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EDITAL DE QUALIFICAÇÃO Nº 01/2018 

 

O MUNICIPIO DE ARARUAMA/RJ por meio da Secretaria Municipal de 

Saúde, doravante denominada SESAU/RJ, torna público para conhecimento dos 

interessados, que fará realizar processo público de Qualificação para a habilitação de 

entidade de direito privado sem fins lucrativos, dita como Organização Social na área de 

atuação de Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h, para certificar a participação em 

edital de seleção para operacionalização e execução dos serviços de saúde da UPA 24h 

de Araruama – Perfil Mista Tipo III, Habilitada e Qualificada. 

A presente Qualificação será processada nos termos da Lei Municipal nº 1995 de 

24 de setembro de 2015, e ainda o regramento correspondente às Normas do Sistema 

Único de Saúde – SUS emanadas do Ministério da Saúde – MS e disposto na 

Recomendação emitida pelo Tribunal de Contas do Estado, através do  Processo TCE-

RJ n° 104.377-7/2016 e além de condições fixadas neste Edital, que poderão ser obtidos 

na SESAU  - Secretaria Municipal de Saúde, no Portal da Transparência ou na sala da 

Comissão de Licitação, Av. Jonh Kennedy, 120 –Prefeitura Municipal de Araruama, Rio 

de Janeiro. 

  

1. OBJETO 

É objeto deste Edital é a recepção de documentos para Qualificação de entidade 

de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social na área de 

atuação de Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24h, no âmbito do Município de 

Araruama, capacitar a participação em certames licitatórios com fim operacionalização e 

execução dos serviços de saúde UPA 24hs Araruama – Perfil Mista Tipo III, Habilitada e 

Qualificada. 

O pedido de qualificação como Organização Social será encaminhado pelo 

interessado a Prefeita Municipal, por meio de requerimento endereçado a Secretária 

Municipal de Saúde. 

 

2. DOCUMENTOS EXIGIDOS 

2.1 Ato Constitutivo, com disposições sobre: 

2.1.1 Natureza social e seus objetivos relativos à respectiva área de atuação; 

2.1.2 Finalidade não – lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus 

excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades; 
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2.1.3 Ter, como órgão de deliberação superior e de direção, um conselho de 

administração ou órgão equivalente composição: 

2.1.4 Participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de membros de notória 

capacidade profissional e idoneidade moral; 

2.1.5 Composição e atribuições da diretoria; 

2.1.6 No caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do 

estatuto; 

2.1.7 Proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em 

qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento 

ou membro da entidade; 

2.1.8 Previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações, 

que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de 

suas atividades, em caso de desqualificação, ao patrimônio público do município; 

2.1.9 Comprovação de regularidade fiscal e da situação econômica-financeira da 

Organização Social por intermédio da apresentação dos seguintes documentos: 

2.1.9.1 Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 

Divida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, 

as Contribuições Sociais previstas no art. 47, Inciso I, alínea A, da Lei nº 

8.212 de 1991; 

2.1.9.2 Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – 

CEF; 

2.1.9.3 Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela 

Secretaria de Estado de Fazenda ou Distrito Federal, e a Certidão da 

Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou 

outra(s) equivalente(s), tal(tais) como Certidão(ões) Positiva(s) com 

efeito de Negativa(s), na forma da lei; 

2.1.9.4 Certidão de Regularidade de Tributos Municipais expedida pela Secretaria 

Municipal de Fazenda da sede da licitante, ou outra equivalente, tal como 

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, na forma da lei e a Certidão 

da Dívida Ativa Municipal comprovando a inexistência de débitos inscritos, 
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ou outra(s) equivalente(s), tal(tais) como Certidão(ões) Positiva(s) com 

efeito de Negativa(s), na forma da lei; 

2.1.9.5 Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT ou Certidão Positiva 

com Efeito de Negativa. 

2.1.9.6 Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo (s) distribuidor 

(es) da sede da pessoa jurídica. Se o licitante não for sediado na Comarca 

de Araruama, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração 

oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores 

que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões 

negativas de falências e concordatas. 

2.1.9.7 Comprovação, através da documentação legal, de que a Organização 

Social possui no seu quadro diretivo funcional, Responsável Técnico 

(médico), detentor de atestado(s) emitidos por pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público ou privado registrado(s) no Conselho Regional de Medicina, 

que comprove(m) ter realizado ou participado da administração e 

gerenciamento de Unidades de Saúde equivalente ou semelhante ao 

objeto da presente qualificação. 

2.1.9.8 Apresentação de declaração expressando não empregar menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubres e menores de dezesseis 

anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 

8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, regulamentada pelo 

Decreto nº 4.358/02. 

2.1.9.9 Atestado de capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando experiências anteriores, pertinentes com 

o objeto do Contrato de Gestão, indicando local, natureza, volume, 

qualidade e cumprimento de prazos que permitam avaliar o desempenho 

da Organização Social. 

2.1.9.10 A não apresentação da documentação indicada nos itens anteriores 

implicará na desclassificação da Organização Social do processo de 

qualificação. 

2.2 REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO 
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2.2.1 Para fins de qualificação, o conselho de administração da entidade deverá ser 

composto no mínimo por: 

2.2.1.1 60% (sessenta por cento) de membros eleitos entre os associados; 

2.2.1.2 40% (quarenta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do 

conselho; 

2.2.2 Os membros eleitos ou indicados para compor o conselho de administração 

terão de 04 (quatro) anos, permitida uma recondução. 

2.2.3 O primeiro mandato de metade dos membros dos eleitos ou indicados será de 02 

(dois) anos, segundo o critério estabelecido o estatuto. 

2.2.4 O pedido de qualificação será autuado e processado pelo secretário da pasta em 

cuja área solicita-se a qualificação. A secretária verificará o cumprimento dos 

requisitos, ou a sua justificação, encaminhando em seguida a Prefeita parecer 

opinando pelo deferimento ou não do pedido. 

2.2.5 Para fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser incluídas, 

dentre as atribuições privativas do Conselho de Administração, as seguintes: 

2.2.5.1 Fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução do seu objeto; 

2.2.5.2 Aprovar a proposta de Orçamento e o programa de Investimento, relativos 

ao objeto do contrato de gestão celebrado; 

2.2.5.3 Aprovar, por maioria, no mínimo, de 2/3 de seus membros, o regulamento 

relativo ao objeto do contrato celebrado contendo os procedimentos que 

deve adotar para contratação de obras e serviços, bem como para 

compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefícios dos 

empregados; 

2.2.5.4 Aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do contrato de 

gestão, os relatórios gerenciais e de atividade, elaborados pela diretoria; 

2.2.5.5 Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas, e aprovar os 

demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais, relativas ao 

objeto do contrato de gestão celebrado. 

2.2.6 A análise e aferição do cumprimento dos requisitos será realizada pela 

secretária, que poderá requerer a manifestação de órgãos e servidores 

municipais. 
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3. ENTREGA DE DOCUMENTOS 

3.1 A entrega do envelope contendo a Documentação solicitada, ocorrerá entre 

os dias 27/11/2018 a 5/12/2018, das 9 às 17 horas, na Sala da Comissão de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Araruama, localizado no 1º andar da sua 

sede, situado na Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ. 

3.2 Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para entrega dos documentos, 

poderão ser solicitados esclarecimentos por escrito à Comissão especial de 

Qualificação e protocolados no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal 

de Araruama, localizado no 1º andar da sua sede, situado na Av. John 

Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, das 09h às 18h, diariamente, 

exceto aos sábados, domingos e feriados. As informações serão prestadas no 

prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para entrega dos 

documentos. 

3.3 A documentação deverá ser entregue em 01 (um) envelope devidamente 

fechado, rotulado externamente com os seguintes informes: 

3.3.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESAU 

3.3.2 EDITAL DE QUALIFICAÇÃO Nº 01/2018 

3.3.3 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO 

3.3.4 RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

4. ANÁLISE, AFERIÇÃO E RESULTADO 

4.1 A análise e aferição dos documentos apresentados, será de responsabilidade 

da Comissão Especial de Qualificação, que emitirá seu parecer em até 05 

(cinco) dias úteis, após a data final de entrega dos envelopes com a 

documentação pertinente. 

4.2 A Comissão Especial de Qualificação encaminhará os resultados do processo 

de qualificação. 

4.3 A Secretária municipal de Saúde publicará o resultado do processo seletivo, 

com o nome da Organização Social vencedora. 

4.4 É facultada à Comissão Especial de Qualificação ou ao Secretária Municipal 

de Saúde, em qualquer fase do processo de qualificação, a promoção de 
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diligências, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

Processo. 

5. DOS RECURSOS 

5.1 Das decisões da Comissão Especial de Qualificação caberá recurso que 

poderá ser interposto no prazo e 3 (três) dias úteis contados da ciência do 

interessado. 

5.2 A Comissão Especial de Qualificação terá até 3 (três) dias úteis para celebrar 

a resposta ao recurso eventualmente apresentado e encaminhar sua decisão 

a Secretaria Municipal de Saúde para divulgação. 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 A participação da Organização Social no processo de Seleção implica na sua 

aceitação integral e irretratável dos termos, cláusulas, condições e anexos do 

Edital, que passarão a integrar o Contrato de Gestão como se transcrito, com 

lastro na legislação referida no preâmbulo do Edital, bem como na 

observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas 

aplicáveis, não sendo aceitas, sob quaisquer hipóteses, alegações de seu 

desconhecimento em qualquer fase do processo de Seleção e execução do 

Contrato de Gestão. 

6.2 É condição indispensável para a assinatura do Contrato de Gestão a prévia 

qualificação como Organização Social, no âmbito da Lei Municipal nº 1.995, 

de 24 de setembro de 2015. 

6.3 O prazo máximo para que as entidades que desejarem participar do processo 

seletivo terão para protocolar o pedido de qualificação definitiva ou provisória 

será de 15 (quinze) dias anteriores à data estipulada para a realização do 

processo seletivo. 

6.4 Uma vez publicado o resultado do processo seletivo no Diário Oficial, na 

hipótese de estar a vencedora qualificada provisoriamente, esta deverá, no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, cumprir as formalidades exigidas, 

com vistas à qualificação definitiva como Organização Social, condição 

necessária para a assinatura do contrato de gestão. 
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6.5 Se, no prazo estipulado no edital, a entidade vencedora que conta com a 

qualificação provisória, não obtiver a qualificação definitiva, será inabilitada do 

processo seletivo. 

6.6 A entidade selecionada que deixar de comparecer para assinatura do 

Contrato de Gestão, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar de sua 

convocação, perderá o direito à contratação e poderá, desde que observado o 

contraditório e a ampla defesa, ser desqualificada como organização social.  

Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela Secretaria Municipal de Saúde. 

6.7 Na ocorrência do estabelecido nos itens 8.6 e 8.7, poderá a Secretaria 

Municipal de Saúde convocar as entidades remanescentes, participantes do 

processo de Seleção na ordem de classificação ou revogar o processo 

seletivo. 

6.8 Apresentar no ato da assinatura do Contrato de Gestão as convenções ou 

acordos coletivos de trabalho vigente. 

6.9 Das decisões da Comissão Especial de Seleção caberá recurso, que poderá 

ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da ciência 

do interessado. 

6.10 Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, os Anexos 

citados. 

 

  

Araruama, 27 de novembro de 2018. 

 

 

 

ANA PAULA BRAGANÇA CORREA 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 
 


