
15Diário OficialGOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2019
ANO 183 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.185

Ratificação da Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 
121/2019-SEI

RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação nº 121/2019-SEI tudo em 
conformidade com os documentos que instruem o processo nº 
201900010006139 de acordo com a Instrução Técnica nº 121/2019- 
SEI-SES/GO, aprovada pelo PARECER PROCSET- 05071 Nº 
914/2019, de lavra da Procuradoria Setorial da SES/GO, onde 
fora declarada Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no 
artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993, e modificações 
posteriores, seja declarada INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
à empresa NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A., inscrita no CNPJ sob 
o nº 56.994.502/0027-79, para a aquisição de 112 (cento e doze) 
unidades do fármaco Midostaurina (rydapt) na apresentação de 25 
MG cap mole CT BL AL AL x 112, ao valor unitário por ampola de R$ 
500,98 (quinhentos reais e noventa e oito centavos), e valor total de 
R$ 56.109,76 (cinquenta e seis mil cento e nove reais e setenta e 
seis centavos). A entrega ocorrerá de forma total e imediata.
Publique-se.
Secretaria de Estado da Saúde - SES/GO, em Goiânia-GO, aos dias 
21 do mês de novembro de 2019.

ISMAEL ALEXANDRINO JUNIOR
Secretário de Estado da Saúde
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Protocolo 157500
<#ABC#157394#15#187698>

AVISO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2019

O Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da 
Saúde-SES, nos termos do Despacho Governamental nº 502/2019, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que está 
disponível no sítio eletrônico http://www.saude.go.gov.br/, conforme 
cronograma abaixo, o instrumento de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 
06/2019, autos nº 201900010038452, tipo melhor técnica, destinado 
à 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 12 horas/
dia, na Policlínica Regional - Unidade Goianésia, localizada à 
Avenida Ulisses Guimarães esquina com Avenida Contorno, Bairro 
Esperança, s/nº, Goianésia - GO, CEP: 76.383-637, contados a 
partir da publicação de seu resumo na imprensa oficial, podendo 
ser prorrogado sempre que houver interesse das partes, estando 
o 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. As sessões públicas relativas ao 
presente Chamamento Público serão realizadas na Secretaria de 
Estado da Saúde de Goiás SES/GO, situada na Rua SC-1 nº 299, 
Parque Santa Cruz, Goiânia - Goiás.

Eventos Data
Prazo máximo para Pedidos de 
Esclarecimento e Impugnação ao 
Edital

04 de dezembro de 2019

Divulgação da Nota de Esclarecimento 12 de dezembro de 2019
Entrega dos Envelopes às 09:00 horas do dia 30 

de dezembro de 2019

Goiânia/GO, 21 de novembro de 2019

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás
Comissão Interna de Chamamento Público
Contato: (62) 3201-3726
E-mail: mailto:rafaela.camargo@goias.gov.br
<#ABC#157394#15#187698/>

Protocolo 157394
<#ABC#157395#15#187699>

AVISO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2019

O Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da 
Saúde-SES, nos termos do Despacho Governamental nº 500/2019, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que está 
disponível no sítio eletrônico http://www.saude.go.gov.br/, conforme 
cronograma abaixo, o instrumento de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 
07/2019, autos nº 201900010038461, tipo melhor técnica, destinado 

à 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 12 horas/
dia, na Policlínica Regional  - Unidade Quirinópolis, localizada à 
área institucional nº 01, limitada pela Rua 03, Rua 05, Rua 04 e 
Rua 01, localizada no Bairro Residencial Atenas, CEP 75.860-000, 
Quirinópolis - Goiás, 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 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. As sessões públicas 
relativas ao presente Chamamento Público serão realizadas na 
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO, situada na Rua 
SC-1 nº 299, Parque Santa Cruz, Goiânia - Goiás.

Eventos Data
Prazo máximo para Pedidos de 
Esclarecimento e Impugnação ao Edital

05 de dezembro de 
2019

Divulgação da Nota de Esclarecimento 13 de dezembro de 
2019

Entrega dos Envelopes às 09:00 horas do dia 
02 de janeiro de 2020

Goiânia/GO, 21 de novembro de 2019

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás
Comissão Interna de Chamamento Público
Contato: (62) 3201-3726
E-mail: mailto:rafaela.camargo@goias.gov.br
<#ABC#157395#15#187699/>

Protocolo 157395
<#ABC#157396#15#187700>

AVISO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2019

O Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da 
Saúde-SES, nos termos do Despacho Governamental nº 501/2019, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que está 
disponível no sítio eletrônico http://www.saude.go.gov.br/, conforme 
cronograma abaixo, o instrumento de CHAMAMENTO PÚBLICO 
nº 05/2019, autos nº 201900010039280, tipo melhor técnica, 
destinado à seleção de organização social para celebração de 
Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, a operacionali-
zação e a execução das ações e serviços de saúde, em regime de 
12 horas/dia, na Policlínica Regional - Unidade Posse, localizada 
à Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, na confrontação com terras 
da Prefeitura Municipal de Posse, setor Buenos Aires, Posse - 
Goiás, CEP: 73900-000, 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 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. As sessões públicas 
relativas ao presente Chamamento Público serão realizadas na 
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO, situada na Rua 
SC-1 nº 299, Parque Santa Cruz, Goiânia - Goiás.

Eventos Data
Prazo máximo para Pedidos de 
Esclarecimento e Impugnação ao 
Edital

03 de dezembro de 2019

Divulgação da Nota de Esclarecimento 11 de dezembro de 2019
Entrega dos Envelopes às 09:00 horas do dia 27 

de dezembro de 2019

Goiânia/GO, 21 de novembro de 2019

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás
Comissão Interna de Chamamento Público
Contato: (62) 3201-3726
E-mail: mailto:rafaela.camargo@goias.gov.br
<#ABC#157396#15#187700/>

Protocolo 157396
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