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Senhores(as) Usuários(as),

A Seção I do Diário da Justiça Eletrônico compreende a publicação de atos judiciais e administrativos
oriundos do 2º grau de jurisdição.
Este documento está assinado digitalmente, conforme MP 2.002-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), e Lei 11.419/2006 (Lei de Informatização do Processo
Judicial).
A publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais,
à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.
Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no
Diário da Justiça Eletrônico. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao
considerado como data da publicação.
Utilize os marcadores/bookmarks que aparecem do lado esquerdo para navegar neste documento.
Assinado de forma digital por RODRIGO

VITORINO SANTOS:5110696
RODRIGO VITRAL VITRAL
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora da Justica - AC-JUS,
ou=Cert-JUS Institucional - A3,
VITORINO
ou=TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
GOIAS, ou=Servidor, cn=RODRIGO
SANTOS:5110696 DEVITRAL
VITORINO SANTOS:5110696
Dados: 2010.11.04 16:21:57 -03'00'
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n° 231/10
OBJETO: 1. Contratação de empresa especializada para:
a) execução de serviço de criação de projeto gráfico – de banner
eletrônico para divulgação do relatório de prestação de contas (TCE);
b) Execução de serviço de criação de projeto gráfico- de capa para CD
dos 03 (três) volumes do relatório de prestação de contas(TCE);
c) Execução de serviço de diagramação_ em formato regular (A4
fechado), das capas dos 03 (três) volumes do relatório de prestação de
contas para o TCE(capa, contracapa/ frente e verso)4/4cores;
d) Execução de serviço de diagramação – do miolo dos 3(três) volumes
do relatório de prestação de contas para o TCE (460 páginas/ 03
volumes)4/4 cores;
e) Execução de serviço de prova digital – 03(três) volumes do relatório
de prestação de contas para o TCE, montado em formato A3, com 4
imagens por página.
ABERTURA: dia 22/11/2010, às 08:00hs, na sala da CPL, situada no 1º
andar do Anexo II do Tribunal de Justiça, à Rua 18 esq. c/ Av. 85, nº 508,
Setor Oeste, Goiânia-GO. Informações pelos telefones: (062) 32363446, 3236-3443 e fax (062) 3236-3445 ou pela internet www.tjgo.jus.br.
Goiânia, 04 de novembro de 2010
ROGÉRIO JAYME
Pregoeiro
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