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ESTADO DE GOIÁS
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE
 
 

PROCESSO: 201900010038461

INTERESSADO: SUPERINTENDÊNCIA DE PERFORMANCE

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO

 

DESPACHO Nº 501/2021 - GAB

 
 

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

 
 

1. Versam os autos sobre a celebração de contrato de gestão obje�vando 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 con�das nos autos.

 

2. Infere-se dos autos que, num primeiro momento, foi celebrado no âmbito deste feito
o Contrato n. 02/2020 - SES (000013926118), então firmado com o vencedor do Chamamento Público n.
07/2019 - SES/GO, o Ins�tuto dos Lagos - Rio, sendo que, a respeito desse ajuste, esta Casa manifestou-
se nos termos do Despacho n. 356/2020 - GAB (000012101763).

 

3. Ocorre que sobreveio o Despacho n. 372/2020 (000015019820), de lavra do Senhor
Governador do Estado de Goiás, pelo qual foi suspensa, em medida cautelar que precede a
desqualificação (art. 15, § 2º, da Lei Estadual n. 15.503/2005), a execução do Contrato n. 02/2020 - SES,
além de ter sido determinado à SES/GO a adoção das providências técnico-operacionais necessárias à
prestação, direta ou indireta, dos serviços de saúde, haja vista a essencialidade destes.

 

4. Procedeu-se, então, às medidas necessárias à efe�vação do contrato de gestão com a
segunda colocada do Chamamento Público n. 07/2019 - SES/GO, a saber, o Ins�tuto CEM - Centro
Hospitalar de Atenção e Emergências Médicas.

 

5. A matéria jurídica foi enfrentada pela Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado
da Saúde nos termos dos Pareceres PROCSET nS. 21 e 257, ambos de 2021, concluindo-se, nesta úl�ma
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oportunidade, pela regularidade jurídica da contratação desde que atendidas as medidas então
apontadas (as quais, posteriormente, foram consideradas atendidas, nos termos do Despacho n.
420/2021 - PROCSET, 000019403346). É o relatório.

 

6. De par�da, cumpre anotar que, em oportunidade anterior, esta Casa apreciou
consulta a�nente à viabilidade jurídica de decisão proferida pelo Secretário de Estado da Saúde
(000016371200) determinando a convocação da segunda colocada do Chamamento Público n. 07/2019 -
SES/GO. 

 

7. Consoante entendimento veiculado no Despacho n. 2093/2020 - GAB
(000017029504), restou assentada a viabilidade jurídica de convocação da segunda colocada de
chamamento público visando à celebração de contrato de gestão quanto à parcela remanescente do
objeto contratual, desde que aceitas as mesmas condições inicialmente oferecidas pelo licitante
vencedor, inclusive quanto ao preço, sendo que, em se tratando de hipótese em que o ajuste contratual
anterior sequer teria sido inicIado, a convocação encontraria respaldo na aplicação analógica do art. 64, §
2º, da Lei n. 8.666/93 em detrimento do art. 24, XI, desse mesmo diploma norma�vo.

 

8. Essa foi a diretriz seguida neste feito. A segunda colocada do Chamamento Público n.
07/2019 - SES/GO foi convocada a celebrar contrato de gestão nos mesmos termos do ajuste original
(000017650769), tendo atendido ao chamado (000017660189). Correta a peça opina�va, assim, ao
indicar a viabilidade jurídica da contratação.

 

9. Além disso, instruem os autos: Autorizo Governamental (art. 47 da Lei Complementar
estadual n. 58/06 c/c Decreto estadual n. 9.429/2019, 000019138979), indicação de cobertura
orçamentária à despesa (000019064122), Requisição de Despesa (000018831000), Declaração de
Adequação Financeiro-Orçamentária (000018762428), PDF (000018762693) e Nota de Empenho
(000018794617), além de manifestação do Núcleo de Suprimentos, Logís�ca e Frotas da Secretaria de
Estado da Administração e Cer�ficado de Informação de Resultado de Procedimento Aquisi�vo (art. 4º do
Decreto estadual n. 7.425/2011, 000018457447).

 

10. Consta dos autos, ainda, manifestações favoráveis das Câmaras de Gestão Fiscal e
de Gastos (000017850195 e 000018078347), declaração da SES (000019103181) de que é capaz de
supervisionar e fiscalizar a execução contratual (Anexo I, item 3.1, Resolução n. 13/2017, TCE/GO),
pronunciamento do Chefe do Poder Execu�vo, em atendimento à exigência fixada pelo art. 6º, parágrafo
único, da Lei estadual nº 15.503/2005 (000018709059 e 000018709775), bem como aprovação quanto
ao contrato de gestão a ser firmado, nos termos do art. 79-A da Lei estadual n. 20.491/2019
(000017992318, 000018163802 e 000018391823).

 

11. Cumpre instruir o feito com declaração atualizada da CGE a respeito da capacidade
de supervisionar e fiscalizar a execução do presente ajuste, uma vez que o documento indicado pela
Superintendência de Performance no Despacho n. 476/2021 - SUPER (000019237496) - a saber, aquele
con�do no evento n. 000010166919 - remonta a 19/11/2019, o que bem evidencia a necessidade de ser
colhida nova declaração.

 

12. Deve ser providenciado também a atualização das cer�dões de regularidade que se
vencerem durante a tramitação do feito.
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13. Outrossim, o relatório de inventário patrimonial con�do no evento n.
000019136293 deverá ser firmado tanto pelo agente vistoriador quanto pela organização social ora
contratada, na linha da orientação outrora pontuada no item 6.5 do Parecer PROCSET N. 21/2021
(000017672473).

 

14. Ante o exposto, aprovo o Parecer PROCSET n. 257/2021 (000019062126), da
Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado da Saúde, por seus próprios fundamentos, imprimindo
eficácia ao Contrato de Gestão n. 01/2021 - SES (000018171039), impondo-se o atendimento das
medidas indicadas nos itens 11 a 13 desta manifestação, além da publicação do extrato do instrumento
na imprensa oficial (DOE e DOU) e também em sí�o da Internet da Pasta interessada, nos termos do art.
6º, § 1º ,inciso V, da Lei estadual nº 18.025/2013.

 

15. Res�tuam os autos à Secretaria de Estado da Saúde, via Procuradoria Setorial, com
o instrumento contratual eletrônico devidamente assinado (000018171039), 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 31/03/2021, às 12:26, 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
000019527973 e o código CRC EEE4CD05.
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