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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PROCURADORIA SETORIAL
 
 

Processo: 201900010038452
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Assunto: CONTRATO DE GESTÃO
 

PARECER PROCSET- 05071 Nº 993/2020
 

EMENTA:  CONTRATO DE GESTÃO. GERENCIAMENTO,
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA
POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE GOIANÉSIA. CONVOCAÇÃO
DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CLASSIFICADA EM SEGUNDO LUGAR
NO CHAMAMENTO PÚBLICO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 64,
§2º, LEI Nº 8.666/1993. INSTITUTO CEM - CENTRO HOSPITALAR DE
ATENÇÃO E EMERGÊNCIAS MÉDICAS. ANÁLISE DO
PROCEDIMENTO. REGULARIDADE. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL À
CONFERÊNCIA DE EFICÁCIA, CONDICIONADA À ADOÇÃO DE
PROVIDÊNCIAS.
 

1. DO RELATÓRIO

1.1. Versam os autos sobre a contratação do Instituto CEM - Centro Hospitalar de
Atenção e Emergências Médicas, Organização Social classificada no Chamamento Público nº 06/2019-
SES/GO (000011505243), para a celebração de contrato de gestão tendo por objeto o gerenciamento, a
operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde na Policlínia Regional - Unidade Goianésia.

1.2. A estimativa do custo global para a futura contratação é no importe de R$
74.100.489,58 (setenta e quatro milhões, cem mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito
centavos), conforme Requisição de Despesa nº 79/2020-SUPER (000017044638).

1.3. De início, compete salientar que o exame sob o enfoque jurídico da regularidade do
procedimento de Chamamento Público, do tipo melhor técnica, e da adequação da minuta contratual e do
precedente contrato formalizado foi realizado por esta Procuradoria Setorial, por meio do Parecer PROCSET
nº 996/2019 (9875565), adotado e aprovado pelo Despacho nº 1766/2019 - GAB (000010073898), da
Procuradoria-Geral do Estado, e do Parecer PROCSET nº 97/2020 (000011688495), adotado e aprovado
pelo Despacho nº 357/2020 - GAB (000012107707), com a delimitação de providências necessárias à higidez
do procedimento.

1.4. Após a superveniência de fatores abordados de forma detalhada no tópico II do Parecer
PROCSET- 05071 nº 934/2020 (000017334227), foi juntada ao caderno processual nova minuta de contrato
 de gestão (000017257759) e a Declaração de Dispensa de Chamamento Público (000017252537). 

1.5. Agora, com o possível cumprimento das diligências requestadas no referido opinativo, e
colhidas as assinaturas eletrônicas do Representante Legal do Instituto CEM e do Secretário de Estado da
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Saúde no instrumento do ajuste (000017494254), a Coordenação de Contratos, mediante o Despacho
CCONT nº 1002/2020-CCONT (000017496386), encaminhou os autos a esta Procuradoria Setorial com
vistas à outorga do instrumento.

 

2. DAS PROVIDÊNCIAS ATENDIDAS

2.1. À luz das manifestações jurídicas pretéritas exaradas nestes autos, cujas razões passam a
integrar este opinativo independente de sua transcrição, impende destacar que o momento demanda o exame
acerca do atendimento das recomendações outrora exigidas por esta Procuradoria Setorial, com vistas à
regularidade do procedimento e conformação de seus termos ao que preconiza o regramento legal pertinente
ao tema.

2.2. Com vistas à atender a provocação erigida no subitem 2.22 do Parecer PROCSET nº
934/2020 (000017334227), a Superintendência de Performance, no Despacho nº 811/2020 -
SUPER (000017452393), pontuou que "Esta Superintendência por intermédio do Despacho n°765/2020
(v.000017045181) apresenta elementos que demonstram a vantajosidade do modelo de gestão adotado por
esta Pasta, isto é, da Contratação de Organizações Sociais de Saúde. Ainda, a Gerência de Avaliação das
Organizações Sociais - GAOS, em autos similar (processo SEI n° 202000010028601 Policlínica Regional -
Unidade Posse) manifestou que 'em busca pela  excelência na área de saúde a Secretaria se vê de certa forma
ineficiente e ineficaz como líder com tantas atribuições adotadas pela Administração Direta. Diante
disto passa a vislumbrar, no modelo de gerenciamento por Organização Social de Saúde - OSS  uma
alternativa para a SES/GO desde 2002, com a implantação do CRER.  O modelo da administração da
SES/GO força a redução do modelo burocrático, passando a buscar uma gestão pautada em resultados, sem
excesso de etapas no trâmite processual, principalmente nos processos de aquisição, permitindo a abertura
para a contratação de profissionais com melhor qualificação profissional para as ações de gerenciamento e
administração' (Despacho 481/2020 - v.000016480603)" (grifei). Em continuidade, asseverou que "[...] o
modelo apresenta vantagem em relação à Administração Direta, permitindo maior eficiência econômica,
especialmente dos custos das unidades hospitalares, além de promover eficiência administrativa e de
resultado, qual seja a maior produção, com melhor desempenho e qualidade" (grifei).

2.3. No que guarda pertinência com o subitem 3.2 do Parecer PROCSET nº 934/2020, a
Gerência de Planejamento Institucional, no Despacho nº 205/2020 - GPI (000017406795), trouxe à lume o
fato de que o "[...] referido contrato será suportado com recursos do Tesouro Estadual, fonte 100, o mesmo
sendo indicado na dotação orçamentária 050, da ação 2149 - Atendimento Assistencial em Saúde, observado
o objeto e a natureza da despesa de acordo com o Plano Plurianual regente, alinhado ao Plano Estadual de
Saúde e à Programação Anual de Saúde e será prestado contas no Relatório Anual de Gestão". Destarte, tem-
se como prescindível a observância das exigências insculpidas no Despacho nº 685/2020-GAB.

2.4. Cumpre pontuar, em atenção às informações prestadas pela GPI e acima reproduzidas,
que a indicação presente na Requisição de Despesa nº 79/2020-SUPER (000017044638) de que o contrato
em comento será custeado por meio de recursos oriundos do Tesouro Estadual/Federal simboliza um
equívoco, de forma que tal dado destoa do que de fato suportará as despesas advindas da execução contratual.
Recomenda-se, por conseguinte, a sua correção.

2.5. No ponto, é pertinente destacar que tal adequação, dada a celeridade exigida neste
momento processual, não representa óbice à continuidade do trâmite processual com vistas à outorga do
ajuste, exprimindo, a bem da verdade, correção de erro formal que se faz necessária em virtude do princípio
da juridicidade e da máxima da tutela do interesse público que reside na veracidade das informações contidas
em documentos públicos.

2.6. Com relação ao cumprimento do subitem 3.7 do Parecer PROCSET nº 934/2020, foi
promovida a notificação da Câmara de Gestão Fiscal, por intermédio do Ofício nº 13748/2020 - SES
(000017445026), cuja necessidade decorre do art. 4º, caput, do Decreto nº 9.737/2020, ante a constatação de
que a celebração de novo ajuste contratual resulta em inegável ampliação das despesas a cargo do ente
público. Observa-se, todavia, que tal provocação não fora objeto de réplica do destinatário, devendo ser
acostada aos autos assim que possível.
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2.7. Noutro giro, apura-se que não foi efetuada comunicação formal à Câmara de Gestão de
Gastos, cuja necessidade exsurge da vedação, instituída pelo mesmo Decreto nº 9.737/2020, de celebração de
novos ajustes durante a vigência da situação de emergência em saúde pública no Estado de Goiás, o que
deverá ser providenciado. Na oportunidade, aproveita-se para corrigir equívoco contido na alínea d do item
7 do Parecer PROCSET nº 934/2020, que veicula réplica de exigência consignada na alínea c do mesmo
opinativo.

2.8. Apura-se, em complemento, que a Secretaria de Estado da Casa Civil foi instada a se
manifestar por meio do Ofício nº 13767/2020-SES (000017450075), com o desiderato de colher o
pronunciamento do Chefe do Poder Executivo Estadual acerca da contratação tencionada, em prestígio
à orientação da Procuradoria-Geral do Estado quanto a necessidade da decisão governamental para cada
Contrato de Gestão a ser celebrado (Despacho nº 1543/2020 - GAB - 000015240011, Processo
nº 202000010028330), conforme pontuado no subitem 4.2 do Parecer PROCSET nº 934/2020.
Imprescindível, portanto, a juntada do pronunciamento do Chefe do Poder Executivo, em atendimento
à exigência fixada pelo art. 6º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 15.503/2005. 

2.9. De igual forma, foi o Presidente do Conselho Estadual de Saúde oficiado para se
manifestar na forma da Lei Estadual nº 18.865/2015, em especial de seu art. 2º, inciso XII, consoante
suscitado no subitem 4.3 do Parecer PROCSET nº 934/2020.

2.10. Adverte-se, por oportuno, que a Procuradoria-Geral do Estado, no Despacho
nº 1468/2019-GAB (9152231, processo n. 201900010027582), atestou que tal manifestação "[...] não figura
como requisito de validade" para a celebração de contratos de gestão, de forma que a intempestividade de seu
pronunciamento não afetará, por conseguinte, a consequente juridicidade do feito, mormente tendo em vista
que a Unidade fora provocada a tempo.

2.11. O Secretário de Estado da Saúde, em cumprimento ao subitem 4.4 do Parecer
PROCSET nº 934/2020, lavrou a Ratificação da Declaração de Dispensa de Chamamento Público
(000017494001), exigência adequada à espécie em aplicação analógica do art. 26, caput, da Lei nº
8.666/1993, uma vez que o contrato sub examine encontra amparo na utilização, também por analogia, do art.
64, §2º, da mesma Lei Geral de Licitações e Contratos. Sugere-se, todavia, o acréscimo da indicação do art.
64, §2º, da Lei nº 8.666/1993 como fundamento subsidiário da dispensa no teor da referida declaração.

2.12. Vislumbra-se, contudo, que não fora juntada aos autos a comprovação de sua
publicação na imprensa oficial (Diário Oficial do Estado e Diário Oficial da União) e na internet (sítio oficial
da SES-GO), pressuposto arrolado no mesmo art. 26 da Lei nº 8.666/1993 como condição para a completa
validade do ato, o que deverá ser providenciado.

2.13. Acerca do subitem 4.6 do Parecer PROCSET nº 934/2020, a Superintendência de
Performance, no Despacho nº 811/2020 - SUPER (000017452393), asseverou que fora encaminhado o Ofício
nº 13688/2020 (000017422511) à Controladoria-Geral do Estado e juntada a Declaração nº 13/2020
(000017422683), na qual o titular da Pasta declara, "[...] em atendimento ao item 3.1, Anexo I, da Resolução
Normativa n.º 13/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que a Secretaria de Estado da Saúde tem
a capacidade de fiscalizar este procedimento de seleção e contratação, tal como a execução contratual, na
condição de Órgão Supervisor, observadas as atribuições legais de fiscalização do Órgão de Controle
Interno" (grifei). 

2.14. Assim, verifica-se que a manifestação específica da CGE acerca da capacidade
operacional para a fiscalização adequada do procedimento de seleção, contratação e execução contratual
vertente encontra-se pendente, o que não denota, permissa vênia, prejuízos à continuidade do feito. Nesses
termos, assim que disponível, deverá ser colacionado aos autos o pronunciamento do órgão de controle
interno em tal sentido, em respeito ao já aludido subitem 3.1, Anexo I, da Resolução Normativa nº 13/2017 da
Corte de Contas estadual.

2.15. Foi empreendida, ademais, a comunicação da pretensa formalização do Contrato de
Gestão nº 65/2020 (000017494254) ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, em observância ao subitem
4.7 do Parecer PROCSET nº 934/2020 e ao art. 263 do seu Regimento Interno. Destaca-se que o seu
§5º, impõe o dever de alimentar eletronicamente, com as informações relativas à dispensa de chamamento, o
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sistema de dados disponibilizado pelo Tribunal, "no prazo de dois dias contados de sua publicação, sob pena
de multa". Frise-se, por oportuno, que o Setor Competente, no ato da alimentação do sistema informatizado
em questão, é responsável pela completude das informações encaminhadas, que deverão conter, no mínimo,
"a modalidade licitatória, a especificação do objeto, o valor estimado e a data de realização do certame, no
caso de edital de licitação, e a qualificação da pessoa contratada, em caso de dispensa ou
inexigibilidade" (art. 263, §6º, do Regimento Interno do TCE-GO).

2.16. No que toca ao subitem 4.8 do Parecer PROCSET nº 934/2020, que trouxe à tona o
conteúdo do art. 79-A, caput, da Lei Estadual nº 20.491/2019, foram emitidos os Ofícios nº 13769/2020-SES
(000017450119), destinado à Secretaria de Estado da Administração, e nº 13770/2020-SES (000017450136),
voltado à Secretaria de Estado da Economia, que permanecem sem resposta, devendo esta ser providenciada
com a celeridade que o caso requer.

2.17. Por outra vertente, o Secretário de Estado da Saúde, via Despacho nº 4633/2020 -
GAB (000017479215), com fulcro no sobredito art. 79-A, caput, da Lei Estadual nº 20.491/2019, aprovou a
parceria aqui analisada.

2.18. No que toca ao subitem 5.4 do Parecer PROCSET nº 934/2020, que demandou a
juntada de relação de “eventuais demandas em que figure como ré, além de decisões judiciais que porventura
lhe tenha sido desfavoráveis e os valores das respectivas condenações, à luz do que determina o art. 10, § 1º,
da Lei estadual nº 15.503/05”, o Instituto CEM arrolou as ações judiciais a que responde por meio do Ofício
nº 073/2020 (000017420884), bem como efetuou resumo sucinto das decisões já proferidas em cada uma.

2.19. Por meio do subitem 5.5 do Parecer PROCSET nº 934/2020, esta Setorial requereu a
certificação da boa e regular prestação de contas da Organização Social com relação às parcerias já firmadas
com a Administração, com vistas a afastar as hipóteses de vedação à celebração do contrato de gestão,
previstas pelo art. 8º-B da Lei Estadual nº 15.503/2005. Assim, no Memorando nº 131/2020 -
CONPRESCON (000017452852), a Coordenação de Prestação de Contas desta Secretaria de Estado da
Saúde ponderou que "[...]  no âmbito das parcerias já firmadas com a Administração, anexamos  aos autos
o Parecer de julgamento sobre a prestação de contas do Instituto CEM relativas aos exercícios de 2018
(000017454594) e 2019  (000017454565), julgadas em 'Regulares com Ressalva' referentes ao Hospital
Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN, e frisamos que o julgamento final
cabe ao Tribunal de Contas, em vista disso, informamos que do ponto de vista da Administração Pública até
o momento não se tem conhecimento de contas rejeitadas do Instituto CEM, quanto ao que determina o artigo
8°-B incisos I a  IV da Lei estadual 15.503/2005" (grifei).

2.20. Sobre a minuta contratual, cujos termos foram objeto de pedidos de adequação
no subitem 6.4 do Parecer PROCSET nº 934/2020, o exame do pretendido texto final do Contrato nº
65/2020 - SES (000017494254) indica que as correções indicadas foram efetuadas, à exceção da adequação
do preâmbulo, o que foi justificado pela Coordenação de Contratos no Despacho nº 1002/2020
(000017496386) a partir do seguinte: "Diante da urgência do início dos serviços implementados
pelo Contrato de Gestão nº 65/2020-SES/GO, o preâmbulo deste não foi preenchido com as documentações
citadas, mas posteriormente o faremos a mão, não causando prejuízo ao contrato". 

2.21. Em virtude da tramitação exclusivamente por meios eletrônicos do ajuste, reputa-se
como imprópria a sugestão de correção efetuada pela Coordenação de Contratos, de forma que esta
Procuradoria reitera a sugestão de alteração a ser empreendida no preâmbulo do acordo, devendo a
denominação da organização social parceira ser redigida por extenso já na via eletrônica.

2.22. Também fora promovida, em observância ao subitem 6.5 do Parecer PROCSET nº
934/2020, a apresentação de documentos que representam o Relatório de Inventário Patrimonial, a saber:
Ficha de Apuração de Inventário (000017470219), Ficha Manual de Apuração de Inventário (000017470268)
e Relatório de Bem Permanente (000017470347), devidamente assinados.

2.23. A Gerência de Patrimônio, outrossim, teceu as seguintes reflexões: "[...] devido a fase
de fechamento de inventário anual, não foi possível emitir o Termo de Responsabilidade, documento
padronizado para transferência de responsabilidade de bens permanentes, no entanto, informamos que
devido a celeridade solicitada já enviamos esses documentos para assinatura do representante da
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Organização Social, os quais serão adicionados aos autos em momento oportuno. Outrossim, informamos
que todos os bens constantes dos relatórios se trata de BENS NOVOS, SEM USO. E para complementar, faz
necessário dizer que a POLICLÍNICA DE GOIANÉSIA ainda está em processo de montagem de
equipamentos e que o seu acervo patrimonial sofrerá aumento de itens com a transferência de bens [...] do
Almoxarifado SES, bem como transferência de bens do Credeq de Quirinópolis, quais estão sendo decididos e
listados pela GEAM" (sic) (grifos no original).

2.24. Ressalta-se que tal providência não elide a obrigação contida no subitem 3.2, "a", dos
Termos de Permissão de Uso de Bens Móveis e Imóveis (Anexos Técnicos V e VI ao Contrato de Gestão nº
65/2020-SES/GO - 000017494254), no sentido de que compete à Organização Social Permissionária
"Vistoriar os bens ora cedidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a outorga do Contrato de Gestão nº
51/2020, emitindo Termo de Vistoria atestando seu bom estado de funcionamento" e "Vistoriar o imóvel, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias após a outorga do Contrato de Gestão nº 51/2020, emitindo Termo de
Vistoria atestando seu bom estado de conservação, acompanhado de acervo fotográfico e documental relativo
a situação do prédio", o que deverá ser efetuado oportunamente.

2.25. Cabe atestar, por derradeiro, que foram juntados aos autos a Declaração do CADIN
Estadual (000017496212), Certidão Negativa de Suspensão e/ou Impedimento de Licitar ou Contratar com a
Administração Pública (000017496254) e Certidão de Regularidade perante o FGTS (000017496313)
devidamente atualizadas.

 

3. DA CONCLUSÃO

3.1. Ante o exposto, por adequação legal, esta Procuradoria Setorial opina favoravelmente à
regularidade do procedimento condicionada às providências delimitadas neste opinativo, em especial:

a) Juntada do pronunciamento do Chefe do Poder Executivo, em atendimento à exigência
fixada pelo art. 6º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 15.503/2005;

b) Correção do teor da Declaração de Dispensa de Dispensa de Chamamento Público,
para que nela conste a indicação do art. 64, §2º, da Lei nº 8.666/1993 como fundamento subsidiário da
dispensa (subitem 2.11);

c) Promoção da publicação da Declaração de Dispensa de Dispensa de Chamamento Público
(000017494001) na imprensa oficial (Diário Oficial do Estado e Diário Oficial da União) e na internet (sítio
oficial da SES-GO) (subitem 2.12);

d) Adequação da Requisição de Despesa nº 79/2020-SUPER (000017044638), corrigindo a
fonte de custeio do contrato em apreço (subitem 2.4);

e) Juntada aos autos da manifestação da Câmara de Gestão Fiscal, nos termos do art.
4º, caput, do Decreto nº 9.737/2020 (subitem 2.6);

f) Comunicação da Câmara de Gestão de Gastos, em virtude da vedação, instituída pelo
mesmo Decreto nº 9.737/2020, de celebração de novos ajustes durante a vigência da situação de emergência
em saúde pública no Estado de Goiás (subitem 2.7);

g) Juntada a manifestação do Conselho Estadual de Saúde ou certificação da sua inércia
(subitens 2.9 e 2.10);

h) Apresentação da manifestação da Controladoria-Geral do Estado acerca da capacidade
operacional para a fiscalização adequada do procedimento de seleção da Organização Social, contratação e
execução contratual (subitem 2.14);

i) Efetivação de comunização da dispensa de chamamento no sistema informatizado do
TCE-GO, conforme o art. 263, §5º, do Regimento Interno da Corte de Contas (subitem 2.15);

j) Manifestação da Secretaria de Estado da Administração e da Secretaria de Estado da
Economia, por seus respectivos titulares, nos termos do art. 79-A, caput,  da Lei Estadual nº 20.491/2019
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(subitem 2.16);
3.2. No mais, recomenda-se atenção quanto às obrigações dispostas nos comandos

normativos dos arts. 10, 11 e 12 da Lei Estadual n. 15.503/2005 e a manutenção da regularidade fiscal e
trabalhista durante toda a execução contratual, bem como à adequação do preâmbulo do contrato celebrado
(subitem 2.21).

3.3. Por fim, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela decisão administrativa
pela formalização da parceria, os aspectos relacionados aos custos e valores estabelecidos, a aferição da
regularidade da execução do objeto, bem como por qualquer outro aspecto fático e técnico, e não
estritamente jurídico, repousa inteiramente sobre os respectivos setores técnicos da Secretaria, não se
submetendo ao exame desta Setorial, que aprecia questões eminentemente jurídicas.

3.4. Cumpre ressaltar que o documento de número SEI 000017498805 encontra-se
indisponível para consulta, razão pela qual não foi levado em consideração no momento de elaboração deste
opinativo.

3.5. Isto posto, encaminhem-se os autos à Superintendência de Gestão Integrada e
à Gerência de Compras Governamentais para providenciar a comunicação da Câmara de Gestão de Gastos
(item 2.7) e correção do teor da Declaração de Dispensa de Dispensa de Chamamento Público e promoção da
respectiva publicação, com a urgência que o caso requer, tendo em vista a imprescindibilidade para
regularidade da fase interna do procedimento de dispensa e, como consequência, conferência de eficácia ao
ajuste. Simultaneamente, diante da excepcionalidade do contexto fático, que impõe a adoção de medidas para
agilidade necessária, encaminha-se à Procuradoria-Geral do Estado, via Assessoria do Gabinete, para
apreciação e, caso assim entenda, conferência de eficácia ao Contrato de Gestão nº 65/2020-
SES (000017494254).

 
PROCURADORIA SETORIAL da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, aos 29 dias

do mês de dezembro de 2020.

 

Marcella Parpinelli Moliterno
Procuradora do Estado

Chefe da Procuradoria Setorial
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