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O termo de referência ainda determina ao parceiro privado 
a assistência hospitalar, o atendimento às urgências hospitalares e 
o ambulatorial, a manutenção do serviço de urgência/emergência 
em funcionamento nas 24 (vinte e quatro) horas do dia, todos os 
dias da semana, e mensalmente. É notório o alcance do objetivo de 
atender todos os usuários referenciados para a unidade hospitalar, 
além da realização de todos os exames e ações diagnósticas e 
terapêuticas necessárias às ações médico-hospitalares de urgência 
e emergência.

Fica, portanto, evidenciada a eficiência administrativa, 
uma vez que o poder público, ao adotar o modelo de gestão por 
organizações sociais, não está abrindo mão de suas prerrogati-
vas legais, apenas delega responsabilidades ao terceiro setor por 
instrumento juridicamente válido. Assim, reforça seu papel como 
agente regulador e fiscalizador, com evidentes ganhos na prestação 
dos serviços elencados.

Cumpre ainda destacar que as ações e os serviços de 
saúde das unidades hospitalares sob gestão de organização 
social são garantidos por meio de contratos de gestão, nos quais 
são detalhados as metas de produção a serem alcançadas, os 
indicadores de desempenho e os processos de monitoramento, 
fiscalização e avaliação. As especificações técnicas da Superin-
tendência de Performance da Secretaria de Estado da Saúde 
normatizam a execução contratual e definem as premissas técnicas 
de execução, que estabelecem metas quantitativas para os termos 
celebrados e tornam a fiscalização da obrigação contratual mais 
transparente e fundamentada.

Nesse sentido, a eficiência de resultados costuma ser 
perceptível no estabelecimento de maior autonomia de decisões, 
definição de metas de produção, prestação de contas, maior 
exposição ao mercado e à concorrência, além da possibilidade de 
flexibilização dos recursos humanos, conforme registra o termo de 
referência.

Os anexos técnicos do termo de referência estabelecem de 
modo objetivo as metas de produção e as atividades mínimas de 
realização, relacionadas à quantidade de assistência oferecida aos 
prováveis usuários do hospital. Determinam que o parceiro privado 
deverá informar mensalmente os resultados dos indicadores de 
produção, em relatórios ou outros instrumentos para o registro de 
dados de produção definidos pela Secretaria de Estado da Saúde. 
10                    Decisão

Evidencia-se que o modelo de atuação gerencial e com foco 
no alcance de metas e resultados fixados pelo poder público tem pro-
porcionado efeitos satisfatórios não apenas em Goiás, mas também 
em outras unidades da Federação, particularmente na integralidade 
do atendimento em saúde e na garantia de acesso universal a esse 
componente fundamental da existência.

Tendo em vista o que consta dos autos, em especial os 
Despachos nº 4/2021/SUPER e nº 338/2021/GAB, da Secretaria de 
Estado da Saúde - SES, bem como o Parecer nº 74/2021/PROCSET, 
da Procuradoria Setorial da SES, também em conformidade com o 
que preceitua o parágrafo único do art. 6º da Lei estadual nº 15.503, 
de 2005, concluo que a atividade em causa está associada a consi-
deráveis objetivos públicos.

Assim, no exercício de minha competência governamen-
tal e ante o reconhecimento de que a parceria proposta se mostra 
totalmente adequada ao imediato atendimento do interesse público, 
decido pela adoção do modelo de gestão compartilhada para a 
prestação temporária de serviços públicos de saúde no âmbito do 
Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim - HEJA. 

Deverão ser saneadas as pendências indicadas na seção 6 
do presente despacho. Além disso, terão que ser adotadas as outras 
providências indicadas pela Procuradoria Setorial da Secretaria de 
Estado da Saúde.

Com a publicação do extrato deste ato no Diário Oficial do 
Estado, encaminhem-se os presentes autos à Secretaria de Estado 
da Saúde para prosseguimento.

Goiânia, 22 de fevereiro de 2021.

RONALDO CAIADO
Governador do Estado

Referência: Processo nº 202100010000046
Interessada: Secretaria de Estado da Saúde
Assunto: Parceria emergencial com organização social.

EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO DESPACHO Nº 55 
/2021

Evidencia-se que o modelo de atuação gerencial e com foco 
no alcance de metas e resultados fixados pelo poder público tem pro-
porcionado efeitos satisfatórios não apenas em Goiás, mas também 
em outras unidades da Federação, particularmente na integralidade 
do atendimento em saúde e na garantia de acesso universal a esse 
componente fundamental da existência.

Tendo em vista o que consta dos autos, em especial os 
Despachos nº 4/2021/SUPER e nº 338/2021/GAB, da Secretaria de 
Estado da Saúde - SES, bem como o Parecer nº 74/2021/PROCSET, 
da Procuradoria Setorial da SES, também em conformidade com o 
que preceitua o parágrafo único do art. 6º da Lei estadual nº 15.503, 
de 2005, concluo que a atividade em causa está associada a consi-
deráveis objetivos públicos.

Assim, no exercício de minha competência governamen-
tal e ante o reconhecimento de que a parceria proposta se mostra 
totalmente adequada ao imediato atendimento do interesse público, 
decido pela adoção do modelo de gestão compartilhada para a 
prestação temporária de serviços públicos de saúde no âmbito do 
Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim - HEJA. 

Deverão ser saneadas as pendências indicadas na seção 6 
do presente despacho. Além disso, terão que ser adotadas as outras 
providências indicadas pela Procuradoria Setorial da Secretaria de 
Estado da Saúde.

Com a publicação do extrato deste ato no Diário Oficial do 
Estado, encaminhem-se os presentes autos à Secretaria de Estado 
da Saúde para prosseguimento.

Goiânia, 22 de fevereiro de 2021.

RONALDO CAIADO
Governador do Estado

<#ABC#218646#16#259297/>

Protocolo 218646
<#ABC#218647#16#259298>

Referência: Processo nº 201900010038461

Interessado: Secretaria de Estado da Saúde

Assunto: Celebração de contrato de gestão.

DESPACHO Nº 56 /2021

Cuidam os presentes autos do procedimento destinado 
à contratação de instituição sem fins lucrativos qualificada como 
organização social de saúde para o gerenciamento, a operacional-
ização e a execução de ações e serviços de saúde em regime de 12 
(doze) horas por dia na Policlínica Regional - Unidade Quirinópolis, 
localizada nesse município do Estado de Goiás.

O período contratual é de 48 (quarenta e oito) meses, com 
o valor estimado em R$ 68.552.809,30 (sessenta e oito milhões, 
quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e nove reais e trinta 
centavos). Os repasses mensais advindos do contrato de gestão, 
conforme está preestabelecido, terão início até 30 (trinta) dias após 
a outorga e ocorrerão até o 5º dia útil dos meses subsequentes.

1                      Instrução dos autos

Os autos encontram-se instruídos com os documentos 
necessários a esta autorização governamental. Destacam-se 
aqueles que, em decorrência dos Processos nos 201900010038461 
e 202000010037426, também em detrimento do Contrato de Gestão 
nº 2/2020/SES/GO, evidenciam a necessidade de se celebrar um 
novo ajuste dessa natureza. Relaciono-os a seguir:

a) Requisição de Despesa nº 30/2019/SUPER;

b) Termo de Referência, com as especificações do contrato 
de gestão que se pretende celebrar;

c) Estimativa de Custeio Operacional;
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d) Especificações Técnicas, expediente que acrescenta 
cláusulas específicas aos contratos de gestão celebrados com 
a Secretaria de Estado da Saúde e dispõe sobre os aspectos 
relevantes à execução desses contratos;

e) Despacho nº 755/2019/SUPER, em que se justifica 
a adoção do modelo de gestão compartilhada, na modalidade 
parceria, com entidade do terceiro setor que atue na área de saúde;

f) Despacho nº 529/2020/CCONT, em que se delibera 
sobre a prorrogação da execução do contrato de gestão, com a 
readequação de seu cronograma e de sua vigência;

g) Despacho nº 424/2020/SUPER, com a justificativa para a 
convocação do 2º colocado no certamente e para a celebração de 
contrato de gestão com organização social de saúde;

h) Despacho nº 17/2021/CCONT, em que se efetua 
a juntada aos autos dos Processos nos 202000010037426 e 
201900010038461;

i) documentos apresentados pelo Instituto CEM, segundo 
colocado no certame para celebração de contrato de gestão;

j) Minuta de Contrato nº 17666159/2021/SES;

k) Parecer nº 21/2021/PROCSET, em que a Procuradoria 
Setorial da Secretaria de Estado da Saúde manifestou-se favora-
velmente à contratação pretendida, desde que fossem atendidas as 
condições estabelecidas por ela;

l) Ofício nº 4/2021/INSTITUTO CEM, em que se 
apresentaram outros documentos após a solicitação expressa da 
Secretaria de Estado da Saúde;

m) Despacho nº 5/2021/CGF, em que a Câmara de Gestão 
Fiscal declina a análise da contratação pretendida, nos termos do 
art. 4º do Decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020;

n) Despacho nº 907/2021/GAB, em que a Secretaria de 
Estado da Administração endossa o Despacho nº 424/2021, da Sub-
secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, e aprova a 
celebração do contrato de gestão pretendido, desde que atenda às 
exigências indicadas por ela;

o) Despacho nº 95/2021/CGG, em que a Câmara de Gestão 
de Gastos se manifesta favoravelmente à continuidade do processo 
para a celebração de contrato de gestão;

p) Anexo II - Despacho nº 00990/2019, com a descrição da 
dotação orçamentária;

q) Despacho nº 386/2021/GAB, em que a Secretaria de 
Estado de Saúde se manifesta favoravelmente à contratação 
pretendida;

r) Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira nº 
266/2.850/2021/DEOF;

s) Programa de Desembolso Financeiro nº 2019285001820;

t) Anexo II - Despacho nº 990/2021, com uma nova descrição 
da dotação orçamentária; e

u) Ofício nº 1.107/2021/ECONOMIA, em que a Secretaria 
de Estado da Economia reafirma o teor do Despacho nº 20/2021/
GECOP, da Gerência de Contas Públicas, e do Despacho nº 
42/2021/SOD, da Superintendência de Orçamento e Despesa, que 
foram favoráveis à contratação pretendida.

2                      Características da unidade de saúde

A Policlínica Regional - Unidade Quirinópolis é uma unidade 
especializada de apoio diagnóstico e orientação terapêutica, com 
serviços de consultas clínicas e médicos de diversas especialida-
des. Também detém suporte operacional em exames gráficos e de 
imagem para a realização de diagnósticos e a oferta de pequenos 
procedimentos.

Pretende-se que essa unidade de saúde atenda a 
Macrorregião Sudoeste do Estado de Goiás, que possui 28 (vinte e 
oito) municípios e uma população estimada em 635.709 (seiscentos 
e trinta e cinco mil, setecentos e nove) habitantes. A taxa de cobertura 
da atenção básica, por sua vez, está estimada em 75,65% (setenta e 
cinco vírgula sessenta e cinco por cento).

O projeto de implantação de policlínicas está inserido 
no contexto de modernização gerencial e descentralização dos 
serviços de saúde, atualmente em curso no Estado de Goiás. A 
proposta volta-se, essencialmente, para a ampliação do acesso da 
população aos serviços ambulatoriais de média complexidade e alta 
resolução. Para isso, deve-se aperfeiçoar e consolidar o Sistema 
Único de Saúde - SUS no território goiano, a exemplo de outros 
estados, como São Paulo, Bahia, Ceará e Paraná.

Registra-se que o Secretário de Estado da Saúde decidiu, 
no Processo nº 202000010037426, não iniciar o Contrato de Gestão 
nº 2/2020/SES/GO, firmado com o Instituto dos Lagos - Rio. Sua 
inclinação encontra-se justificada pela decisão governamental 
constante do Despacho nº 372/2020 - Processo nº 202000013001219. 
Nesse expediente, por fundado receio de prejuízo à saúde pública e 
ao erário estadual, determinou-se que não fosse iniciada a execução 
nem prorrogada a vigência de contratos estabelecidos com essa 
organização social, também que fossem adotadas as providências 
cabíveis para essa finalidade. Por isso, o titular da pasta da Saúde 
optou pelo chamamento do 2º colocado no certame público, a fim 
de dar continuidade à contratação e viabilizar o funcionamento da 
indicada policlínica.

3                      Estimativa dos valores para a celebração de 
contrato de gestão

Por meio do Parecer nº 860/2020/PROCSET, aprovado 
parcialmente pelo Despacho nº 2.093/2020/GAB, da Procuradora-
-Geral do Estado, elaborados no Processo nº 202000010037426, 
a Procuradoria Setorial da pasta interessada concluiu que a 
contratação de nova entidade para a gestão e a operacionali-
zação dos serviços de saúde na Policlínica Regional - Unidade 
Quirinópolis é possível e envolve a elaboração de decisão discri-
cionária. Aplicou-se analogicamente a este caso, como fundamento 
jurídico, o disposto no § 2º do art. 64 da Lei federal nº 8.666, de 21 
de julho de 1993, que estabelece regras sobre licitações e contratos 
administrativos.

Nesse contexto, a Secretaria de Estado da Saúde oficiou 
o segundo colocado no certame para a consecução da parceria 
pretendida. Mantiveram-se o valor global de R$ 68.552.809,30 
(sessenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, 
oitocentos e nove reais e trinta centavos) e o prazo de execução 
de 48 (quarenta e oito) meses. Os repasses mensais também 
permaneceram subdivididos entre o primeiro ano e os subsequentes 
a ele, mediante a apresentação de projeção orçamentária com 
despesa mensal pela organização social contratada.

Essa subdivisão consta do item 7.1 do Termo de Referência 
com as seguintes especificações: para o primeiro ano, R$ 
877.076,50 (oitocentos e setenta e sete mil, setenta e seis reais e 
cinquenta centavos), no primeiro mês; R$ 985.048,82 (novecentos e 
oitenta e cinco mil, quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), 
no segundo mês; R$ 1.279.596,58 (um milhão, duzentos e setenta 
e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito 
centavos), no terceiro mês; e, a partir do quarto mês, o valor mensal 
será de R$ 1.453.579,72 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três 
mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos). 
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Para os anos subsequentes, o valor mensal permanecerá o de 
R$ 1.453.579,72 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil, 
quinhentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos).

Já a definição dos repasses decorre de estudos 
empreendidos pela equipe técnica da Superintendência de 
Performance, em razão da necessidade de se especificarem os 
aspectos relevantes à execução do contrato de gestão sobre o qual 
se versa. Assim, estabeleceram-se a estimativa do custo operacional 
e as metas assistenciais da unidade de saúde, com a distribuição 
percentual da parte fixa e da parte variável a serem repassadas ao 
parceiro privado, conforme estabelecido pelo Anexo Técnico IV do 
documento intitulado Especificações Técnicas.

4                      Avaliação dos documentos orçamentários e 
financeiros

No que se refere ao aspecto financeiro da contratação 
examinada, no cumprimento do art. 16, incisos I e II, da Lei 
Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, foi juntado aos autos a Requisição 
de Despesa nº 30/2019/SUPER. Também foram devidamente 
atualizados a Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira 
nº 266/2.850/2021/DEOF, o Anexo II - Despacho nº 990/2021 e a 
Programação de Desembolso Financeiro nº 2019285001820.

Os valores estimados correspondem às diretrizes orça-
mentário-financeiras estabelecidas para o Estado de Goiás e 
foram autorizados na forma da Requisição de Despesa nº 30/2019/
SUPER, com a indicação do código e a descrição do programa de 
ação em que deve ser enquadrada a despesa pretendida. Atende-se 
aos objetivos previstos no Plano Plurianual em vigor, conforme o 
Anexo II, da Gerência de Planejamento Institucional, da Secretaria 
de Estado da Saúde.

5                      Das autorizações necessárias e do chamamento 
público

As exigências para a celebração de contrato de gestão, de 
que trata o art. 79-A da Lei estadual nº 20.491, de 25 de junho de 2019, 
encontram-se satisfeitas por meio dos documentos que instruem os 
autos, em especial a autorização do titular da pasta interessada, o 
Secretário de Estado da Saúde, na forma do Despacho nº 386/2021/
GAB. Além disso, observa-se a manifestação da Procuradoria 
Setorial da Secretaria de Estado da Saúde, consoante o Parecer 
nº 21/2021/PROCSET, a opinião favorável da Secretaria de Estado 
da Administração, no Despacho nº 907/2021/GAB, a declinação 
de análise realizada pela Câmara de Gestão Fiscal, no Despacho 
nº 95/2021/CGG, e a opinião favorável da Secretaria de Estado 
da Economia nos Despachos nos 20/2021/GECOP, da Gerência 
de Contas Públicas, e 42/2021/SOD, da Superintendência de 
Orçamento e Despesa, e o Ofício nº 1.107/2021/ECONOMIA.

Registra-se que a preterição do chamamento público que 
antecede a fase contratual encontra-se fundamentada no art. 6º-F 
da Lei estadual nº 15.503, de 28 de dezembro de 2005, especifica-
mente no que se refere à convocação do Instituto CEM, classificado 
em 2º (segundo) lugar no procedimento de Chamamento Público nº 
7/2019/SES/GO, que foi realizado pelo critério da melhor técnica.  
Essa convocação e a fundamentação para sua adoção encontram-se 
registradas no Processo nº 202000010037426.

Pelo Despacho nº 4.040/2020/GAB - inserido nos autos 
desse mesmo processo -, o Secretário de Estado da Saúde 
ressaltou que a convocação do 2º colocado no certame atende aos 
princípios da economia e da eficiência. Afinal, a deflagração de um 
novo chamamento público seria não apenas antieconômica, diante 
da recente conclusão de procedimento da mesma natureza com o 
mesmo objeto, mas inviável, devido à urgência da execução das 
ações e dos serviços de saúde na referida policlínica. Essa opção 
foi confirmada pela Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado da 
Saúde, já mencionada na seção 3 desta decisão.

Assim, não identifico óbices burocráticos à autorização 
governamental para a contratação de organização social que se 
dedique a cumprir a finalidade dos autos aqui representados. Nesse 
aspecto, tenho que essa medida se revela jurídica e administrativa-
mente mais adequada.

6                      Declarações necessárias quanto à capacidade 
de fiscalização

A Secretaria de Estado da Saúde, em decorrência de seu 
histórico de celebração de parcerias com entidades do terceiro 
setor, possui a capacidade de fiscalizar a seleção, a contratação e a 
execução contratual, na condição de órgão supervisor, observadas 
as atribuições legais de fiscalização do órgão de controle interno do 
Poder Executivo. Por isso, ela atende prontamente ao item 3.1 do 
Anexo da Resolução Normativa nº 13/2017, do Tribunal de Contas 
do Estado de Goiás.

7                      Justificativa para a adoção do modelo de gestão 
compartilhada

Há razões consistentes que me levam, na condição de 
decisor político, a adotar no Estado de Goiás o modelo de gestão 
disciplinado pela Lei estadual nº 15.503, de 2005, para a execução 
de determinados serviços e/ou atividades de relevância pública. 
Por suas características técnico-operacionais, o contrato de gestão 
permite a definição de compromissos para a instituição contratada, o 
apoio à modernização da gestão, a identificação precisa de clientes 
a serem atendidos, assim como dos produtos a serem entregues. 
Acrescentam-se os objetivos e as metas a serem alcançados no 
desempenho dessa atividade, com a delimitação da estrutura orga-
nizacional e tecnológica.

A opção de descentralizar o gerenciamento de unidades de 
saúde resulta, portanto, em desburocratização benéfica. Percebe-se 
que há uma redução sensível no trâmite para a aquisição de bens 
e serviços e a contratação de profissionais qualificados, com o 
incremento de eficiência e flexibilidade nesse processo, bem como a 
garantia de ininterrupção das especialidades médicas dispensadas 
à população que vive na Macrorregião Sudoeste do Estado.

Também há a necessidade de executar, com brevidade, as 
ações e os serviços de saúde previstos para a Policlínica Regional 
- Unidade Quirinópolis. Havia a previsão de que suas atividades 
iniciassem o quanto antes, nos termos do Despacho nº 424/2020/
SUPER. Entretanto, sua gestão estava sob responsabilidade do 
Instituto dos Lagos - Rio, via o Contrato de Gestão nº 2/2020/SES/
GO. Por reiterados descumprimentos contratuais dessa parceira 
privada, além de sucessivas impropriedades por ela perpetradas 
em outros ajustes celebrados com o Estado de Goiás, houve 
fundado receio de prejuízo à saúde pública e ao erário estadual. 
Diante disso, para resguardar o interesse público, adotei as medidas 
acautelatórias delineadas no Despacho nº 372/2020 - Processo nº 
202000013001219. Entre elas, destacam-se a suspensão de início 
da execução do referido contrato e a adoção das providências 
cabíveis para essa finalidade, pela Secretaria de Estado da Saúde.

Por esse motivo, a solução mais célere e eficaz para garantir 
a execução do acesso ambulatorial de pacientes às diversas es-
pecialidades médicas ofertadas pela policlínica é a contratação da 
organização social com a 2ª colocação no certame para a gestão 
dessa unidade hospitalar. Isso decorre de ela ter comprovado todas 
as exigências emanadas do processo regular do chamamento 
público realizado para essa finalidade, de acordo com a informação 
prestada pelo titular da pasta da Saúde no Despacho nº 4.456/2020 
- Processo nº 202000010037426.

Além disso, o modelo de gestão compartilhada mostra-se 
o mais adequado, não só pelo aumento da eficiência na prestação 
dos serviços e na diminuição de custos. Nesse caso, a adequação 
também se dá pela ausência do tempo necessário à aquisição, via 
licitações, de todo o instrumental indispensável ao funcionamento 
de uma unidade de saúde, sem que haja prejuízo ao início de suas 
atividades.

                 DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS
Assinado digitalmente pela ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL
                   CODIGO DE AUTENTICACAO: fcf18ee7



19Diário OficialGOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2021
ANO 184 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.495
SUPLEMENTO

Os dados do processo demonstram ainda, quanto à 
Policlínica Regional - Unidade Quirinópolis, a impossibilidade de a 
Secretaria de Estado da Saúde assumir, no exíguo prazo, a gestão 
direta dessa unidade ambulatorial. Como já se declarou, trata-se 
de situação excepcional que exige resposta imediata, um quadro 
instalado pela suspensão da execução da parceria com o Instituto 
dos Lagos - Rio.

É nesse aspecto que o parágrafo único do art. 6º da Lei 
estadual nº 15.503, de 2005, determina que deverá ser fundamentada 
a decisão do Chefe do Poder Executivo quanto à celebração de 
contrato de gestão com organizações sociais para o desempenho de 
atividade de relevância pública. Para isso, importa a demonstração 
objetiva de que o vínculo de parceria atende a objetivos de eficiência 
econômica, administra tiva e de resultados, com documentação de 
seu conteúdo no respectivo processo de seleção e contratação. 
A decisão política, portanto, a par dos elementos circunstanciais 
expostos, deve considerar a eficiência econômica, administrati-
va e de resultados do modelo de gestão compartilhada. Sobre ela 
discorro agora.

8                      Atendimento aos objetivos de eficiência econômica, 
administrativa e de resultados

O ganho de eficiência econômica é demonstrado pela sim-
plificação dos procedimentos para a operacionalização e a execução 
dos serviços de saúde prestados na Policlínica Regional - Unidade 
Quirinópolis. Com isso, evitam-se os custos da burocratização e 
se racionaliza o emprego dos recursos destinados às unidades de 
saúde.

Cabe reconhecer que, em virtude do custo menor para o 
poder público, os vínculos de parceria permitem uma economia 
considerável na utilização dos recursos econômico-financeiros. Ao 
mesmo tempo, a atuação das organizações privadas proporciona 
a prestação de cuidados em saúde de melhor qualidade, por elas 
possuírem capacidade para dar resposta de forma mais adequada, 
efetiva e flexível operacionalmente a uma determinada necessidade 
social.

Sob o enfoque dos custos estimados com o contrato, tendo 
em vista a autorização do ordenador de despesas, além das manifes-
tações favoráveis das pastas responsáveis, a eficiência econômica 
da proposta fica, portanto, notória na documentação contida nos 
autos. Exemplificam esse ganho a Requisição de Despesa nº 
30/2019/SUPER e a Declaração de Adequação Orçamentária e 
Financeira nº 266/2.850/2021/DEOF.

No tocante à eficiência administrativa, a par da razão 
emergencial que permeia a contratação em exame, reforçada pela 
necessidade de execução dos serviços prestados na policlínica, o 
setor de saúde pública enfrenta desafios para conciliar o atendimento 
às normas de contratação administrativa, além de seus inevitáveis 
procedimentos e trâmites burocráticos e a oferta de uma resposta 
estatal satisfatória às necessidades da população. O Despacho nº 
755/2019/SUPER, elaborado pela Superintendência de Performance 
da pasta da Saúde, indica os benefícios da gestão por organizações 
sociais em unidades hospitalares e/ou ambulatoriais.

Esse modelo permite maior autonomia administrati-
va na gestão de recursos humanos, financeiros e materiais, com 
a estruturação de parcerias para descentralizar e diversificar as 
atividades relativas à prestação de serviços de saúde. Isso propicia, 
entre inúmeros outros, os ganhos de agilidade na aquisição de 
medicamentos, insumos, serviços, equipamentos, também na 
contratação de serviços, na realização de reformas e na criação 
de leitos, além da contratação e da gestão de pessoas de forma 
mais flexível e eficiente. Uma desejável decorrência é sentida no 
incremento da força de trabalho da administração pública e na 
ampliação quantitativa e qualitativa dos serviços de saúde, principal-
mente pela agilidade na tomada de decisões.

Em razão de o regulamento de compras, aquisições e 
contratações de uma organização social não se encontrar sujeito ao 
regime rígido da Lei estadual nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012, 
e da Lei federal nº 8.666, de 1993, conforme ressalva o art. 4º, VIII, 
c/c art. 17, ambos da Lei estadual nº 15.503, de 2005, observam-se 
maior agilidade e qualidade. Um reflexo expressivo disso é a 
conservação do patrimônio público cujo uso é cedido à organização 
social ou do patrimônio porventura adquirido com recursos do erário.

O Termo De Referência determina ao parceiro privado 
a realização de: i) serviços de consultas clínicas com médicos de 
diversas especialidades; ii) além de exames gráficos e de imagem 
para a obtenção de diagnósticos; e iii) pequenos procedimentos. É 
notório o alcance do objetivo de atender todos os usuários referen-
ciados para a unidade de saúde, com a oferta de diagnóstico precoce 
e de tratamento oportuno, o que melhora o prognóstico, reduz os 
custos da assistência médico-hospitalar e absorve os serviços de 
maior complexidade para os quais as unidades básicas de saúde 
não estão capacitadas.

Fica, portanto, evidenciada a eficiência administrativa, 
uma vez que o poder público, ao adotar o modelo de gestão por 
organizações sociais, não abre mão de suas prerrogativas legais, 
apenas delega responsabilidades ao terceiro setor por instrumento 
juridicamente válido. Assim, reforça-se seu papel como agente 
regulador e fiscalizador, com evidentes ganhos na prestação dos 
serviços elencados.

Cumpre ainda destacar que as ações e os serviços de 
saúde das unidades hospitalares sob gestão de organização 
social são garantidos por meio de contratos de gestão, nos quais 
são detalhados as metas de produção a serem alcançadas, os 
indicadores de desempenho e os processos de monitoramento, 
fiscalização e avaliação. As especificações técnicas da Superin-
tendência de Performance da Secretaria de Estado da Saúde 
normatizam a execução contratual e definem as premissas técnicas 
de execução, que estabelecem metas quantitativas para os termos 
celebrados e tornam a fiscalização da obrigação contratual mais 
transparente e fundamentada.

Nesse sentido, a eficiência de resultados fica mais 
perceptível ao estabelecer mecanismos de controles finalísticos, 
em vez de meramente processualísticos, porquanto a avaliação 
dá-se pelo cumprimento efetivo e qualitativo das metas estabeleci-
das no respectivo contrato de gestão, conforme registra o Termo de 
Referência.

As especificações técnicas elaboradas pela Superinten-
dência de Performance estabelecem de modo objetivo as metas 
de produção e as atividades mínimas de realização, relacionadas à 
quantidade de assistência oferecida aos prováveis usuários dessa 
unidade especializada de apoio diagnóstico e orientação terapêutica 
regionalizada. Elas determinam que o parceiro privado deverá 
informar mensalmente os resultados dos indicadores de produção, 
em relatórios ou outros instrumentos para o registro de dados de 
produção definidos pela Secretaria de Estado da Saúde.

9                      Decisão

Evidencia-se que o modelo de atuação gerencial com foco 
no alcance de metas e resultados fixados pelo poder público tem 
proporcionado resultados satisfatórios não apenas em Goiás, mas 
também em outras unidades da Federação, particularmente na 
integralidade do atendimento em saúde e na garantia de acesso 
universal a esse componente fundamental da existência. Trata-se, 
ainda, pelos motivos abundantemente expostos nos autos, de 
modelo adequado para a prestação dos serviços especializados de 
média complexidade e alta resolubilidade pela Policlínica Regional - 
Unidade Quirinópolis.

Tendo em vista o que consta dos autos, em especial o 
Despacho nº 386/2021/GAB, da Secretaria de Estado da Saúde, o 
Despacho nº 907/2021/GAB, da Secretaria de Estado da Adminis-
tração, o Ofício nº 1.107/2021/ECONOMIA, que reafirma o teor do 
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Despacho nº 20/2021/GECOP, da Gerência de Contas Públicas, e 
do Despacho nº 42/2021/SOD, da Superintendência de Orçamento 
e Despesa, indicadores da opinião favorável da pasta da Economia, 
também do Parecer nº 21/2021/PROCSET, da Procuradoria Setorial 
da Secretaria de Estado da Saúde, ainda em conformidade com o 
que preceitua o parágrafo único do art. 6º da Lei estadual nº 15.503, 
de 2005, concluo que a atividade em causa está associada a consi-
deráveis objetivos públicos.

Assim, no exercício de minha competência governamen-
tal e ante o reconhecimento de que a parceria proposta se mostra 
totalmente adequada ao imediato atendimento do interesse público, 
decido pela adoção do modelo de gestão compartilhada para a 
prestação de serviços públicos de saúde na Policlínica Regional - 
Unidade Quirinópolis.

Preliminarmente à celebração do contrato de gestão com a 
organização social de saúde Instituto CEM, deverão ser saneadas 
todas as providências indicadas pela Procuradoria Setorial da 
Secretaria de Estado da Saúde e pela Procuradoria-Geral do 
Estado. Ademais, com a publicação deste ato no Diário Oficial do 
Estado, encaminhem-se os presentes autos à Secretaria de Estado 
da Saúde para prosseguimento.

Goiânia, 22 de fevereiro de 2021.

RONALDO CAIADO
Governador do Estado

Referência: Processo nº 201900010038461

Interessado: Secretaria de Estado da Saúde

Assunto: Celebração de contrato de gestão.

EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO DESPACHO Nº 56 
/2021

Evidencia-se que o modelo de atuação gerencial com foco 
no alcance de metas e resultados fixados pelo poder público tem 
proporcionado resultados satisfatórios não apenas em Goiás, mas 
também em outras unidades da Federação, particularmente na 
integralidade do atendimento em saúde e na garantia de acesso 
universal a esse componente fundamental da existência. Trata-se, 
ainda, pelos motivos abundantemente expostos nos autos, de 
modelo adequado para a prestação dos serviços especializados de 
média complexidade e alta resolubilidade pela Policlínica Regional - 
Unidade Quirinópolis.

Tendo em vista o que consta dos autos, em especial o 
Despacho nº 386/2021/GAB, da Secretaria de Estado da Saúde, o 
Despacho nº 907/2021/GAB, da Secretaria de Estado da Adminis-
tração, o Ofício nº 1.107/2021/ECONOMIA, que reafirma o teor do 
Despacho nº 20/2021/GECOP, da Gerência de Contas Públicas, e 
do Despacho nº 42/2021/SOD, da Superintendência de Orçamento 
e Despesa, indicadores da opinião favorável da pasta da Economia, 
também do Parecer nº 21/2021/PROCSET, da Procuradoria Setorial 
da Secretaria de Estado da Saúde, ainda em conformidade com o 
que preceitua o parágrafo único do art. 6º da Lei estadual nº 15.503, 
de 2005, concluo que a atividade em causa está associada a consi-
deráveis objetivos públicos.

Assim, no exercício de minha competência governamen-
tal e ante o reconhecimento de que a parceria proposta se mostra 
totalmente adequada ao imediato atendimento do interesse público, 
decido pela adoção do modelo de gestão compartilhada para a 
prestação de serviços públicos de saúde na Policlínica Regional - 
Unidade Quirinópolis.

Preliminarmente à celebração do contrato de gestão com a 
organização social de saúde Instituto CEM, deverão ser saneadas 
todas as providências indicadas pela Procuradoria Setorial da 
Secretaria de Estado da Saúde e pela Procuradoria-Geral do 
Estado. Ademais, com a publicação deste ato no Diário Oficial do 

Estado, encaminhem-se os presentes autos à Secretaria de Estado 
da Saúde para prosseguimento.

Goiânia, 22 de fevereiro de 2021.

RONALDO CAIADO
Governador do Estado

<#ABC#218647#20#259298/>

Protocolo 218647
<#ABC#218648#20#259302>

Referência: Processo nº 202000005007443
Interessado: NEOCONSIG TECNOLOGIA S.A.
Assunto: Recurso em processo administrativo.

DESPACHO Nº 57 /2021

Nestes autos, NEOCONSIG TECNOLOGIA S.A., inscrita no 
CNPJ nº 07.502.724/0001-82, interpôs recurso administrativo contra 
o Despacho nº 10.259/2020,do Secretário de Estado da Adminis-
tração - SEAD (v. 000016657693), quelhe aplicoua penalidade de 
advertência, conforme previsão do art. 87, inciso I, da Lei federal nº 
8.666, de 21 de julho de 1993.

1                      Relatório

Em novembro de 2019 foi republicado pela SEAD o Pregão Eletrônico 
nº 4/2017, cujo objeto consistia no fornecimento de solução de 
software para gestão e operacionalização de consignados no âmbito 
do Poder Executivo do Estado de Goiás.

Nos moldes do instrumento convocatório, a prestação do serviço 
permaneceria sem nenhum ônus para a administração pública, 
sendo, portanto, alvo de disputa das empresas a oferta do valor a ser 
cobrado das consignatárias. Nesse sentido, a empresa vencedora 
poderia efetuar somente a cobrança das consignatárias pelo valor 
da linha processada em seu sistema, sendo vedado qualquer outro 
tipo de arrecadação.

Assim, a NEOCONSIG TECNOLOGIA S.A e ora recorrente,ofertou 
uma proposta inicial no valor de R$0,00 (zero centavo de real) por 
linha processada - ou seja, não iria deter nenhum faturamento pela 
sua prestação de serviços ao Governo do Estado de Goiás nos 
próximos anos. Com isso, com a viabilidade da melhor proposta e 
constatada a regularidade dos atos procedimentais, foi celebrado 
o Contrato nº 10/2020 entre a empresa vencedorae o estado, 
publicado no Diário Oficial em 20 de março de 2020.

Insatisfeita e invocando o art. 9º da Lei estadual nº 13.800, de 18 
de janeiro de 2001[1], a licitante ZETRASOFT LTDA apontoucertas 
ilegalidades no contrato pactuado. Informou sobre a formalização 
doContrato nº 7/2020, assinado em 31 de janeiro de 2020 e 
publicado em 6 de abril do mesmo, que tem como interessados a 
Financeira BRB e a empresa NEOCONSIG, referente ao convênio 
estadual firmado e com valor estimado de R$ 5.516.212,70 (cinco 
milhões, quinhentos e dezesseis mil, trezentos e vinte e três reais e 
setenta centavos). Alegou o descumprimento do requisitos previstos 
no Pregão Eletrônico nº 4/2017 e na cláusula oitava do Contrato nº 
10/2020[2].

Concluída a apuração,e após as orientações proferidas pela 
Procuradoria Setorial da SEAD no Despacho nº 1.943/2020 (v. 
000016210946), ogestor titular da Gerência de Consignação 
e Benefício ao Servidor da SEAD, pronunciou-se, por meio do 
Despacho nº 1.454/2020/GEBS (v. 000016598310), a favor da 
aplicação da penalidade de advertênciaprevista no art. 87, inciso I, 
da Lei federal nº 8.666, de 1993.

O Secretário da SEAD, noDespacho nº 10.259/2020/GAB (v. 
000016657693), acolheu as conclusões anteriores, inclusive quanto 
à aplicação da penalidade, por entender que a recorrente infringiu 
o item 4.3 da cláusula quarta e o item 8.1 da cláusula oitava do 
Contrato Administrativo nº 10/2020[3]. A infração decorre de a 
empresa, mesmo após um processo licitatório, continuar fazendo 
cobranças à FINANCEIRA BRB, desrespeitando aos requisitos 
previstos no Edital do Pregão Eletrônico nº 4/2017 e, consequente-
mente, descumprindo o Contrato nº 10/2020.
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