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9.464, de 16 de julho de 2019, publicado nas páginas 02/11 do Diário 
Oficial no 23.057, de 24 do mesmo mês e ano, a fim de:

I - incluir na alínea “a” do inciso II, “Grau Grande-Oficial”, 
o seguinte nome, renumerando-se os demais:

a)   AUTORIDADES MILITARES:
33. Major PM 30610 Carlos Ney Silva;

II - incluir na alínea “a” do inciso III, “Grau Comendador”, 
os seguintes nomes, renumerando-se os demais:

b)   AUTORIDADES MILITARES:
06. Major PM 31161 Quéren Hapuque de Leles Losi;
51. 2º Tenente PM 30824 Alles Maranhão Costa

III - na alínea “b” do inciso III, AUTORIDADES CIVIS E 
ECLESIÁSTICAS, “Grau Comendador, o item 03 fica assim grafado:

03. Alano Cardoso e Castro.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo, porém, os seus efeitos a 16 de julho de 
2016.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em 
Goiânia, 08 de agosto de 2019, 131o da República.

RONALDO RAMOS CAIADO
<#ABC#141843#3#169527/>

Protocolo 141843

Secretaria de Estado da Casa Civil
<#ABC#141796#3#169463>

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
AO CONTRATO Nº 011/2018

Espécie: Prestação de Serviços
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Contratada: SHALOM TÁXI SERVIÇOS E AGENCIAMENTO E 
INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TÁXI 
LTDA, CNPJ nº 24.427.002/0001-20
Objeto: Termo de Rescisão Amigável ao Contrato nº 011/2018, cujo 
objeto consiste na prestação de serviços de transporte individual de 
passageiro, modo convencional, mediante chamado por aplicativo 
de celular e outros canais de atendimento
Fundamento Legal: Artigo 79, Inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores
Processo nº: 2018.0001.300.2527
Data da Assinatura: 05 de agosto de 2019
Assinaturas:
Pela Contratante: Anderson Máximo de Holanda - Secretário de 
Estado da Casa Civil e Helianny Siqueira Alves Gomes de Andrade 
- Procuradora do Estado - Chefe da Procuradoria Setorial
Pela Contratada: Lincoln Galvão Lemos

Goiânia, 08 de agosto de 2019.

Anderson Máximo de Holanda
Secretário

<#ABC#141796#3#169463/>

Protocolo 141796
<#ABC#141836#3#169514>

PROCESSO No 201900001005452, versando sobre 
autorização de viagem ao exterior.

DESPACHO No 302 /2019 - Tendo em vista o que 
consta dos autos, mormente das manifestações favoráveis da Junta 
Comercial do Estado de Goiás (autorização anexada à fl. 12) e Pro-
curadoria-Geral do Estado (Despacho no 1206/2019-GAB, fls. 33 a 
36), resolvo, com fundamento nos arts. 34, inciso II, e 35, inciso XV, 
da Lei no 10.460, de 22 de fevereiro de 1988, autorizar, sem ônus 
para o Estado de Goiás, a viagem que PHILIPPE DALL’AGNOL, 
Procurador do Estado, titular do cargo em comissão de Chefe da 
Procuradoria Setorial da Junta Comercial do Estado de Goiás, 
empreenderá à Província de Gansu da República da China, no 
período de 20 de agosto a 20 de setembro de 2019, para participar 
do “Gansu Fellowship Program 2019”, decorrente de intercâmbio 
cultural acordado entre o Estado de Goiás e a referida Província 
chinesa.      

À Junta Comercial do Estado de Goiás, para as demais providências.

Goiânia, 08 de agosto de  2019.

Ronaldo Ramos Caiado
GOVERNADOR

<#ABC#141836#3#169514/>

Protocolo 141836
<#ABC#141837#3#169515>

PROCESSO Nº 201900010027582, versando sobre 
chamamento e seleção de Organização Social (OS) para 
gestão da Policlínica Regional -Unidade Posse.

DESPACHO Nº 303 /2019 - Tratam os autos de propositura 
da Secretaria de Estado da Saúde (SES), visando ao Chamamento 
Público com objetivo de selecionar instituição qualificada como 
Organização Social em Saúde, para gerenciamento, operacionali-
zação e execução das ações e dos serviços de saúde no âmbito 
da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE, em regime de 
12 horas/dia, inicialmente de segunda a sexta-feira, de acordo com 
o Termo de Referência, para assegurar atendimento especializado 
de apoio diagnóstico e orientação terapêutica, de forma universal e 
gratuita, à população.

A POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE é a 
primeira unidade de atendimento ambulatorial especializado a ser 
implantada no Estado de Goiás, de abrangência macrorregional 
localizada no Município de Posse, e beneficiará aproximadamen-
te 1.207.393 habitantes, contemplando a grande região Nordeste, 
notadamente conhecida pela carência dos serviços especializados 
de saúde e pelo difícil acesso aos locais em que se concentra esse 
tipo de atividade. Sua construção está em fase final e de acordo 
com a Secretaria de Estado da Saúde será uma Unidade Especia-
lizada de Apoio Diagnóstico e orientação terapêutica, com serviços 
de consultas clínicas por médicos de diversas especialidades, com 
todo suporte para a realização de exames gráficos e de imagem 
com fins diagnósticos e oferta de pequenos procedimentos, e 
promoverá serviços especializados de média complexidade e alta 
resolutividade em articulação com atenção básica e assistência 
hospitalar, cujo objetivo é oferecer à população da região acesso 
ambulatorial a especialidades médicas diversas.

Aplicando os princípios da administração pública e do 
Sistema Único de Saúde - SUS, em consonância com o modelo 
gerencial de parceria, a Secretaria de Estado da Saúde pretende 
firmar com a organização social selecionada Contrato de Gestão 
para a POLICLÍNICA REGIONAL-UNIDADE POSSE, pelo prazo 
de 48 (quarenta e oito) meses, no valor total estimado de R$ 
55.348.776,39 (cinquenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e 
oito mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos), 
a fim de custear a Unidade Hospitalar, de acordo com o informado 
na Requisição de Despesa nº 18/2019-SCAGES, no Despacho 
nº 552/2019- SCAGES, da Superintendência de Performance 
da Secretaria de Estado da Saúde, na Estimativa de Custeio 
Operacional nº 007/2019-COES/GAOS/SUPER Policlínica de 
Posse,  da Gerência de Avaliação de Organizações Sociais, e nos 
demais documentos colacionados aos autos, conforme estudos 
realizados pela equipe técnica da referida Superintendência da 
Secretaria de Estado da Saúde.

De acordo com a mencionada Superintendência, a gestão 
atual da SES-GO procurou verificar tecnicamente os pontos fortes 
contratuais, rever metas, atualizar preços de forma mais sustentável 
no intuito de ampliar a prestação dos serviços em saúde com 
qualidade, para proporcionar assistência às áreas mais carentes 
do Estado de Goiás, coadunando com a manutenção das contas 
públicas, sem elevar a despesa orçamentária.

Trazem os autos o Despacho nº 00640/2019 (SEI 
8340425), que, por determinação expressa do Ordenador da 
Despesa, indica o código e a descrição do programa da ação onde 
deve ser apropriada/enquadrada a despesa pretendida, atendendo 
aos objetivos previstos no Plano Plurianual em vigor, a Programação 
de Desembolso Financeiro nº 2019285001236-Normal, liberada pela 
JUPOF (SEI 8343612), e a Declaração de Adequação Orçamentária 
e Financeira (SEI 8343738).

As parcerias com Organizações Sociais, como justifica 
a Secretaria de Estado da Saúde, têm por objetivo, dentre outros, 
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