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ESTADO DE GOIÁS
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE
 
 

PROCESSO: 201900010038461
INTERESSADO: SUPERINTENDÊNCIA DE PERFORMANCE
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO
 

DESPACHO Nº 356/2020 - GAB
 
 
 

EMENTA: CHAMAMENTO PÚBLICO.
CONTRATO DE GESTÃO.
GERENCIAMENTO,
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.
POLICLÍNICA REGIONAL. UNIDADE
QUIRINÓPOLIS. REGULARIDADE
JURÍDICA. 

 
 
 

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, conforme especificações contidas
nos autos.

 
2. Em oportunidade anterior, a fase interna do Chamamento Público foi apreciada pelo

Parecer PROCSET n. 994/2019 (9871918), da Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado da Saúde, o
qual foi aprovado, com acréscimos, pelo Despacho n. 1749/2019 GAB (10008783).

 
3. Ultimados todos os trâmites processuais, o feito recebeu nova manifestação da

Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado da Saúde, nos termos do Parecer PROCSET n. 95/2020
(000011673478), em que se opinou pela pela regularidade jurídica do Chamamento Público e, por
conseguinte, do Contrato de Gestão n. 02/2020 - SES/GO. É o relatório.

 
4. Infere-se dos autos que as medidas apontadas por ocasião do Despacho n. 1749/2019

GAB (10008783) foram atendidas, de um modo geral, e que o Chamamento Público n. 07/2019
desenvolveu-se segundo os ditames legais, sob a regência da Comissão interna instituída para tanto, com a
publicação de avisos na forma do art. 6º-B, § 2º, da Lei Estadual n. 15.503/2005, habilitação dos
interessados e posterior julgamento da melhor proposta técnica, oportunidade em que Instituto dos Lagos
- Rio sagrou-se vencedor. Ademais, o Chamamento Público foi homologado. 
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5. Além disso, instruem os autos: Autorizo Governamental (art. 47 da Lei Complementar
Estadual n. 58/2006 c/c Decreto Estadual n. 9.429/2019, 9860507), manifestação favorável da SICS (art.
38, XI, da Lei Estadual n. 20.491/2019, 000010211671) e JUPOF (art. 1º do Decreto Estadual n.
8.608/2016, 9925773), documentos financeiro-orçamentários (9521817, 000011539446, 000011540814,
000011540851 e 000011578668), decisão fundamentada do Chefe do Executivo quanto à celebração de
Contrato de Gestão (art. 6º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 15.503/2005 c/c Anexo I, item 4, da
Resolução n. 13/2017 do TCE/GO, 000010156820, 000010129183 e 000010156834), manifestação do
Núcleo de Suprimentos, Logística e Frotas da Secretaria de Estado da Administração (art. 4º do Decreto
Estadual n. 7.425/2011, 000011547011), prova de ter havido estímulo à qualificação de entidades como
Organizações Sociais (art. 6º-A, § único c/c art. 1º, § 1º c/c art. 2º, § 4º, todos da Lei Estadual n.
15.503/2005, 9685239 e 9685241), manifestação do Conselho Estadual de Saúde (art. 1º, § 2º, da Lei
Estadual n. 8.142/90 e art. 2º, XII, da Lei Estadual n. 18.865/15, 000011496264 e 000011496334), além
das declarações da SES (9685221) e da CGE (000010166919) de que são capazes de supervisionar e
fiscalizar a execução contratual (Anexo I, item 3.1, Resolução n. 13/2017 do TCE/GO).

 
6. Correta a peça opinativa, ademais, ao salientar que resta pendente de atendimento: a) a

comprovação de comunicação do instrumento convocatório ao TCE/GO; b) a juntada de justificativa por
parte da Secretaria de Estado da Saúde a respeito da publicação do aviso de chamamento em meio
eletrônico, mostrando-se adequada, ademais, a orientação para que "seja sempre certificado nos autos que
o Chamamento foi incluído no sítio eletrônico"; c) juntada de cópia da publicação da "homologação do
resultado do Chamamento no Diário Oficial do Estado de Goiás, bem como no sítio eletrônico desta
Pasta".

 
7. Outrossim, a respeito dos estudos técnicos referidos no Anexo I, item 3, da Resolução

n. 13/2017 do TCE/GO, a Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado da Saúde anotou que eles devem
ser marcados pela singularidade, de forma específica a cada área a ser transferida, tendo orientado no
sentido de que "as unidades técnicas pertinentes primem, doravante, pela objetividade e especificidade
reclamada pela norma". Ao tempo em que se reconhece a correção dessa diretriz emanada da
Procuradoria Setorial, deixa-se de fazer sua correlação com os estudos técnicos constantes dos autos,
porquanto eles aparentemente tratam dos Contratos de Gestão no âmbito da saúde (000010210427), sendo
que o aprofundamento neste ponto excede à seara jurídica e, portanto, desborda das atribuições
constitucionais desta Casa.

 
8. Ante o exposto, adoto e aprovo o Parecer PROCSET n. 95/2020 (000011673478),

da Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado da Saúde, por seus próprios fundamentos, imprimindo
eficácia ao Contrato de Gestão n. 02/2020 - SES/GO, a qual resta condicionada ao atendimento das
medidas apontadas nos itens 43 e 44 da peça opinativa, bem como à observância dos pontos indicados no
item 6 desta manifestação.

 
9. Restituam-se os autos à Secretaria de Estado da Saúde, via Procuradoria Setorial,

com o instrumento contratual físico devidamente assinado, para ciência e adoção das providências a seu
cargo.

 
 
 

Juliana Pereira Diniz Prudente
Procuradora-Geral do Estado

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DO ESTADO

Documento assinado eletronicamente por JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, Procurador
(a) Geral do Estado, em 16/03/2020, às 19:13, 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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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
000012101763 e o código CRC 9136FDAE.
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