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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PROCURADORIA SETORIAL
 
 

Processo: 202000010037426
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES
Assunto: CONSULTA
 

PARECER PROCSET- 05071 Nº 860/2020
 
EMENTA: 1. CHAMAMENTO PÚBLICO. 2. CONTRATO DE
GESTÃO 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. 3. SUSPENSÃO DO CONTRATO PREVIAMENTE
AO INÍCIO DE SUA EXECUÇÃO. 4. CONVOCAÇÃO  DA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL REMANESCENTE PARA ASSUMIR A
EXECUÇÃO. 5. POSSIBILIDADE POR ANALOGIA AO ART. 64, §2º,
DA LEI Nº 8.666/1993. 6. ENTENDIMENTO FIXADO PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO NO DESPACHO Nº
2018/2020 - GAB. 7. ENCAMINHAMENTO DO FEITO À UNIDADE
CONSULENTE PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS PERTINENTES.

I. DO RELATÓRIO

1. Inaugura os autos o Despacho nº 4040/2020-GAB (000016371200), pelo qual o
Secretário de Estado da Saúde convocou o Instituto CEM, classificado como segundo colocado no
Chamamento Público nº 07/2019-SES/GO (Processo nº 201900010038461), para a celebração de
contrato de gestão tendo por objeto o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e
serviços de saúde na Policlínica Regional – Unidade Quirinópolis, ante a determinação do Chefe do
Poder Executivo para que não seja dado início à execução do Contrato de Gestão nº 02/2020-SES/GO
(000013926118 e 000015019820), então firmado com o Instituto dos Lagos – Rio.

2. O Instituto CEM, representado por seu Diretor-Presidente, anuiu com a formação da
parceria pretendida (000016382196).

3. Os autos aportaram nesta Procuradoria Setorial, por intermédio do Despacho nº
4076/2020-GAB (000016388807), para análise jurídica com relação à viabilidade da medida adotada no
Despacho nº 4040/2020-GAB (000016371200), ambos oriundos do Gabinete do Secretário de Estado da
Saúde.

 

II. DA ANÁLISE JURÍDICA

4. Inicialmente, mister registrar que os contratos de gestão são vínculos de natureza
convenial, firmados pelo Poder Público com entidades privadas sem fins lucrativos qualificadas como
Organizações Sociais, para o desempenho de atividades sociais de interesse público, através de fomento,
com a inserção de metas e de resultados a serem alcançados pelo particular, com vistas à prossecução de
negócio associativo, e não comutativo, simbolizando, destarte, "mecanismo de redução do aparelho estatal,
com o investimento na atuação em parcerias com a iniciativa privada" (PIRES, 2019, p.239)1.
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5. Ante a falta do intuito lucrativo, o STF, na ADI nº 1923/DF, firmou o entendimento de
que é inaplicável aos contratos de gestão o dever constitucional de licitar (CF, art. 37, XXI), bastando que
a sua celebração seja conduzida “por um procedimento público impessoal e pautado por critérios
objetivos, por força da incidência direta dos princípios constitucionais da impessoalidade, da publicidade
e da eficiência na Administração Pública (CF, art. 37, caput)”, atestando, no mais, que "o marco legal das
Organizações Sociais inclina-se para a atividade de fomento público no domínio dos serviços sociais, em
observância aos princípios da consensualidade e da participação na Administração Pública".

6. No âmbito estadual, tal procedimento foi disciplinado pela Lei nº 15.503/2005, com o
objetivo de oportunizar a participação de Organizações Sociais que pretendam alçar a posição subjetiva de
parceiro privado no contrato de gestão, de modo a assegurar a escolha impessoal da entidade privada que
melhor atenda ao interesse público, em deferência à interpretação conforme a Constituição fixada pelo
STF em sede da mesma ADI nº 1923/DF acima referida.

7. In casu, nos autos do Processo nº 201900010038461 foi deflagrado o procedimento
de Chamamento Público nº 07/2019-SES/GO, do tipo melhor técnica, destinado à seleção de
Organização Social em Saúde para a celebração de Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, a
operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde, em regime de 12 horas/dias, na Policlínica
Regional – Unidade Quirinópolis pelo período de 48 (quarenta e oito) meses, lapso contado a partir da
publicação do seu resumo na imprensa oficial. Ultimada a tramitação da seleção pública, o Instituto dos
Lagos – Rio sagrou-se vencedor da disputa, o que culminou na celebração do Contrato de Gestão nº
02/2020-SES/GO (000013926118), que teve eficácia conferida pela Procuradoria-Geral do Estado por
meio do Despacho nº 356/2020-GAB (000012101763).

8. Cumpre salientar que, após a outorga do ajuste, mediante o Despacho nº 2005/2020-
GAB (000013581156), o Sr. Secretário de Estado da Saúde ponderou que, tendo em vista "[...] a situação
de emergência na saúde pública do Estado de Goiás ocasionada pela pandemia da COVID-19, e
considerando, principalmente, os diversos gastos que estão sendo realizados com vistas a financiar
as despesas relacionadas a tal situação, informo que a Policlínica Regional de Quirinópolis-GO não
terá seus trabalhos iniciados no presente cenário, e será inaugurada em momento oportuno". 

9. Pouco mais de 1 mês após a edição do despacho abordado acima, sobreveio o já citado
Despacho nº 372/2020, de lavra do Sr. Governador do Estado de Goiás (000015019820), cuidando da
suspensão da execução de contratos de gestão para o gerenciamento, operacionalização e execução de
ações e serviços de saúde firmados junto ao Instituto dos Lagos - Rio. Na manifestação, são citadas
sucessivas impropriedades perpetradas pela Parceira Privada em outros vínculos mantidos com o Estado –
a exemplo do que se viu no caso da Policlínica Regional de Posse, autos nº 202000010028362 –, razão
pela qual o Chefe do Poder Executivo foi movido a adotar as medidas acautelatórias delineadas no
Despacho nº 372/2020 (000015019820), dentre as quais se enquadra a determinação de que não seja dado
início, tampouco prorrogada a execução do Contrato de Gestão nº 02/2020/SES aqui em comento.

10. Em atenção ao teor da determinação exposta supra, a solução apresentada pelo
Secretário de Estado da Saúde, cuja juridicidade passa então a ser examinada, consiste na convocação do
Instituto CEM, que ocupou a segunda posição na ordem de classificação do resultado final do
Chamamento Público nº 07/2019-SES/GO (000011496432), para que assuma o objeto da parceria, cuja
execução foi obstada, mediante a celebração de contrato de gestão pelo período de 48 (quarenta e oito)
meses.

11. Nesse ponto, antes de se adentrar na avaliação da correção técnico-jurídica
propriamente dita, a decisão secretarial, à primeira vista, além de revestida de coerência / lógica jurídica,
conforma o agir administrativo aos valores que o princípio da impessoalidade representa, na medida em
que, ao priorizar os anseios e necessidades sociais, cujo risco de desamparo é iminente, não se descuidou
de legitimar a escolha pública com critérios objetivos, já observados no curso de procedimento validado
tanto sob a ótica da máxima aceitação democrática, traduzida no exercício da decisão política do
Governador do Estado, exercida nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 15.503/2005, quanto sob
o crivo da juridicidade do órgão de consultoria do Estado.

12. Com efeito, causaria estranheza se, por outro lado, o uso da máquina pública,
mediante o dispêndio de recursos humanos, financeiros, materiais e imateriais, consumidos em meses de
planejamento que, esperava-se, resultaria na formação de vínculo duradouro com o Terceiro Setor, não
alcançasse o desiderato para o qual fora direcionado, por circunstâncias que passam ao largo da vontade
isolada do Parceiro Público.
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13. Sob este aspecto, além da impessoalidade e da isonomia, a medida sub examine, ao
que se infere, busca atender aos princípios da economicidade e da eficiência, sobretudo quando
contrapostas a uma pretensa assunção direta dos serviços a serem prestados na Unidade – medida
determinada pelo Chefe do Poder Executivo no que pertine aos Contratos de Gestão nº  29/2020/SES e
30/2020/SES. Nesse raciocínio e sob a perspectiva da avaliação do Secretário de Estado da Saúde,
consoante possível entrever do Despacho nº 4040/2020-GAB (000016371200), a deflagração de outro
chamamento público seria não apenas antieconômica, diante da recente conclusão do Chamamento
Público nº 07/2019-SES/GO, mas também inviável em razão do extenso interregno para a sua conclusão, o
que não se compatibiliza com a sensível natureza da demanda envolvida no cenário em apreço.

14. Destarte, compreende-se que "[...] sendo um bem coletivo, o direito à saúde não pode
ficar restrito a um único indivíduo. É de interesse de toda sociedade que a integralidade de seus membros
[...] tenha acesso amplo aos serviços de saúde de forma que todo o funcionamento do sistema de atenção
à saúde e o aparelhamento público destinado à prestação deste serviço se constitui em um interesse difuso
a ser tutelado e fiscalizado através de todo instrumental de proteção existente [...]"
(ANDRADE; MASSON; ANDRADE, 2020, p. 892)2, entendimento que se coaduna com a medida
sugerida na manifestação que deu início ao presente caderno processual, em prestígio aos já citados
princípios da eficiência, finalidade e moralidade.

15. Ademais, com a utilização do chamamento já realizado, há a preservação de toda a
avaliação da seleção pública robustamente documentada, conduzida de forma criteriosa por comissão
previamente designada para este fim, o que não seria factível, com o mesmo nível de exigência formal, no
âmbito de eventual contratação emergencial, que a despeito da observância de critérios objetivos de
escolha, necessita ser conduzida com a celeridade necessária ao atendimento da urgência por ela
contemplada.

16. Nesse contexto, ante a presumida higidez do certame em questão, revela-se acertado
o seu aproveitamento, o que se conforma, em larga medida, com os princípios da impessoalidade,
eficiência, economicidade e publicidade.

17. A propósito, hipótese assemelhada foi ventilada no próprio instrumento convocatório
do Chamamento Público nº 07/2019-SES/GO (000010129388), em seu item 9.14, no caso de perda do
direito à parceria, pela organização social vencedora que deixasse de comparecer para a assinatura do
contrato de gestão, ou perda da qualidade de habilitação antes da assinatura do ajuste, hipótese em que foi
facultado à Comissão Interna do Chamamento Público – CICP, desde que autorizada pelo titular da
Secretaria de Estado da Saúde, convocar as organizações sociais remanescentes, participantes do certame,
na ordem de classificação, ou revogar o procedimento3.

18. Embora o edital tenha sido omisso quanto à hipótese em que a necessidade de
convocação das Organizações Sociais remanescentes é superveniente à assinatura do ajuste, não se
descarta a possibilidade de que tal lacuna seja suplantada, mediante a sua integração com o ordenamento
jurídico, fazendo, pois, subsistir a lógica por ela veiculada.

19. Em caso semelhante ao que ora se examina, esta Procuradoria Setorial defendeu a
aplicação analógica do comando inserido no art. 24, inciso XI, da Lei nº 8.666/1993, in litteris:
"Art. 24.  É dispensável a licitação: [...] XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou
fornecimento, em conseqüência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da
licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao
preço, devidamente corrigido; [...]" (v. Parecer PROCSET nº 796/2020 - 000016415800, autos
nº 202000010037423). Ocorre que, após orientação de lavra da Procuradoria-Geral do Estado,
via Despacho nº 2018/2020 - GAB (v. 000016781847), é forçoso reconhecer que a hipótese em apreço
melhor se ajusta ao art. 64, §2º, do mesmo diploma legal, cuja redação é a seguinte: "Art. 64.  A
Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei. [...] § 2o  É facultado à
Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou
revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 desta Lei" (grifei).
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20. Nesse raciocínio, a excepcionalidade do caso aqui estudado justifica o silêncio do
legislador estadual acerca da medida cabível em situações assemelhadas, fato que não obsta o alcance de
solução jurídica consentânea com as diretrizes que norteiam a gestão da coisa pública, máxime diante da
singularidade e da natureza sensível dos interesses envolvidos. Busca-se, por conseguinte, conciliar o
inafastável princípio da legalidade - ao qual o Poder Público se encontra inegavelmente adstrito - com
postulados que almejam a aplicação da ratio de determinados institutos jurídicos a ocorrências nas quais a
reticência do legislador não pode ser subterfúgio para a paralisação do andamento
da atividade administrativa - ou, no mais, para a adoção de soluções que se mostram demasiadamente
onerosas para o interesse público.

21. Com amparo nas digressões acima elencadas, mostra-se acertada a conclusão
favorável ao chamamento do Instituto CEM para a celebração de novo contrato de gestão visando ao
gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde na Policlínica Regional –
Unidade Quirinópolis, tal como fora procedido no Despacho nº 4040/2020 - GAB (000016371200).

22. O Tribunal de Contas da União, conforme salientado no Despacho nº 2018/2020 -
GAB, adotou entendimento no sentido que ora se passa a defender, de acordo com os julgados que se
seguem:

O comando contido no art. 64, § 2º, da Lei 8.666/1993 pode ser utilizado, por analogia, para fundamentar a
contratação de licitante remanescente, observada a ordem de classificação, quando a empresa vencedora do
certame assinar o contrato e, antes de iniciar os serviços, desistir do ajuste, desde que o novo contrato possua
igual prazo e contenha as mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. Em auditoria realizada na
construção do Viaduto Márcio Rocha Martins, na Rodovia BR-040/MG, cujo relatório foi apreciado por meio
do Acórdão 3.584/2014 Plenário, houve constatação de diversas falhas, entre elas a contratação irregular por
dispensa de licitação. Interpostos Pedidos de Reexame contra a deliberação, ponderou o relator que a
contratação direta se baseara em tese doutrinária plausível, respaldada no Acórdão 740/2013 – Plenário, cujo
excerto do sumário do relatório foi assim transcrito: '1. O art. 64, § 2º da Lei 8.666/1993, pode ser utilizado,
por analogia, para fundamentar a contratação de licitante remanescente, segundo a ordem de classificação,
quando a empresa originalmente vencedora da licitação assinar o contrato e, antes de iniciar os serviços,
desistir do ajuste e rescindir amigavelmente o contrato, desde que o novo contrato possua igual prazo e
contenha as mesmas condições propostas pelo primeiro classificado; 2. A ausência de menção expressa a tal
situação fática na Lei 8.666/1993 não significa silêncio eloquente do legislador, constituindo lacuna
legislativa passível de ser preenchida mediante analogia.”. Destacou o relator que, no caso concreto, havia
parecer que alertava acerca da necessidade de rescisão do contrato anteriormente celebrado, da avaliação da
conveniência e oportunidade na contratação, bem como da demonstração de que o procedimento seria o mais
adequado ao atendimento do interesse público. Aduziu ainda que, embora a situação concreta de fato não se
enquadrasse, com perfeito encaixe, aos moldes do artigo 24, inciso XI, assim como aos do artigo 64, § 2º, da
Lei 8.666/1993, era perfeitamente possível, nos termos da jurisprudência do Tribunal, adotar a solução
jurídica enfeixada por esses dispositivos legais para a situação fática sob exame. Com base nesses
argumentos, o Tribunal conheceu dos recursos, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, de modo a tornar
insubsistentes as multas anteriormente aplicadas aos responsáveis. (Informativo 308 - TCU. Acórdão
2737/2016 Plenário, Pedido de Reexame, Relator Ministro Vital do Rêgo).

 
RELATÓRIO DE AUDITORIA. OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA BR-156/AP, KM 577,99 A KM 743,7.
INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATO 22/2011-
SETRAP. PROPOSTA DE CAUTELAR. OITIVA PRÉVIA. ESTADO DO PROCESSO PERMITE A
ANÁLISE DE MÉRITO DO CONTROLE OBJETIVO DO CONTRATO 22/2011-SETRAP.
ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA SETRAP/AP IDÔNEOS PARA AFASTAR A OCORRÊNCIA
DA IRREGULARIDADE. ANÁLISE DA LEGALIDADE DA RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO
45/2010- SETRAP. DEFICIENTE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. OBRAS INICIADAS.
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS POSSIBILITAM A CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS
PELA SETRAP/AP. OFÍCIO DE CIÊNCIA. 1. O art. 64, § 2º da Lei 8.666/1993, pode ser utilizado, por
analogia, para fundamentar a contratação de licitante remanescente, segundo a ordem de classificação,
quando a empresa originalmente vencedora da licitação assinar o contrato e, antes de iniciar os
serviços, desistir do ajuste e rescindir amigavelmente o contrato, desde que o novo contrato possua
igual prazo e contenha as mesmas condições propostas pelo primeiro classificado; 2. A ausência de
menção expressa a tal situação fática na Lei 8.666/1993 não significa silêncio eloquente do legislador,
constituindo lacuna legislativa passível de ser preenchida mediante analogia. 3. A rescisão amigável de
contrato administrativa, especificada no art. 79, inciso II da Lei 8.666/1993, somente é cabível se houver
conveniência para administração e não ocorrer nenhuma das hipóteses previstas na lei para a rescisão
unilateral da avença. 4. Os princípios da proteção da confiança, da boa-fé, da proporcionalidade e da
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razoabilidade possibilitam, no presente caso concreto, a convalidação dos atos jurídicos praticados e a
continuidade das obras. (Acórdão nº 740/2013. Plenário. Rel. Min. Benjamin Zymler).

23. Isto posto, verifica-se que o imperativo emanado pelo legislador ordinário não se
restringe a sua literalidade, devendo abarcar hipóteses em que a Administração se vê diante de cenários
que desvelam o desatendimento às legítimas expectativas de sucesso da contratação efetuada por motivos
que, reitere-se, fogem à voluntariedade do ente público e que não poderiam ser por ele previstas ou
obstadas, evitando a materialização da hipótese aqui em evidência.

24. Inegável que a melhor interpretação das normas afetas à gestão pública – sobretudo à
luz do novel art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – impõe um dever de atuação
positiva otimizada sob o enfoque da relação entre meios utilizados e fins almejados pelo administrador,
tornando lícita a aplicação, diante do silêncio não eloquente do legislador estadual, do art. 64, §2º, da Lei
nº 8.666/93 ao caso sub examine, principalmente quando se vê que o aludido dispositivo tem como
finalidade a concretização dos princípios da eficiência, impessoalidade e da vinculação ao instrumento
convocatório.

25. Em síntese, portanto, esta Procuradoria Setorial, com arrimo no que restou orientado
no Despacho nº 2018/2020 - GAB, compreende que o art. 64, §2º, da Lei nº 8.666/93 é aplicável à
hipótese dos autos por analogia (art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), de modo a
integrar a lacuna existente na Lei Estadual nº 15.503/2005 e permitir o direcionamento da atuação do
administrador público aos princípios constitucionais que regem a sua conduta.

26. Assentada premissa fundamental à análise jurídica do caso em tela, destaque-se que a
circunstância que ensejou a pretensão administrativa em exame foi materializada no Despacho nº
372/2020 (000015019820), de autoria do Governador do Estado, que, em atenção a panorama que denota
o possível descumprimento efetivo e qualitativo das obrigações e das metas estabelecidas nos contratos de
gestão firmados com a parceira privada, determinou, como medida antecedente à conclusão do processo
de desqualificação da Organização Social, a suspensão da execução das parcerias firmadas com o Instituto
dos Lagos – Rio, inclusive a instrumentalizada pelo Contrato de Gestão nº 02/2020-SES/GO.

27. Como é cediço, a desqualificação, prevista pelo art. 15, caput, da Lei nº 15.503/2005
consiste em um dos desdobramentos mais severos do inadimplemento do ajuste convenial e, por resultar
na perda do elemento subjetivo intrínseco à caracterização da Parceira Privada, necessariamente culminará
na dissolução do contrato de gestão, donde se extrai a iminência da rescisão contratual, que, face o seu
cabimento, ante as irregularidades contratuais suscitadas no despacho governamental, mostra-se
impositiva, não comportando margem de discricionariedade à autoridade competente (Acórdão 2205/2016
– Plenário, TCU). 

28. Registra-se, no ponto, que, em um primeiro momento, seria possível cogitar em uma
possível solução para a problemática residente na assunção direta, pela Administração, do objeto do
contrato – o que fora inclusive determinado pelo Chefe do Poder Executivo relativamente aos Contratos
de Gestão nº  29/2020/SES e 30/2020/SES. Ocorre que o referido desfecho possivelmente encontra óbices
de ordem prática e operacional instransponíveis. Isso porque o modelo de gestão compartilhada das
unidades públicas estaduais, que reiteradamente tem sido adotado pela Secretaria de Estado da Saúde,
mediante os diversos contratos de gestão por ela firmados, além das benesses evidentemente
compreendidas pela parceria, é justificado pela impossibilidade de assunção da execução das atividades
diretamente pela Pasta, face a “a ausência de tempo hábil para formalização de licitações para aquisições
de medicamentos, insumos, equipamentos e correlatos, fundamentais ao abastecimento das unidades
hospitalares; pela impossibilidade de proceder à contratação direta de serviços essenciais ao
funcionamento das Instituições, e, ainda, em razão da inexistência de recursos humanos para atender a
demanda” (v.g., Despacho nº 1529/2020-GAB, Processo nº 202000010016525).

29. Assim, ante a complexidade e excepcionalidade da situação em comento, a solução
da celeuma passa pela aplicação da técnica da ponderação, de modo que as circunstâncias extraordinárias
do caso concreto sejam sopesadas mediante juízo de proporcionalidade. Nessa perspectiva, aguardar a
conclusão do processo de rescisão do contrato de gestão para que, só então, uma vez formalizada a
resolução do ajuste, seja celebrada a parceria que permitirá a prestação dos serviços e ações de saúde, não
se mostra factível, quando confrontada tal hipótese com qualquer dos subprincípios que norteiam a
proporcionalidade, isto é, a adequação ou idoneidade; a necessidade ou exigibilidade; e
a proporcionalidade em sentido estrito4. Nessa seara, o ato estatal, operacionalizado pela contratação
pretendida, em paralelo à tramitação da formalização da dissolução do ajuste pretérito, mostra-se não só
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adequada para a garantia do início do funcionamento da Policlínica e atendimento da demanda por
serviços de saúde da população local, mas necessária, uma vez que não há alternativa à medida
administrativa em questão, conforme declarado pelo Secretário de Estado da Saúde. O cotejo entre o ônus
imposto pela atuação estatal (diferimento da resolução contratual / exercício do contraditório) não supera o
benefício por ela produzido, de modo que, na ponderação dos valores e princípios tutelados pelo
ordenamento constitucional, sobrelevam em relevância aqueles que são subjacentes aos direitos e garantias
à segurança e à vida (caput do art. 5º), à saúde (caput do art. 6º) e à intangibilidade da dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III).

30. Outrossim, importa salientar que, sob o plano material, a referida atuação não
importará em prejuízo ao erário, na medida em que a execução do Contrato de Gestão  nº 02/2020-
SES/GO sequer foi iniciada, não havendo se falar em quaisquer pagamentos já efetuados ao Instituto dos
Lagos - Rio por parte da Administração do Estado. Ademais, cuidar-se-á, como já citado acima, do
aproveitamento de certame conduzido nos estritos termos da legalidade, evitando o dispêndio de recursos
públicos em duplicidade para a contratação de um mesmo objeto.

31. No tocante ao elemento subjetivo, consta do Resultado Final do Chamamento
Público nº 07/2019 - SES/GO (000011496432), cuja homologação foi devidamente publicada no Diário
Oficial do Estado (000012210070), que o Instituto CEM foi classificado em segundo lugar no certame,
apenas não tendo se sagrado vencedor da disputa por 02 (dois) pontos de diferença com relação a primeira
classificada, de modo que a convocação em questão atende a ordem de classificação do procedimento de
chamamento.

32. Por meio do Ofício nº 11627/2020-SES (000016371228), a Secretaria Estadual de
Saúde solicitou ao Instituto CEM a manifestação quanto ao interesse em celebrar Contrato de Gestão com
o Estado de Goiás, no intuito de gerenciar e operacionalizar a Policlínica Regional – Unidade
Quirinópolis, por um período 48 meses, “nos mesmos moldes do Contrato de Gestão nº 2/2020/SES”,
sendo recomendável, ainda, que a Administração diligencie junto à pretensa contratada para que, de forma
inequívoca, manifeste-se sobre a aceitação das mesmas condições ofertadas pela Organização Social
vencedora.

33. No mais, recomenda-se que a instrução do feito ocorra nos autos do Processo nº
201900010038461, em que se deu a tramitação do procedimento de Chamamento Público nº 07/2019-
SES/GO, que ora se pretende utilizar para a contratação da participante remanescente.

34. Ante o Decreto Estadual nº 9.737/20, que vedou a partir de sua vigência, a
celebração de novos ajustes da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional com terceiros, com
exceção daqueles relacionados ao enfrentamento emergencial decorrente da COVID-19, bem como os
decorrentes de adesões a atas ou sistemas de registro e preços realizados pela Superintendência Central de
Compras Governamentais e Logística da Secretaria de Estado da Administração que impliquem em
menores custos ao Erário, faz-se necessária a submissão da pretensão ao Comitê Gestor de Gastos, para
deliberação quanto à pretendida formalização do vertente novo contrato, tendo em vista que não se
restringe ao atendimento da emergência de saúde pública.

35. No que se refere ao aspecto financeiro da contratação, em atenção ao artigo 16,
incisos I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao art. 60 da Lei nº 4.320/64, devem ser acostadas: a
Requisição de Despesa; a Programação de Desembolso Financeiro; a Declaração de Adequação
Orçamentária e Financeira. Além disso, a Gerência de Planejamento deverá certificar, em documento
próprio, a adequação da despesa aos objetivos previstos no Plano Plurianual em vigor. 

36.  Nos termos do artigo 4º, §§1º e 2º do Decreto nº 7.425/2011 e do art. 6º, inc. I, II e
III, do Decreto 7.696/2012, deve ser juntado o Certificado de Informação de Resultado de Procedimento
Aquisitivo, e demais documentações a cargo da Superintendência Central de Compras Governamentais e
Logística da Secretaria de Estado da Administração.

37. Em atenção ao art. 79-A da Lei nº 20.49/2019, com redação dada pela Lei nº
20.820/2020, o contrato de gestão deverá ser submetido à aprovação do titular da Secretaria de Estado da
Saúde, após as manifestações da Procuradoria-Geral do Estado e das Secretarias de Estado da Economia e
da Administração, esta última em relação ao controle das despesas com pessoal no âmbito dos contratos
ou termos e à gestão de servidores do Poder Executivo cedidos às respectivas entidades. A Secretaria de
Estado da Administração deve, ainda, autorizar a realização do ajuste, conforme o Decreto nº 9.424, de 16
de abril de 2019. Do mesmo modo, é necessária a comunicação ao Conselho Estadual de Saúde, em
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atenção às disposições contidas na Lei Estadual nº 18.865/2015; à Controladoria-Geral do Estado, em
conformidade com o item 3.1 do Anexo I da Resolução Normativa nº 013/2017-TCE/GO, e ao Tribunal de
Contas do Estado, por força do art. 2º, X, da Resolução nº 022/2008 TCE-GO (Regimento Interno do
TCE-GO).

38. Por fim, como a documentação habilitatória já foi devidamente avaliada pela
Comissão Interna do Chamamento Público – CICP, mostra-se suficiente a sua atualização / renovação, em
especial no tocante às certidões comprobatórias de regularidade porventura vencidas.

 

III. DA CONCLUSÃO

39. Ante o exposto, esta Procuradoria Setorial manifesta-se pela possibilidade jurídica
da contratação pretendida, por analogia ao art. 64, §2º, da Lei nº 8.666/93, condicionada à adoção das
providências indicadas neste opinativo, em especial nos itens 32 a 38.

40. Por oportuno, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela decisão administrativa
de formalização da parceria, os aspectos relacionados aos custos e valores estabelecidos, a aferição da
regularidade da execução do objeto, bem como por qualquer outro aspecto fático e técnico, e não
estritamente jurídico, repousa inteiramente sobre os respectivos setores técnicos da Secretaria, não se
submetendo ao exame desta Setorial, que aprecia questões eminentemente jurídicas.

41. Por fim, apesar dos mesmo pressupostos fáticos e jurídicos abordados pelo Despacho
nº 2019/2020-GAB (000016781847), a solução para cada caso concreto, nas hipóteses como a dos autos,
deve ser buscada consoante suas especificidades. Posta tal premissa e considerando que, em paralelismo à
competência estabelecida pelo art. 47 da Lei Complementar Estadual nº 58/2006, o pronunciamento
jurídico que precede a decisão pela contratação incumbe à Procuradoria-Geral do Estado, sobretudo em
razão das peculiaridades relacionadas aos Contrato de Gestão nº 02/2020-SES/GO, 03/2020-SES/GO
(Policlínica de Goianésia, Processo nº 201900010038452), e em relação ao Contrato de Gestão nº
01/2020-SES/GO, que já estava em vigor desde 13/02/2020 (Processo nº 202000010028362),
encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral do Estado, via Assessoria do Gabinete, para
pronunciamento conclusivo.

 
 
PROCURADORIA SETORIAL DO (A) SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE,

ao(s) 30 dia(s) do mês de novembro de 2020.

 

 

Paulo César Neo de Carvalho
Procurador do Estado

Chefe da Procuradoria Setorial em Substituição
Portaria 377 - GAB/2020 - PGE
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3. 9.13. A organização social vencedora que deixar de comparecer para assinatura do Contrato de Gestão, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos a contar de sua convocação, ou que perder a qualidade de
habilitação antes da assinatura do Contrato de Gestão, perderá o direito à parceria em conformidade com a
Lei, sem prejuízo das sanções previstas na legislação que rege este processo de seleção.

[...]

9.14. Na ocorrência do estabelecido no subitem 9.13, poderá a Comissão Interna de Chamamento Público -
CICP, desde que autorizada pelo titular da Secretaria de Estado da Saúde, convocar as organizações sociais
remanescentes, participantes do processo de Chamamento Público, na ordem de classificação, ou revogar o
procedimento.

4. OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 7. Ed. Rio de Janeiro: Forense;
São Paulo: Método, 2019, p. 47
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Chefe, em 30/11/2020, às 05:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
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