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ESTADO DE GOIÁS
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE
 
 

PROCESSO: 202000010037423
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES
ASSUNTO: CONSULTA
 

DESPACHO Nº 2018/2020 - GAB

 

 

EMENTA: CONSULTA.
CONTRATO DE GESTÃO.
DECISÃO GOVERNAMENTAL
SUSPENDENDO A EXECUÇÃO
DE CONTRATOS DE GESTÃO.
CONVOCAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL
POSICIONADA EM SEGUNDO
LUGAR. CONTRATO ANTERIOR
NÃO INICIADO.
APLICABILIDADE DO ART. 64, §
2º, DA LEI N. 8.666/93, POR
ANALOGIA. MATÉRIA
ORIENTADA.

 

 

 
1. Trata-se de consulta atinente à viabilidade jurídica de decisão proferida pelo Secretário de

Estado da Saúde (000016369877) determinando a convocação da segunda colocada do Chamamento Público
n. 06/2019-SES/GO, após a suspensão do Contrato de Gestão n. 03/2020-SES/GO, outrora firmado com a
vencedora desse certame, o Instituto do Lagos - Rio, nos termos do Despacho n. 372/2020, de lavra do
Senhor Governador do Estado de Goiás.

 
2. A matéria jurídica foi apreciada pela Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado da

Saúde, nos termos do Parecer PROCSET n. 796/2020 (000016415800), que concluiu, em síntese, pela
viabilidade jurídica da aplicação subsidiária do art. 24, XI, da Lei n. 8.666/93, como fundamento para a
convocação da segunda colocada no Chamamento Público para fins de celebração de Contrato de Gestão. É o
relatório. À manifestação. 
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3. Correta se mostra a peça opinativa em sua conclusão, embora não se acolha parte de

sua fundamentação, consoante se passa a expor.
 
4. A presente consulta envolve fatos praticamente idênticos àqueles enfrentados no

Despacho n. 1475/2020 GAB (000015059014, processo n. 202000010028362). Nessa oportunidade, vale
relembrar, foi reconhecida a aplicabilidade do art. 24, XI, da Lei n. 8.666/93, como fundamento para
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.

 
5. Na espécie, a nota distintiva entre a situação sob exame e o cenário outrora enfrentado no

precedente supra mencionado diz respeito ao fato de que, por ora, o ajuste contratual sequer teve sua
execução iniciada, o que deu ensejo ao debate sobre o enquadramento no conceito referido no art. 24, XI, da
Lei n. 8.666/93, de parcela remanescente de obra, serviço ou fornecimento. Em suma, o objeto desta consulta
consiste em saber se a Administração Pública poderá convocar o Organização Social remanescente quando a
vencedora, a despeito de ter assinado o Contrato de Gestão, não tenha dado início à sua execução e, em caso
afirmativo, com qual fundamento jurídico tal seria possível. Pois bem.

 
6. De partida, cumpre relembrar que a Lei n. 8.666/93 aplica-se subsidiariamente aos

Contratos de Gestão (vide Despacho “AG” n. 004102/2012). Isso posto, tem-se que, segundo o art. 24, XI, da
Lei n. 8.666/93, é dispensável a licitação "na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento,
em conseqüência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e
aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente
corrigido".

 
7. De outra banda, segundo o art. 64, § 2º, da Lei n. 8.666/93, "é facultado à Administração,

quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-
lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da
cominação prevista no art. 81 desta Lei".

 
8. Assim, verifica-se que tanto a hipótese em que o Contrato é assinado e, posteriormente,

vem a ser rescindido antes de sua execução integral, como a situação em que o licitante vencedor sequer
celebra o Contrato quando convocado a tanto, encontram disciplina expressa em dispositivos próprios da Lei
n. 8.666/93, a saber, arts. 24, XI, e 64, § 2º, desse diploma normativo. Em qualquer desses casos, a legislação
autoriza expressamente a convocação dos licitantes consoante ordem de classificação para celebração de
ajuste nos mesmos termos da proposta vencedora do certame.

 
9. Ocorre que o caso em apreço não encontra disciplina própria na legislação em vigor. Com

efeito, inexiste disciplina legal para a hipótese em que, embora assinado o Contrato, ele não vem a ser
executado. Para suprir essa lacuna, há quem defenda a aplicabilidade do art. 24, XI, da Lei n. 8.666/93,
sustentando que quando não iniciada a execução do Contrato, o remanescente corresponderia ao objeto
integral do ajuste. Nessa linha, cita-se o ensinamento de Joel de Menezes Niebuhr em Dispensa e
Inexigibilidade de Licitação Pública (Belo Horizonte: Editora Fórum, 2011, p. 270), sendo essa, aliás, a linha
interpretativa adotada na peça opinativa.
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10. Todavia, considerando que as hipóteses previstas no art. 24 da Lei n. 8.666/93 encerram
exceções ao dever de licitar, e considerando que as exceções interpretam-se restritivamente, mais adequado se
mostra a aplicação por analogia do art. 64, § 2º, da Lei n. 8.666/93, na esteira do que faz, aliás, a
jurisprudência do TCU. Com efeito, eis o que se extrai da ementa do Acórdão n. 2.737/2016 (Plenário, Rel.
Min. Benjamin Zymler, TC 016.087/2012-7, Data da Sessão: 3/4/2013 – Ordinária, código eletrônico para
localização na página do TCU na Internet: AC-0740-11/13-P):

 
 
"O art. 64, § 2º da Lei 8.666/1993, pode ser utilizado, por analogia, para fundamentar a contratação de
licitante remanescente, segundo a ordem de classificação, quando a empresa originalmente vencedora da
licitação assinar o contrato e, antes de iniciar os serviços, desistir do ajuste e rescindir amigavelmente o
contrato, desde que o novo contrato possua igual prazo e contenha as mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado".

 
 
11. Em sentido semelhante, tem-se o seguinte excerto extraído do voto que conduziu o

julgamento que resultou no Acórdão n. 819/2014 (Plenário, Rel. Min. Ana Arraes, Processo 000.596/2014-0,
Data da Sessão: 02/04/2014 - Ordinária, Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet:
AC-0819-10/14-P): 

 
 
"O remanescente de que trata o art. 24, XI, da Lei 8.666/1993 refere-se a um contrato anterior, que teve sua
execução iniciada e interrompida por algum motivo, sem que seu objeto tivesse sido integralmente prestado. Já
a convocação prevista no art. 64, §2º, da mesma lei cuida da situação em que a vencedora da licitação se
recusou a firmar o contrato ou apesar de firmado este, houve desistência antes de início da execução, sem que a
obra, o serviço ou o fornecimento tivessem ocorrido".

 
 
12. Assim, ao tempo em que acolho a peça opinativa quanto à sua conclusão, deixo de

aprová-la no que diz respeito ao fundamento jurídico apontado para a celebração de Contrato de Gestão com a
segunda colocada do certame, posto que, ao invés do art. 24, XI da Lei n. 8666/93, a contratação é possível
desde que firmada com espeque na aplicação analógica do art. 64, § 2º, do mesmo diploma normativo.

 
13. Outrossim, deixo de conhecer do opinativo no que toca ao elenco das medidas a serem

observadas visando à completa higidez da contratação a ser firmada, o que faço por entender que tais aspectos
desbordam do objeto central da presente consulta. Isso não afasta, contudo, a necessidade de, em tempo e
modo oportunos, serem atendidas as providências apontadas e, além disso, outras que eventualmente vierem a
ser apontadas pela Procuradoria Setorial.

 
14. Destaco, por fim, que a decisão quanto à convocação da segunda colocada no

Chamamento Público ou a revogação deste e deflagração de novo certame envolve, em sua essência, decisão
administrativa de natureza discricionária, escapando, portanto, ao exame desta Casa, que recai apenas sobre os
aspectos jurídicos.

 
15. Ante o exposto, conheço parcialmente do Parecer PROCSET n. 796/2020

(000016415800), de lavra da Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado da Saúde, e aprovo sua conclusão
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quanto à viabilidade jurídica de convocação da segunda colocada do Chamamento Público, o que faço,
contudo, pelos fundamentos jurídicos acima delineados.

 
16. Matéria orientada, retornem os autos à Secretaria de Estado da Saúde, via

Procuradoria Setorial, para conhecimento e adoção das medidas pertinentes.
 
 
 

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 25/11/2020, às 16:30, 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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