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de Goiás. Vigência: 26/01/2021 à 25/01/2026. Data de Outorga: 
26/01/2021. Gabinete do Comando Geral, em Goiânia, 28/01/2021. 
Esmeraldino Jacinto de Lemos - Cel QOC - Comandante Geral do 
CBMGO.
<#ABC#215558#15#255448/>

Protocolo 215558
<#ABC#215725#15#255655>

EXTRATO DE TERMO ADITIVO - CBMGO

1º Termo Aditivo ao Convênio 42/2017 - CBMGO. Processo 
nº: 201700011001047. Convenentes: Secretaria de Estado da 
Segurança Pública-SSP/GO; CNPJ: 01.409.606/0001-48, por 
intermédio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - 
CBMGO, CNPJ: 33.638.099/0001-00 e o Município de Aparecida 
de Goiânia - GO, CNPJ: 01.005.727/0001-24, através do Fundo 
Municipal de Saúde CNPJ: 37.942.539/0001-70, Objeto: Dilação do 
prazo de vigência previsto na “Clausula Décima” da avença original, 
ficando prorrogado até 30 de janeiro de 2024, contados a partir do 
dia 30 de janeiro de 2021. Data de Outorga: 30/01/2021. Gabinete 
do Comando Geral, em Goiânia, 01/02/2021. Esmeraldino Jacinto 
de Lemos - Cel QOC - Comandante Geral.
<#ABC#215725#15#255655/>

Protocolo 215725

Secretaria da Saúde -  SES

<#ABC#215814#15#255765>

EXTRATO DA PORTARIA Nº 69/2021-SES/GO - DESIGNAÇÃO 
DE GESTOR DO CONTRATO N° 10/2021-SES/GO. Processo Nº: 
202000010035633. Objeto do Contrato: contratação de serviços 
de Outsourcing de Impressão, com impressoras térmicas para o 
Laboratório Estadual de Saúde Pública - Dr. Giovanni Cysneiros 
(LACEN), por adesão à Ata de Registro de Preços n°10/2020, 
referente ao Pregão Eletrônico n° 28/2019, da Secretaria Municipal 
de Administração da Prefeitura de Goiânia. Contratada: BKM 
Comércio e Locação de Equipamentos Ltda. Gestor: MAURO 
ANTÔNIO CARDOSO FILHO, CPF nº 851.812.851-04. Fundamento: 
Lei Federal nº 8.666/1993, art. 67 e Lei Estadual nº 17.928/2012, 
arts. 51/54. Vigência: A partir de 25/01/2021. Signatário: ISMAEL 
ALEXANDRINO JÚNIOR, Secretário de Estado da Saúde.
<#ABC#215814#15#255765/>

Protocolo 215814
<#ABC#215827#15#255775>

PORTARIA Nº 3, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das 

atribuições que lhe são legalmente conferidas, e:

Considerando a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, 
na qual o Ministério da Saúde declara Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2);

Considerando o Decreto Estadual nº 9.633, de 13 de março 
de 2020, que decreta situação de emergência na saúde pública do 
Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo Coronavírus 
(COVID-19);

Considerando o Decreto Estadual nº 9.653, de 19 de abril de 
2020, que reitera a situação de emergência;

Considerando o Decreto Estadual nº 9.711, de 10 de 
setembro de 2020, que reitera a situação de emergência na saúde 
pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo 
Coronavírus (COVID-19); 

Considerando o Decreto Estadual nº 9.778, de 07 de janeiro 
de 2021, que prorroga o prazo de que trata o Decreto nº 9.653, de 
19 de abril de 2020;

Considerando a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, 
na qual o Ministério da Saúde declara o estado de transmissão 
comunitária da infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19), em 
todo o território nacional;

Considerando a Portaria nº 511 da SES/GO, de 23 de março 
de 2020, através da qual suspende-se todas as consultas e proce-
dimentos eletivos presenciais, ambulatoriais e cirúrgicos, realizados 
em ambientes públicos e privados, no âmbito do Estado de Goiás, 
mantendo apenas aqueles cujo risco e necessidade estejam ligados 
diretamente à manutenção da vida;

Considerando o atual cenário epidemiológico com aumento 
dos números de casos novos confirmados de COVID-19 no Estado 
de Goiás nas últimas semanas, conforme demostrado no Boletim 
Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás;

Considerando que todas as unidades da SES/GO são 
pontos de atenção à saúde dentro da Rede de Atenção à Saúde e 
que, nesse momento, estas atendem, além da demanda habitual, 
casos de pacientes suspeitos e/ou confirmados de COVID-19, 

implicando, assim, em mudança do perfil assistencial influencian-
do na capacidade operacional de cumprimento das metas estabe-
lecidas nos respectivos Contratos de Gestão para um cenário de 
normalidade assistencial;

Considerando o cenário de incerteza sanitária deflagrado 
desde o início da pandemia por se tratar de uma doença nova e com 
repercussões imprevisíveis para os sistemas de saúde, bem como 
para as unidades da rede de atenção à saúde; resolve:

Art. 1º  Suspender até a data de 30 de junho de 2021, a 
contar de 1º de janeiro do ano de 2021, a obrigatoriedade da 
manutenção das metas contratuais, quantitativas e qualitativas 
pelas Organizações Sociais de Saúde (OSS) e pelas Organizações 
da Sociedade Civil (OSC) contratadas para gestão das unidades de 
saúde da rede própria da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás 
(SES-GO).

Art. 2º  Durante o período de suspensão de que trata esta 
portaria, fica garantido o pagamento do valor do repasse mensal, 
independente do cumprimento das metas contratuais discriminados 
no art. 1º.

Parágrafo único.  Ficam ressalvados demais descontos 
previstos em contratos e/ou outras formas de ajustes entre as 
partes, os quais continuarão a ser efetuados (recursos humanos, 
energia elétrica, telefonia, saneamento, entre outros).

Art. 3º  A qualquer tempo, caso se constate a existência de 
saldo, oriundo dos recursos financeiros recebidos em decorrência 
do contrato de gestão e não aplicados no custeio da unidade, os 
valores correspondentes deverão ser revertidos aos cofres públicos, 
mediante glosa.

Art. 4º  A suspensão não implica em ausência da 
necessidade de prestação de contas dos serviços executados, bem 
como do respeito aos princípios da eficiência, da economicidade e 
da moralidade administrativa.

Art. 5º  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, com efeito retroativo à 1º de janeiro do ano de 2021.

ISMAEL ALEXANDRINO
<#ABC#215827#15#255775/>

Protocolo 215827

<#ABC#215813#15#255764>

EXTRATO DO CONTRATO nº 10/2021-SES/GO. Processo nº: 
202000010035633. Contratada: BKM COMÉRCIO E LOCAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS LTDA. Objeto: Contratação de prestação de 
serviços de Outsourcing de Impressão, para o item 01 - impressora 
térmica 203 dpi, pertencente ao Lote 05, da adesão à Ata de 
Registro de Preços n° 10/2020-SEMAD/Goiânia, visando atender 
as necessidades do Laboratório Estadual de Saúde Pública - Dr. 
Giovanni Cysneiros (LACEN). Valor do contrato: R$ 30.357,60. 
Dotação Orçamentária: 2850.10.302.1043.2149.03.100.90
. Vigência: 12 (doze) meses, com início em 29/01/2021 e término 
em 28/01/2022. Signatários: DANIEL GARCIA DE OLIVEIRA - 
Procurador do Estado, ISMAEL ALEXANDRINO - Secretário de 
Estado da Saúde, DANIELLA RODRIGUES CARVALHO - BKM 
Comércio e Locação de Equipamentos Ltda.
<#ABC#215813#15#255764/>

Protocolo 215813

<#ABC#215832#15#255785>

 Aviso de Licitação
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES/GO, torna público 
que  realizará a licitação abaixo relacionada na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, na forma da Lei. O edital encontra-se à 
disposição dos interessados na Gerência de Compras Governa-
mentais/SES-GO, situada na Rua SC-l, nº 299, Parque Santa Cruz, 
Goiânia/GO, CEP: 74.860-270 - Fone: 3201-3800/3459, e no site: 
www.comprasnet.go.gov.br.
P.E. N.° 012/2021. Proc: 202000010002155  - Objeto: Aquisição 
de medicamentos, destinado(s) a a Creche Cantinho Feliz - CCF; 
Serviço de Atendimento ao Trauma e Emergência-SIATE e Central 
Odontológica de  Goiânia-CO , conforme condições e demais es-
pecificações contidas no Edital e seus Anexos. Valor Estimado: R$  
61.959,38.
Data de início da apresentação das propostas e documentos de 
habilitação: A partir das 13:00 h do dia 02/02/2021 (Horário de 
Brasília). Data da abertura da sessão pública: A partir das 09:00 
h do dia 17/02/2021 (Horário de Brasília)
P.E. N.° 013/2021. Proc: 202000010026796   - Objeto: Aquisição de 
medicamentos destinados a à Gerência de Assistência Farmacêutica 
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