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ESTADO DE GOIÁS
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE
 
 

PROCESSO: 202100010000965

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES

ASSUNTO: CHAMAMENTO PÚBLICO

 

DESPACHO Nº 1108/2021 - GAB

 
 

EMENTA: ANÁLISE JURÍDICA PRÉVIA DE
MINUTA DE EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL. POSSIBILIDADE
JURÍDICA DE PROSSEGUIMENTO DO
FEITO, DESDE QUE ATENDIDAS AS
MEDIDAS DELINEADAS. MATÉRIA
ORIENTADA.

 
 

1. Trata-se de procedimento administra�vo voltado à realização do Chamamento
Público nº 02/2021 - SES/GO (000021116206 e 000021528630), para fim de seleção de organização
social para celebração de contrato de gestão obje�vando o gerenciamento, a operacionalização e a
execução das ações e serviços de saúde, em regime de 12 (doze) horas/dia, na Policlínica Regional
- Unidade de Formosa, por um período de 48 (quarenta e oito meses).

 

2. Os autos foram objeto de análise prévia por parte da Procuradoria Setorial da
Secretaria de Estado da Saúde, por intermédio do Parecer PROCSET nº 607/2021 (000021330643), que
sob realce do caráter “estritamente jurídico” do seu teor, alheado de “qualquer outro aspecto fá�co e
técnico” inerente ao assunto, teceu considerações sobre o regime jurídico aplicável à espécie, bem como
orientou a necessidade de adoção de providências des�nadas ao aperfeiçoamento da minuta do edital
do chamamento público (000021116206) e da respec�va instrução processual, antes do eventual
prosseguimento do feito.

 

3. Na esteira do § 2º do art. 7º da Lei estadual nº 15.503/2005, o aventado Parecer
PROCSET nº 607/2021 (000021330643) veio à apreciação do Gabinete desta Procuradoria-Geral do
Estado.

 

4. Pois bem. De par�da, cumpre salientar que despontam plausíveis as diretrizes
jurídicas apresentadas pela Procuradoria Setorial da Secretaria de Saúde em seu opina�vo
(000021330643), não só porque alinhadas, no que cabem, com as minutas padronizadas de edital e
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contrato aprovadas via Despacho nº 293/2019 - GAB[1], mas também porque reverberadoras da
orientação adicional recentemente ver�da em situação similar pelo Gabinete desta Casa, mercê do
Despacho nº 368/2021 - GAB[2], além dos Despachos nºs 979/2021 - GAB[3] e 971/2021 - GAB[4].

 

5. Daí porque, independentemente de eventuais transcrições e/ou “pronunciamento
específico”, como ansiado em determinadas passagens pela Procuradoria Setorial, ra�fico as bem
lançadas explanações do Parecer PROCSET nº 607/2021 (000021330643), adotando-as como se próprias
fossem, inclusive o disposto na alínea “c” do seu subitem 5.3, que recomenda a inclusão da subcláusula
2.56.1 no Anexo VIII do Edital de Chamamento Público nº 02/2021-SES/GO (000021116206 e
000021528630), que trata da minuta-padrão do contrato de gestão, em reforço ao accountability imposto
para a execução da parceria. 

 

6. Realço, outrossim, a importância de que venha a ser providenciada, oportunamente,
a complementação da Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira (000021274014), com a
quan�a hábil à viabilizar a cobertura da es�ma�va total da despesa orçada, para fim do art. 16 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, na forma sinalizada no item 8 do precedente cristalizado no Despacho nº
979/2021 - GAB[5] e reproduzida pelo subitem 4.2 da manifestação da Procuradoria Setorial da Secretaria
de Estado da Saúde (000021330643).  

 

7. No mais, enfa�zo a necessidade de se dar cumprimento às condicionantes
sinte�zadas nos subitens 6.1 e 6.2 do opina�vo sub oculis (000021330643).

 

8. Ante o exposto, aprovo e adoto o Parecer PROCSET nº 607/2021 (000021330643),
com os acréscimos delineados, de modo que me manifesto pela possibilidade jurídica de se conferir
impulsão ao feito, desde que mediante o atendimento das condicionantes traçadas pela Procuradoria
Setorial da Secretaria de Estado da Saúde, bem como da medida elencada no item 6 acima.

 

9. Orientada a matéria, res�tuo os autos à Secretaria de Estado da Saúde, via
Procuradoria Setorial, para ciência e providências cabíveis.

 

 

JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE

Procuradora-Geral do Estado

 

 

[1] Processo administra�vo nº 201811867001983.

[2] Processo administra�vo nº 202000010030869.

[3] Processo administra�vo nº 202100010000963.

[4] Processo administra�vo nº 202000010007246.

[5] Processo administra�vo nº 202100010000963.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DO ESTADO

Documento assinado eletronicamente por JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, Procurador
(a) Geral do Estado, em 08/07/2021, às 17:07, 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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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000021898733 e o código CRC D7773BA0.

 

NÚCLEO DE NEGÓCIOS PÚBLICOS 
RUA 2 293 Qd.D-02 Lt.20, ESQ. COM A AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, ED. REPUBLICA TOWER -

Bairro SETOR OESTE - GOIANIA - GO - CEP 74110-130 - .
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