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ESTADO DE GOIÁS
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE
 
 

PROCESSO: 201900010038452
INTERESSADO: SUPERINTENDÊNCIA DE PERFORMANCE
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO
 

DESPACHO Nº 357/2020 - GAB
 
 
 

EMENTA: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
06/2019-SES/GO. CONTRATO DE GESTÃO
Nº 03/2020-SES/GO, A SER FIRMADO COM
A ENTIDADE INSTITUTO DOS LAGOS -
RIO. GERENCIAMENTO,
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE
AÇÕES DE SAÚDE NA POLICLÍNICA
REGIONAL - UNIDADE GOIANÉSIA.
REGULARIDADE JURÍDICA. OUTORGA

 
 

1. Versam os presentes autos sobre a formalização de Contrato de Gestão nº 03/2020-
SES/GO, a ser firmado entre o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria Estadual da Saúde, e a
entidade Instituto dos Lagos - Rio, cujo objeto é o gerenciamento, a operacionalização e a execução das
ações e serviços de saúde, em regime de 12 horas/dia, na Policlínica Regional - Unidade Goianésia,
conforme especificações contidas nos autos.

 
2. A matéria jurídica restou enfrentada pela Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado

da Saúde, no Parecer PROCSET nº 996/2019 (9875565), devidamente adotado pelo Despacho nº
1766/2019 GAB (000010073898) desta unidade jurídica, e no Parecer PROCSET
nº 97/2020 (000011688495), opinando-se, nesta última oportunidade, favoravelmente à celebração do
ajuste, desde que atendidas as medidas indicadas no item 42 dessa peça opinativa. É o relatório.

 
3. Infere-se dos autos que as medidas apontadas por ocasião da análise precedente desta

Casa foram atendidas, de uma forma geral, e que o Chamamento Público nº 06/2019 desenvolveu-se
segundo os ditames legais, sob a regência da Comissão Interna instituída para tanto (Portaria nº 1257/2019
SES - 000011495478), com a publicação de avisos na forma do art. 6º-B, § 2º, da Lei Estadual
nº 15.503/2005 (000010237105, 000010527645, 000010527646, 000010527634, 000010527647 e
000010527635), habilitação dos interessados e posterior julgamento da melhor proposta técnica (Decisão
nº 02/2020 CICGSS - 000011504958), oportunidade em que o Instituto dos Lagos - Rio sagrou-se
vencedor. Ademais, o Chamamento Público foi homologado (000011505243) e teve o resultado publicado
em Diário Oficial do Estado (000011837461).
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4. Além disso, instruem os autos: Autorizo Governamental (art. 47 da Lei Complementar
Estadual nº 58/2006 c/c Decreto Estadual nº 9.429/2019 - 9860606), manifestação favorável da SICS, de
20/11/2019 (000010211721) e JUPOF (art. 1º do Decreto Estadual nº 8.608/2016 - 9926251), documentos
financeiro-orçamentários (000011539661, 000011538899 e 000011577065), decisão fundamentada do
Chefe do Executivo quanto à celebração de Contrato de gestão (art. 6º, parágrafo único, da Lei Estadual
nº 15.503/2005 c/c Anexo I, item 4, da Resolução nº 13/2017 do TCE/GO - 000010129180), manifestação
do Núcleo de Suprimentos, Logística e Frotas da Secretaria de Estado da Administração (art. 4º do
Decreto Estadual nº 7.425/11 - 000011566462), 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
nº 15.503/2005 - 9685638 e 9685639), além das declarações da SES e da CGE de que são capazes de
supervisionar e fiscalizar a execução contratual (Anexo I, item 3.1, Resolução nº 13/2017 do TCE/GO
- 000010167520 e 9685635).

 
5. Todavia, tal qual pontuado pela peça opinativa, cumpre juntar aos autos comprovante

de comunicação do Edital de Chamamento Público ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás (art. 263 do
Regimento Interno do TCE/GO).

 
6. Ademais, quanto à inclusão do aviso de Chamamento no sítio eletrônico da SES, a

peça opinativa pontuou que ao realizar busca para comprovar a publicação, a página não se encontrava
mais ativa, tornando duvidosa a efetivação da convocação por este meio. De toda forma, cumpre
complementar a instrução do feito com a declaração do órgão técnico competente da SES corroborando o
atendimento dos requisitos legais neste aspecto; recomendando, doravante, que em todos os
procedimentos similares seja incluído nos autos, na oportunidade de demonstração do atendimento do que
determina o art. 6º-B, § 2º, da Lei Estadual nº 15.503/05, documento relacionado à comprovação da
inserção do aviso no site correspondente.

 
7. Quanto à Minuta do Contrato de Gestão nº 03/2020-SES/GO que segue assinada em

vias físicas, vislumbra-se que se encontra adequada às prescrições legais e conforme Minuta-padrão
elaborada pela Procuradoria-Geral do Estado, devidamente aprovada pelo Parecer PROCSET
nº 996/2019 (9875565) e pelo Despacho nº 1766/2019 GAB (000010073898). 

 
8. Todavia, apresenta incongruência quanto ao valor destacado em sua Cláusula Sétima,

item 7.1, e os demais documentos constantes dos autos (Requisição de Despesas n° 29/2019 - SUPER -
9521377; Termo de Referência - 9522050; Edital de Chamamento Público nº 06/2019-SES/GO -
000010157380, subitem 7.1 do Anexo I e subitem 8.1.1 do Anexo II). Dessa forma, ao se confirmar o
citado desacerto acerca do valor global estimado para a realização da pretensa parceria, mister que seja
imediatamente promovida a devida correção com a formalização de errata por meio de Apostilamento.  

 
9. Ante o exposto, adoto e aprovo o Parecer PROCSET nº 97/2020 (000011688495),

da Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado da Saúde, por seus próprios fundamentos, imprimindo
eficácia ao Contrato de Gestão nº 03/2020-SES/GO, a qual resta condicionada ao atendimento das
medidas indicadas no item 42 e 43 do opinativo, bem como nos itens 5, 6 e 8 desta manifestação.

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

Setorial, com o instrumento contratual devidamente assinado em vias físicas, para ciência e adoção das
providências a seu cargo.

 
 
 

Juliana Pereira Diniz Prudente
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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 17:04, 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
000012107707 e o código CRC 5E2BA40A.
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