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DECISÃO LIMINAR

 

Trata-se de mandado de segurança, com  p. liminar,  concluso a esta

Relatoria, em 21 p.p. (21/08/2019), impetrado pelo INSTITUTO CONSOLIDAR, em

20 p.p.  (20/08/2019),  contra suposto ato ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE
ESTADO  DA  SAÚDE  DE  GOIÁS,  consistente  em  sua  desclassificação  no

Chamamento Público nº 003/2019,  visando à celebração de contrato de gestão,
com objetivo de gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços

de  saúde,  no  Hospital  Estadual  de  Urgências  de  Trindade,  Walda  Ferreira  dos

Santos - HUTRIN, localizado em Trindade, GO.

 

O Impetrante assevera:  “O Estado  de  Goiás, por  meio da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde,

publicou o Edital de Chamamento Público nº 003/2019 (DOC. 2), cujo escopo é a seleção de organização social para

celebração de  Contrato de  Gestão objetivando o gerenciamento, a  operacionalização e  a  execução das ações e

serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira

dos Santos - HUTRIN, localizado na Rua Maria Pedro de Oliveira esq. c/5, Jardim Primavera – Trindade - GO,

CEP: 75380 - 000, por um período de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da publicação de seu resumo na

imprensa oficial, podendo ser prorrogado sempre que houver interesse das partes, estando o presente Edital regido

pela Lei Estadual nº 15.503/2005 e suas alterações, Resolução Normativa nº 013/2017 do Tribunal de Contas do

Estado de Goiás e suas alterações, e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.”
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Afirma:  “Após a  apresentação  das  propostas  de  habilitação  e  técnica,  o  impetrante,  em  caráter

preliminar, sagrou-se vencedor, resultando, na nota técnica final, 63.9 pontos, composta de 17.50 (Critério F1- Área

de Atividade) + 21.50 (F2. Área de Qualidade) + 24.90 (F3. Qualificação Técnica), conforme ata de julgamento das

propostas  técnicas publicadas no  sítio  da  Secretaria  em  22/07/2019  (DOC. 3).  Não  obstante,  o  impetrante,  ao

identificar que alguns pontos foram negligenciados, interpôs, tempestivamente, recurso contra a decisão constante da

matriz de julgamento apresentada pela Comissão Interna de Chamamento Público (CICP) (DOC. 4). (…) Sobreveio,

então, aos 14 dias de agosto do corrente ano, a publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás n° 23.114, edição

suplementar,  do  resultado  definitivo,  que,  para  a  desagradável  surpresa  do  impetrante,  promoveu  a  sua

desclassificação e sagrou vencedor o Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), com 64.20 pontos.”

 

Pondera: “A decisão final se fundou no fato de que o impetrante não teria, supostamente, alcançado a

pontuação mínima de  50% no critério  F3, o  que  encontraria  óbice  classificativo  no Anexo VIII do  Edital  que

preconiza que deverá ser desclassificada a proposta de trabalho que não atingir uma pontuação total mínima de 50

(cinquenta) pontos e que não alcançarem 50% do total possível em cada um dos critérios F1, F2 e F3. Assim, como o

total  possível  do  critério  F3  perfaz  50.0  pontos e  o  impetrante  contaria,  supostamente,  com 24.90  pontos, sua

desclassificação, no  equivocado  entender  da  CICP, seria  devida.  Acontece  que  a  CICP se  olvidou  das razões

estritamente objetivas levantadas pelo impetrante, no recurso administrativo, que majorariam indubitavelmente sua

pontuação no critério F3 e o sagraria, de longe, vencedor do chamamento público em referência.”

 

Aduz a ocorrência de ilegalidade no certame, diante da omissão na análise

dos documentos acostados na proposta de trabalho.

 

Pontua  a  existência  de  formalismo  excessivo,  quanto  à  aceitação  dos

cursos de qualificação do Diretor Geral.

 

Argumenta a arbitrariedade na atribuição de nota, quanto à implementação

e funcionamento de outros serviços, diante da ausência de critérios objetivos.
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Destaca o impedimento da Presidente da Comissão, vez que “a senhora Rafaela

Troncha  Camargo  ocupa,  cumulativamente,  as  funções  de  Presidente  da  Comissão  Interna  de  Chamamentos

Públicos e também a de Gerente de Avaliação das Organizações Sociais, órgão vinculado à Superintendência de

Performance do Estado de Goiás responsável pela fiscalização dos contratos de gestão do Estado de Goiás. Tal

acúmulo de  funções é  condenado pelos órgãos de  controle  externo tanto federal, quanto estadual, uma vez  que

contraria  o  Princípio  da  Segregação  de  Funções,  que  consiste  na  separação  de  funções,  nomeadamente  de

autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.”

 

Verbera  a  presença  dos  requisitos  autorizadores  da  medida,  ora

requestada, fumus boni iuris e o  periculum  in mora,  ante a ofensa ao direito

líquido e certo.

 

Requer o deferimento da medida liminar,  consistente na  “suspensão  liminar  do

julgamento definitivo e de todo o procedimento de Chamamento Público sob o Edital nº 003/2019, bem como todo e

qualquer ato posterior que tenda à contratação da instituição supostamente vencedora, até o julgamento final deste

mandamus;”; no mérito, postula pela concessão da segurança.

 

Inicial acompanhada dos documentos do evento nº 01.

 

Ausente o preparo, diante do p. de concessão da justiça gratuita.

 

Relatado.

 

Ab  initio,  defiro  o  p.  de  concessão  de  justiça  gratuita,  diante  dos

documentos  colacionados  no  mandamus,  mormente,  o  balanço  patrimonial  do

Impetrante (evento nº 01 – arq. 07).
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A concessão de liminar, em mandado de segurança, exige a demonstração

da relevância do direito e a possibilidade de o ato impugnado causar a ineficácia da

pretensão deduzida, caso seja deferida apenas ao final, conf. III1 do artigo 7º da Lei

nº 12.016/09.

 

Acerca do tema, o escólio de Hely Lopes Meirelles:

 

“A medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de

segurança  quando  sejam  relevantes  os  fundamentos  da  impetração  e  do  ato

impugnado puder resultar a  ineficácia da ordem judicial,  se concedida  ao final”.

(Mandado de Segurança/ 30ª ed., Malheiros).

 

Assim,  para a concessão da liminar,  devem concorrer os dois  requisitos
legais, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o p. na inicial e a

possibilidade da ocorrência da lesão irreparável ao direito do Impetrante (fumus
boni iuris e periculum in mora).

 

Examinando o processo, em cognição sumária,  tenho que se encontram
presentes  os  pressupostos  necessários  à  concessão da  liminar,  consistente  na

suspensão  do  procedimento  do  Chamamento  Público  (Edital  nº  003/2019),

porquanto vislumbro a presença do fumus boni iuris,  diante da necessidade de

sopesar as pontuações atribuídas à Impetrante: “há de se ressaltar a incoerência e subjetividade

excessiva e injustificada na atribuição da nota referente ao critério F3, item 3 - “Implementação e Funcionamento de

outros Serviços >> Instrução para o funcionamento do serviço social com especificação de  estrutura, normas e

rotinas, definidas as áreas de abrangência; e >> Instrução para o funcionamento da equipe de fisioterapia com

especificação de normas e rotinas, área de abrangência, horário e equipe.”.” (Evento nº 01.)
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Por sua vez, o periculum in mora evidencia-se pela aproximação da data

da assinatura do contrato de gestão, com a suposta instituição vencedora, a ocorrer
no próximo dia 24 (24/08/2019), amanhã.

 

Ademais,  observo  do  contrato  de  gestão,  firmado  anteriormente,  da

“CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO”: “3.1. Fica prorrogado o prazo da vigência do Contrato de

Gestão nº 107/2018 – SES/GO por noventa dias, compreendendo o período de 27 de maio de 2019 a 24 de agosto de

2019, ou até que se conclua novo chamamento público para seleção de nova Organização Social para gestão da

respectiva  unidade  hospitalar  (…).”  (evento  nº  01);  o  que  afasta  eventual  embaraço  na

continuidade do serviço público de saúde, essencial à população.

 

Daí, DEFIRO o p. liminar pleiteado, suspendendo o Chamamento Público

nº 003/2019, até julgamento de mérito deste.

 

Notifique-se a Autoridade Impetrada, para que, no prazo de 10 (dez) dias,

preste as informações, a respeito dos fatos narrados na petição inicial, conf. inciso I

do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009.

 

Dê-se  ciência  ao  órgão  de  representação  judicial  da  pessoa  jurídica

interessada  (Procuradoria  Geral  do  Estado),  enviando-lhe  cópia  da  inicial,  sem

documentos.

 

Após, dê-se vista à d. Procuradoria Geral de Justiça.

 

I.

Goiânia, data registrada em sistema.
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Des. Olavo Junqueira de Andrade

                    Relator

(6)

1Inciso III do art. 7º, da Lei nº 12.016/2009: Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

III – que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso
seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
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