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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 2.200-2 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
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P O D E R JU D I C I Á R I O
D i r e t o r i a-G e r a l
A s s e s s o r i a Ju r í d i c a

Processo n°
Nome
Assunto

: 3696260/2011 e 4418255/2013
: JD DA COMARCA DE PIRENÓPOLIS
JD DA COMARCA DE CALDAS NOVAS
: Licitação

DESPACHO Nº 2636/2014. Tendo em vista o que consta dos autos,
notadamente da ata de

julgamento de f. 717/718 e, usando da atribuição a mim

conferida pelo Decreto Judiciário nº 1.693, de 7 de agosto de 2009, homologo o
resultado obtido pela Comissão Permanente de Licitação e, de consequência, autorizo
a contratação da empresa SGSH EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI –
ME, vencedora do certame realizado pelo edital nº 016/2014, na modalidade Tomada
de Preços do tipo menor preço por item – regime de execução, empreitada por preço
global, para cada um dos itens, a saber: item 1 – reforma do Fórum de Pirenópolis, ao
preço de R$727.485,79 (setecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco
reais e setenta e nove centavos); item 2 – reforma do Fórum de Caldas Novas, ao
preço de R$301.991,06 (trezentos e um mil, novecentos e noventa e um reais e seis
centavos).
Totaliza a presente autorização a importância de R$1.029.476,85
(um milhão, vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco
centavos).
Inicialmente à Diretoria Financeira para emissão da nota de
empenho e, em seguida, à Assessoria Jurídica da Diretoria Geral para os
procedimentos complementares.
Publique-se.

Goiânia, 29 de abril de 2014.

Wilson Gamboge Júnior
Diretor-Geral
_________________________________________________________________________________________________________
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO
EDITAL Nº 028/2014
PROCESSO Nº: 4856813/2014
OBJETO: Aquisição de cartucho toner e unidade de imagem fusora para
impressora multifuncionais.
Datas e Horários:
Recebimento das propostas: a partir das 08h00 do dia 15/05/2014
Abertura das propostas: às 14h00 do dia 15/05/2014
Início da sessão de disputa de preços: às 08h00 do dia 16/05/2014
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:
e-mail: licitacao@tjgo.jus.br/mamorim@tjgo.jus.br
Fax: (062) 3236-2428
Fone: (062) 3236-2433/2435
Marcelo de Amorim
Pregoeiro
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