimento de inteiro teor do
presente edital de Processo Público de Seleção nº
001/2022 que tem ciência das leis e normas jurídicas que
respaldam o edital de seleção, em especial a Lei Federal
nº 9.637/98, Lei Estadual nº
599/2001, Decreto nº 1.024/2017, que firma intenção de
obedecer aos princípios e legislação do Sistema Único de
Saúde – SUS e respeitar o caráter público do HOSPITAL DE
EMERGÊNCIA Dr. OSWALDO CRUZ.

(...)
1.3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
(...)
1.3.2.3. Prova de inexistência de débitos perante a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do
Título VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho,
acrescentado pela Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011,
dentro do prazo de validade.
(...)

Portanto, estas são condições editalícias para a habilitação das concorrentes para a próxima fase
do processo de seleção.
DO ACORDÃO 468/2022 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU
Analisado o acordão 468/2022 do TCU, verificou-se que o mesmo trata-se de acordão referente
modalidade de licitação por pregão - Lei 10.520/2002, sendo este tendo suas próprias regras, eis
que tal modalidade de licitação e suas regras não cabem na contratação em tela, onde já há o
acordão do Supremo Tribunal Federal – STF - ADI 1923 – Distrito Federal, dirimindo a questão.
DO ACORDÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.923 DISTRITO FEDERAL
Em apertada síntese, exposta aqui, esta CESEL informa que Supremo Tribunal Federal – STF já
proferiu o acordão advindos dos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1923 – DF em que
aquele STF decidiu que a Lei de licitações não se aplica às contratações com as Organizações
Sociais.
DA CONCLUSÃO
Dessa forma, ante ao exposto por esta CESEL/SESA/AP, esta Comissão mantem sua decisão de
não receber a documentação apresentada após o prazo decorrido, que se deus em 28 de março
de 2022, conforme previsto no Edital do Processo Público de Seleção nº 001/2022.
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