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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

GABINETE
 
 

PROCESSO: 202000010037426
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES
ASSUNTO: Policlínica Regional - Unidade Quirinópolis. 
 

DESPACHO Nº 4040/2020 - GAB
Como se observa nos autos SEI nº. 201900010038461, embora publicado na imprensa

oficial no mês de julho, a execução do presente contrato não se iniciou, uma vez que este Secretário de
Estado da Saúde determinou o sobrestamento do início das atividades da Policlínica Regional - Unidade
Quirinópolis, em razão do cenário epidemiológico instalado pela pandemia do novo coronavírus (o que
gerou estado de calamidade pública na saúde em todo o Brasil), para avaliação em momento oportuno.

Não obstante, nos autos do processo SEI 202000013001219 o Excelentíssimo Senhor
Governador proferiu o DESPACHO Nº 372/2020 (v. 000014857185) com as seguintes determinações:

“Tendo em vista o que consta dos autos, em especial as Notificações nº 2/2020/GAB e nº 4/2020/GAB, o
Memorando nº 238/2020/SUPCRS e os Ofícios nº 5.273/2020/SES, nº 7.679/2020/SES e nº 6.207/2020/SES,
bem como as investigações realizadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e em
conformidade com o que preceitua o § 2º do art. 15 da Lei estadual nº 15.503, de 2005, concluo pela
existência de fundado receio de prejuízo à saúde pública e ao erário estadual.
Assim, no exercício de minha competência governamental e ante o reconhecimento da sua adequação ao
imediato atendimento do interesse público, decido pela suspensão da execução dos Contratos de Gestão nº
1/2020/SES, nº 29/2020/SES e nº 30/2020/SES, celebrados com o Instituto dos Lagos – Rio para a
prestação de serviços públicos de saúde no âmbito da Policlínica de Posse, do Hospital de Campanha de
Águas Lindas de Goiás e do Hospital de Campanha de São Luís de Montes Belos. Ainda, pelos mesmos
motivos, decido que não seja iniciada e nem prorrogada a execução dos Contratos de Gestão nº
2/2020/SES e nº 3/2020/SES, celebrados com o Instituto dos Lagos – Rio para a prestação de serviços
públicos de saúde no âmbito das Policlínicas Regionais de Quirinópolis e de Goianésia.
Com a publicação deste ato no Diário Oficial do Estado, encaminhem-se os presentes autos à Secretaria
de Estado da Saúde para prosseguimento e adoção das providências cabíveis, especialmente as relativas à
cientificação da entidade interessada, nos termos do § 3º do art. 26 c/c art. 28 da Lei nº 13.800, de 18 de
janeiro de 2001. Eventuais desdobramentos da presente decisão deverão ser resolvidos por essa pasta, com
o auxílio do órgão de consultoria jurídica do Estado.
Finalmente, determino à Secretaria de Estado da Casa Civil que a Controladoria-Geral do Estado e o
Tribunal de Contas do Estado de Goiás sejam comunicados da presente decisão.”

Assim, a execução do presente ajuste não se iniciará com o Instituto dos Lagos – Rio, ao
passo que encontra-se em trâmite processo de desqualificação do aludido Instituto como Organização
Social em Saúde no Estado de Goiás.

Em contrapartida, vê-se a necessidade de ser adotado uma solução para que haja o início
das atividades na Policlínica Regional em questão, na medida em que, é um anseio do Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, bem como deste Secretário de Estado da Saúde, que aquela unidade passe a
funcionar prestando a devida assistência em saúde à população daquela região.

Nesse contexto, é imprescindível que haja a adoção de providências com base no mais
legítimo interesse público e nos principais princípios que regem a administração pública, para o início das
ações e serviços ambulatoriais de saúde na referida Unidade.
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Com efeito, sabe-se que nos presentes autos, tramitou procedimento de chamamento
público regular com vistas a selecionar uma Organização Social para gerência e operacionalização da
Policlínica Regional - Unidade Quirinópolis

Para tanto, revela-se o mais adequado, efetivo, econômico e vantajoso
ao interesse público, a convocação da 2ª colocada do processo de chamamento público para a Policlínica
Regional - Unidade Quirinópolis, ocorrido há pouco tempo.

Isso porque, verifica-se em um primeiro momento, o fato incontestável de que a referida
2ª colocada passou por todos os crivos e exigências rigorosas emanadas do processo regular de
chamamento público, que fora feito há poucos meses por esta Secretaria de Estado da Saúde.

Logo, seria extremamente dispendioso e moroso desencadear novo processo de
chamamento público, além de ser incompatível com os princípios constitucionais da eficiência,
economicidade e impessoalidade.  

O princípio da eficiência, conforme ensina o Doutrinador Meirelles[1],“impõe a todo o
agente público o dever de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento profissional. É o
mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas
com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das
necessidades da comunidade e de seus membros”, e acrescenta que “o dever da eficiência corresponde ao
dever da boa administração”.

Do mesmo modo, o princípio da economicidade, impõe ao Administrador Público a
obtenção de resultados esperados com o menor custo possível, mantendo a qualidade e buscando a
celeridade na prestação do serviço ou no trato com os bens públicos.

Outrossim, o princípio da impessoalidade restou observado/respeitado quando do
chamamento público em questão, o que legitima ainda mais a decisão em tela.

A propósito, incumbe ressaltar que em relação à outra Policlínica Regional da SES, a
Unidade de Posse, cujo contrato restou também suspenso por força de Decisão Governamental, este
Gabinete optou pela convocação da 2º colocada do chamamento público que havia sido realizado há
poucos meses também, o que permitiu uma troca de comando rápida naquela unidade, evitando a
desassistência à população daquela localidade.

Vale destacar que a aludida opção de convocação foi objeto da análise da Procuradoria
Setorial desta Pasta, a qual, por meio do Parecer nº. 593/2020, opinou pela possibilidade jurídica da
contratação pretendida, por analogia ao art. 24, inc. XI, da Lei nº 8.666/93.

A conclusão da Procuradoria Setorial restou referendada pela Procuradoria-Geral do
Estado que, mediante o Despacho nº 1475/2020, adotou e aprovou aquela peça opinativa, acrescentando
tão somente, a orientação de que "a contratação se fará de acordo com o remanescente que resta a ser
executado. Logo, poderá ser parcial", dentre outras razões, devido ao abatimento "das parcelas
executadas na vigência do contrato anterior".

Ademais, tem-se que a opção pela convocação da 2ª colocada, atende também aos
preceitos da competitividade, busca da proposta mais vantajosa qualitativamente, eficiência, dentro outros,
já foram resguardados com o chamamento que se pretende aproveitar.

Com efeito, não se justifica a inauguração de novo processo de chamamento público
diante das considerações demonstradas.

Assim, para o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de
saúde, em regime de 12 horas/dia, na POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE QUIRINÓPOLIS, diante
da suspensão operada no Contrato de Gestão nº 2/2020/SES, decido pela convocação do INSTITUTO
CEM, o qual sagrou-se como 2º colocado no Chamamento Público n° 07/2019 - SES/GO, conforme
Homologação do Resultado Final do Chamamento Público publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás
nº 23.238, de 13/02/2020  (v.000012210070) e no sítio eletrônico desta Pasta.

A vigência do contrato de gestão a ser celebrado com o INSTITUTO CEM será de 48
meses, nos moldes do que havia sido definido para o Contrato de Gestão nº 2/2020/SES,  o qual, como
efetivamente destacado, não teve sua execução iniciada, razão pela qual, mostra-se possível o
aproveitamento de todos o período contratual pretendido, que era justamente de 48 meses.
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Pelo exposto, oficie-se o Instituto CEM acerca do presente expediente, devendo
manifestar em 24 (vinte e quatro) horas sobre o seu interesse em contratar com o Estado de Goiás.

Dê-se ciência à Procuradoria Setorial desta Pasta. 
 

[1] 1 – MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2002.

 
GABINETE DO SECRETÁRIO, do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE,

ao(s) 05 dia(s) do mês de novembro de 2020.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ISMAEL ALEXANDRINO JUNIOR, Secretário (a) de
Estado, em 06/11/2020, às 08:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.
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