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Secretaria da Saúde -  SES
<#ABC#162061#82#193028>

COMUNICADO - ALTERAÇÃO DE DATA
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 06/2019 - SES/GO

Considerando o ponto facultativo do dia 30/10/2019, 
assim como os demais Chamamentos Públicos em aberto e o 
Decreto Estadual nº 9.577, de 12 de dezembro de 2019, o qual 
dispõe sobre ponto facultativo nas repartições públicas estaduais, 
a sessão do Chamamento Público nº 06/2019 - SES/GO, referente 
à seleção de instituição sem fins lucrativos qualificada como 
Organização Social em Saúde, para gerenciamento, operaciona-
lização e execução das ações e serviços de saúde ambulatoriais 
na POLICLÍNICA REGIONAL-UNIDADE GOIANÉSIA, a sessão de 
abertura do procedimento de seleção em questão fica transferida 
para 03/01/2019 (sexta-feira), às 09:00h, na sede da Secretaria de 
Estado da Saúde de Goiás, Sala 01, do Conecta SUS, situada no 
edifício sede da SES/GO, Rua SC-1 nº 299, Parque Santa Cruz, 
CEP: 74.860-270, conforme previsão do item 9.3 do Edital:

9.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato 
superveniente que impeça a realização da sessão pública na data 
marcada, ela será automaticamente transferida para o primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário e local, anteriormente estabe-
lecidos, desde que não haja comunicado da Comissão Interna de 
Chamamento Público - CICP/GAB em contrário (ênfase acrescida).

PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, em 
Goiânia, aos 26 dias do mês de dezembro de 2019.

Ismael Alexandrino
Secretário de Estado da Saúde

<#ABC#162061#82#193028/>

Protocolo 162061
<#ABC#162099#82#193066>

Portaria Nº 1266/2019-GAB/SES-GO O SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto nos Art. 5º e 6º da Lei Estadual nº 17.797/2012 e Art. 
8º do Decreto Estadual nº 7.824/2013 e Portaria nº 526/2019-
GAB/ SES-GO, que trata sobre a instrução processual das trans-
ferências de recursos na modalidade fundo a fundo. RESOLVE: 
Art. 1º - HOMOLOGAR o Plano de Trabalho apresentado pela 
Secretaria Municipal de Uruana, cujo objeto é custeio, por meio do 
processo nº 201900063001156 e DETERMINAR a transferência 
do recurso pleiteado na modalidade fundo a fundo, no valor total 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Parágrafo Único - Cabe à Su-
perintendência de Gestão Integrada - SGI, a realização dos atos 
necessários para o cumprimento desta Portaria, inclusive no que 
tange à sua publicação. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. Gabinete 
do SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE, em Goiânia, aos 20 dias 
do mês de dezembro de 2019. ISMAEL ALEXANDRINO JÚNIOR 
Secretário de Estado da Saúde.
<#ABC#162099#82#193066/>

Protocolo 162099
<#ABC#162100#82#193067>

Portaria Nº 1275/2019-GAB/SES-GO O SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto nos Art. 5º e 6º da Lei Estadual nº 17.797/2012 e Art. 8º 
do Decreto Estadual nº 7.824/2013 e Portaria nº 526/2019-GAB/ 
SES-GO, que trata sobre a instrução processual das transferên-
cias de recursos na modalidade fundo a fundo. RESOLVE: Art. 1º 
- HOMOLOGAR o Plano de Trabalho apresentado pela Secretaria 
Municipal de Anápolis, cujo objeto é a aquisição de equipamentos, 
por meio do processo nº 201900010042596 e DETERMINAR a 
transferência do recurso pleiteado na modalidade fundo a fundo, no 
valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Parágrafo Único 
- Cabe à Superintendência de Gestão Integrada - SGI, a realização 
dos atos necessários para o cumprimento desta Portaria, inclusive 
no que tange à sua publicação. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 
Gabinete do SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE, em Goiânia, 
aos 20 dias do mês de dezembro de 2019. ISMAEL ALEXANDRINO 
JÚNIOR Secretário de Estado da Saúde.
<#ABC#162100#82#193067/>

Protocolo 162100
<#ABC#162101#82#193068>

Portaria Nº 1277/2019-GAB/SES-GO O SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto nos Art. 5º e 6º da Lei Estadual nº 17.797/2012 e Art. 8º 
do Decreto Estadual nº 7.824/2013 e Portaria nº 526/2019-GAB/ 
SES-GO, que trata sobre a instrução processual das transferên-
cias de recursos na modalidade fundo a fundo. RESOLVE: Art. 1º 
- HOMOLOGAR o Plano de Trabalho apresentado pela Secretaria 
Municipal de Abadia de Goiás, cujo objeto é aquisição de veículos, 
por meio do processo nº 201900010045354 e DETERMINAR a 
transferência do recurso pleiteado na modalidade fundo a fundo, 
no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Parágrafo Único - 
Cabe à Superintendência de Gestão Integrada - SGI, a realização 
dos atos necessários para o cumprimento desta Portaria, inclusive 
no que tange à sua publicação. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 
Gabinete do SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE, em Goiânia, 
aos 20 dias do mês de dezembro de 2019. ISMAEL ALEXANDRINO 
JÚNIOR Secretário de Estado da Saúde.
<#ABC#162101#82#193068/>

Protocolo 162101
<#ABC#162102#82#193069>

Portaria Nº 1278/2019-GAB/SES-GO O SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto nos Art. 5º e 6º da Lei Estadual nº 17.797/2012 e Art. 
8º do Decreto Estadual nº 7.824/2013 e Portaria nº 526/2019-
GAB/ SES-GO, que trata sobre a instrução processual das trans-
ferências de recursos na modalidade fundo a fundo. RESOLVE: 
Art. 1º - HOMOLOGAR o Plano de Trabalho apresentado pela 
Secretaria Municipal de Orizona, cujo objeto é custeio, por meio do 
processo nº 201900010045357 e DETERMINAR a transferência 
do recurso pleiteado na modalidade fundo a fundo, no valor total 
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Parágrafo Único - Cabe à Su-
perintendência de Gestão Integrada - SGI, a realização dos atos 
necessários para o cumprimento desta Portaria, inclusive no que 
tange à sua publicação. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. Gabinete 
do SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE, em Goiânia, aos 20 dias 
do mês de dezembro de 2019. ISMAEL ALEXANDRINO JÚNIOR 
Secretário de Estado da Saúde.
<#ABC#162102#82#193069/>

Protocolo 162102
<#ABC#162103#82#193070>

Portaria Nº 1279/2019-GAB/SES-GO O SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto nos Art. 5º e 6º da Lei Estadual nº 17.797/2012 e Art. 8º 
do Decreto Estadual nº 7.824/2013 e Portaria nº 526/2019-GAB/ 
SES-GO, que trata sobre a instrução processual das transferên-
cias de recursos na modalidade fundo a fundo. RESOLVE: Art. 1º 
- HOMOLOGAR o Plano de Trabalho apresentado pela Secretaria 
Municipal de Piracanjuba, cujo objeto é custeio, por meio do 
processo nº 201900001003306 e DETERMINAR a transferência 
do recurso pleiteado na modalidade fundo a fundo, no valor total 
de R$ 701.000,00 (setecentos e um mil reais). Parágrafo Único - 
Cabe à Superintendência de Gestão Integrada - SGI, a realização 
dos atos necessários para o cumprimento desta Portaria, inclusive 
no que tange à sua publicação. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 
Gabinete do SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE, em Goiânia, 
aos 20 dias do mês de dezembro de 2019. ISMAEL ALEXANDRINO 
JÚNIOR Secretário de Estado da Saúde.
<#ABC#162103#82#193070/>

Protocolo 162103
<#ABC#162104#82#193071>

Portaria Nº 1280/2019-GAB/SES-GO O SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto nos Art. 5º e 6º da Lei Estadual nº 17.797/2012 e Art. 8º 
do Decreto Estadual nº 7.824/2013 e Portaria nº 526/2019-GAB/ 
SES-GO, que trata sobre a instrução processual das transferên-
cias de recursos na modalidade fundo a fundo. RESOLVE: Art. 1º 
- HOMOLOGAR o Plano de Trabalho apresentado pela Secretaria 
Municipal de Três Ranchos, cujo objeto é custeio, por meio do 
processo nº 201900010042333 e DETERMINAR a transferência 
do recurso pleiteado na modalidade fundo a fundo, no valor total 
de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais). Parágrafo Único - 
Cabe à Superintendência de Gestão Integrada - SGI, a realização 
dos atos necessários para o cumprimento desta Portaria, inclusive 
no que tange à sua publicação. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 
Gabinete do SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE, em Goiânia, 
aos 20 dias do mês de dezembro de 2019. ISMAEL ALEXANDRINO 
JÚNIOR Secretário de Estado da Saúde.
<#ABC#162104#82#193071/>

Protocolo 162104
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