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ESTADO DE GOIÁS
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE
 
 

PROCESSO: 201900010038461
INTERESSADO: SUPERINTENDÊNCIA DE PERFORMANCE
ASSUNTO: CHAMAMENTO PÚBLICO - POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE QUIRINÓPOLIS
 

DESPACHO Nº 1749/2019 - GAB
 
 

EMENTA: CHAMAMENTO PÚBLICO.
CONTRATO DE GESTÃO.
GERENCIAMENTO,
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.
POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE
QUIRINÓPOLIS. ANÁLISE DAS MINUTAS
DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
E CONTRATO DE GESTÃO. ART. 7º, § 2º,
DA LEI ESTADUAL N. 15.503/2005.
REGULARIDADE JURÍDICA.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM
RECOMENDAÇÕES.

 
 

1. Versam os autos sobre seleção de Organização Social para celebração de Contrato de
Gestão objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde, em
regime de 12 horas/dia, na Policlínica Regional - Unidade Quirinópolis.

 
2. A matéria jurídica foi enfrentada pelo Parecer PROCSET n. 994/2019 (9871918), da

Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado da Saúde, que, a par de considerações sobre o regime
jurídico aplicável à espécie e apontamento das medidas já implementadas, registrou a necessidade de
adoção das seguintes providências, visando à completa regularidade da fase interna do certame: 

 
“i) Juntar decisão fundamentada do Chefe do Executivo, em atendimento ao parágrafo único do artigo 6º
da Lei Estadual nº 15.503/2005;
ii) Manifestação do Conselho Estadual de Saúde de Goiás;
iii) Manifestação da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços – SICS;
iv) Manifestação da Controladoria-Geral do Estado atestando a capacidade para fiscalizar este
procedimento de seleção e contratação de Organização Social, bem assim da execução contratual nos
termos do item 3.1 do Anexo I da Resolução Normativa Nº 013/2017-TCE/GO.
v) Manifestação da Junta de Programação Orçamentária Financeira (JUPOF);
vi) Juntar a Programação de Desembolso Financeiro;
vii) Após análise pela Procuradoria-Geral do Estado (art. 7º, §2º da Lei Estadual n.º 15.503/2005), deve ser
colhida manifestação da Controladoria-Geral do Estado previamente à publicação do aviso de
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Chamamento Público”;

 
3. Ademais, a peça opinativa traçou recomendações sobre a observância das prescrições

legais atinentes às fases vindouras do certame, com destaque para a oportuna publicação do instrumento
de Chamamento Público, consoante art. 6º-B, § 2º, da Lei Estadual n. 15.503/2005 e manifestação do
Núcleo de Suprimentos, Logística e Frotas da Secretária de Estado da Administração, em obediência ao
art. 4° do Decreto Estadual n° 7.425/2011. É o relatório.

 
4. Corretas se mostram as observações lançadas pela peça opinativa que, a par da

aferição da juridicidade do procedimento tal qual desenvolvido até aqui, apontou medidas de
complementação de instrução processual atinentes à fase interna do Chamamento Público. Aparentemente,
equivocou-se o parecer ao assentar a ausência de PDF haja vista o documento contido no evento
n. 9672035; de toda forma, resta à SES manifestar-se sobre esse ponto.

 
5. De toda forma entende-se impertinente o item 6.17 do Edital, que trata da

possibilidade de excepcionar a realização de Chamamento Público, nos termos do art. 6º-F, III, da Lei
Estadual n. 15.503/2005. Sugere-se a exclusão desse item pela singela razão de que o Edital não figura,
por coerência lógica, como espaço adequado para tratar dessa matéria.

 
6. Ademais, a propósito do atendimento do Anexo I da Resolução n. 13/2017 do

TCE/GO, impõe-se instruir o feito com os “estudos técnicos previamente realizados, para cada área a ser
transferida, que comprovem a vantajosidade da adoção do referido modelo em relação à prestação direta
do serviço pelo Estado, mediante demonstração objetiva de que o vínculo de parceria atende aos objetivos
de eficiência econômica, administrativa e de resultado”, os quais, segundo o ato normativo em questão,
não se confundem com a decisão fundamentada do Chefe do Executivo.

 
7. Outrossim, considerando a importância do adequado planejamento para o sucesso do

certame e posterior execução do Contrato de Gestão, impõe-se avançar para a fase externa do
Chamamento apenas quando completamente superadas as questões atinentes à fase preparatória do
certame. Com isso, garante-se um procedimento mais fluido e sem interrupções decorrentes de eventuais
alterações detectadas apenas quando já publicado o Edital.

 
8. Por fim, dentre as medidas a serem oportunamente adotadas cumpre destacar, em

acréscimo àquelas já delineadas no parecer, a juntada de Nota de Empenho e comunicação ao TCE/GO
quanto ao instrumento convocatório a ser publicado, nos termos do art. 263 do Regimento Interno da
Corte de Contas.

 
9. Com essas considerações e acréscimos, adoto e aprovo o Parecer PROCSET n.

994/2019 (9871918), da Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado da Saúde, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

 
10. Orientada a matéria, restituam-se os autos à Secretaria de Estado da Saúde, via

Procuradoria Setorial, para ciência e providências cabíveis.
 

 
 

Juliana Pereira Diniz Prudente
Procuradora-Geral do Estado



07/02/2022 11:53 SEI/GOVERNADORIA - 10008783 - Despacho do Gabinete Nº Automático

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13113821&infra_siste… 3/3

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DO ESTADO

Documento assinado eletronicamente por JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, Procurador
(a) Geral do Estado, em 08/11/2019, às 17:03, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e
art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 10008783
e o código CRC 5F1A53FC.
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