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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
CLAUDIA
CLAUDIA VASCONCELLOS
LEMES:58850503172
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO
EDITAL Nº 004/2014
PROCESSO Nº: 4569156
OBJETO: Aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e gêneros
alimentícios
Datas e Horários:
Recebimento das propostas: a partir das 08h30 do dia 09/04/2014
Abertura das propostas: às 09h00 do dia 10/04/2014
Início da sessão de disputa de preços: às 08h30 do dia 11/04/2014
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:
e-mail: licitacao@tjgo.jus.br/cmneto@tjgo.jus.br
Fax: (062) 3236-2428
Fone: (062) 3236-2433/2435
Colombo Molchan Neto
Pregoeiro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Dj Eletrônico - Acesse https:\\www.tjgo.jus.br

2 de 7

ANO VII - EDIÇÃO Nº 1511 Suplemento - SEÇÃO I

DISPONIBILIZAÇÃO: terça-feira, 25/03/2014

PUBLICAÇÃO: quarta-feira, 26/03/2014

EXTRATO DE ATA DE JULGAMENTO
Pregão Eletrônico Nº 006/2014
Processo n° 4665058/2013
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, através da Comissão Permanente
de Licitação, torna público o resultado da licitação, modalidade Pregão eletrônico nº
006/2014, que tem por objeto a Aquisição, sob demanda, de açúcar cristalizado
atender o Tribunal de Justiça, Fórum Cível e Fórum Criminal da seguinte forma:
Empresa vencedora:
– ISENILDA MARIA CHAVES UTO
– Valor Total R$35.985,60 (trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e
sessenta centavos).
Os interessados poderão obter a Ata de Reunião e Julgamento, na íntegra,
através do endereço da Internet: http://www.tjgo.jus.br/
Rogério Castro de Pina
Pregoeiro
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SECRETARIA EXECUTIVA DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
INTIMAÇÃO ÀS PARTES Nº 128/2014
Ficam intimadas as partes e/ou seus procuradores da decisão da Senhora Diretora de
Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos seguintes processos administrativos
01 – Processo nº
: 4760719/2013 – Aparecida de Goiânia
Nome
: LORENA NEVES MEDEIROS
Assunto
: Gratificação de incentivo funcional/aprimoramento
Despacho
: 2563/2014 – Diretoria de Recursos Humanos
Decisão
: No uso de atribuição delegada, concedo a gratificação no percentual de 2% sobre o
vencimento do cargo. À DCIF para anotar o certificado do curso considerado para concessão da vantagem e
incluí-la em folha de pagamento de 10.12.2013 (data do protocolo) até 8.12.2018 (prazo quinquenal),
ressalvada eventual interrupção ou extinção legal do benefício. Intime-se. Após, arquivem-se.
02 – Processo nº
: 4812841/2014 – Estrela do Norte
Nome
: MARIA ROSA FONTES
Assunto
: Gratificação por encargo de concurso
Despacho
: 2569/2014 – Diretoria de Recursos Humanos
Decisão
: No uso de atribuição delegada, autorizo o pagamento da importância aos
prestadores de serviço no concurso em tela, conforme consta da planilha de f.15/16, respeitando, portanto, o
limite estabelecido no Decreto Judiciário n° 513/1999. Dê-se ciência à Diretoria do Foro da Comarca de
Estrela do Norte. Intime-se. Encaminhem-se os autos à Diretoria Financeira para providenciar o pagamento.
Após, à DCIF para anotar e, em seguida, ao arquivo.
03 – Processo nº
: 4130545/2012 – Ipameri
Nome
: ESMERALDA BISINOTTI
Assunto
: Averbação e Gratificação adicional
Despacho
: 2528/2014 – Diretoria de Recursos Humanos
Decisão
: Concedo a gratificação adicional concernente ao 1° lustro, integralizado em
20.2.2010, aproveitado o tempo público acima averbado, à razão de 5% sobre o respectivo vencimento.
Intime-se. À DCIF para averbar, retificar a data de implementação do 1° quinquênio e providenciar o
pagamento da gratificação adicional a partir de 11.11.2010, data do início do exercício no cargo efetivo neste
Poder. Após, arquivem-se os autos.
04 – Processo nº
: 4825659/2014 – Aparecida de Goiânia
Nome
: NAJLA CRISTINA CARNEIRO DE ARAÚJO
Assunto
: Designação/Substituição
Despacho
: 2564/2014 – Diretoria de Recursos Humanos
Decisão
: No uso de atribuição delegada, determino a anotação do ato. Intime-se. Sigam os
autos à DCIF para anotar e incluir em folha de pagamento a diferença remuneratória, caso haja, nos termos
do art. 23 da Lei n° 10.460/88. Passem pela Corregedoria-Geral da Justiça para o que lhe couber. Após,
arquivem-se os autos.
05 – Processo nº
: 4786483/2014 – Goiânia
Nome
: JANE CLEIA CAETANO DE ALMEIDA OLIVEIRA
Assunto
: Gratificação de incentivo funcional/aprimoramento
Despacho
: 2560/2014 – Diretoria de Recursos Humanos
Decisão
: No uso de atribuição delegada, concedo a gratificação no percentual de 2% sobre o
vencimento do cargo. À DCIF para anotar o certificado do curso considerado para concessão da vantagem e
incluí-la em folha de pagamento de 13.1.2014 (data do protocolo) até 11.1.2019 (prazo quinquenal),
ressalvada eventual interrupção ou extinção legal do benefício. Intime-se. Após, arquivem-se.
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06 – Processo nº
: 4828267/2014 – Goiânia
Nome
: CECÍLIA ARAÚJO DE OLIVEIRA
Assunto
: Gratificação de incentivo funcional/aprimoramento
Despacho
: 2527/2014 – Diretoria de Recursos Humanos
Decisão
: No uso de atribuição delegada, concedo a gratificação no percentual de 2% sobre o
vencimento do cargo. Intime-se. À DCIF para anotar os certificados dos cursos considerado para concessão
da vantagem e incluí-la em folha de pagamento a partir de 14.2.2014 (data do protocolo) até 12.2.2019
(prazo quinquenal), ressalvada eventual interrupção ou extinção legal do benefício. Após, arquivem-se os
autos.
07 – Processo nº
: 4796624/2014 – Iporá
Nome
: VIVIAN VIEIRA DE ARAÚJO
Assunto
: Gratificação de incentivo funcional/aprimoramento
Despacho
: 2525/2014 – Diretoria de Recursos Humanos
Decisão
: No uso de atribuição delegada, concedo a gratificação no percentual de 2% sobre o
vencimento do cargo. Intime-se. À DCIF para anotar os certificados dos cursos considerados para concessão
da vantagem e incluí-la em folha de pagamento de 21.1.2014 (data do protocolo do pedido) até 19.1.2019
(prazo quinquenal), ressalvada eventual interrupção ou extinção legal do benefício. Após, arquivem-se os
autos.
08 – Processo nº
: 4798341/2014 – Goiânia
Nome
: ANA FLÁVIA COELHO CALAÇA
Assunto
: Gratificação de incentivo funcional/aprimoramento
Despacho
: 2528/2014 – Diretoria de Recursos Humanos
Decisão
: No uso de atribuição delegada, concedo a gratificação no percentual de 2% sobre o
vencimento do cargo, e considerado o curso de Noções de Direito Administrativo, realizado no período de
6.1.2014 a 21.1.2014, com carga horária de 120 horas. Intime-se. À DCIF para anotar o certificado do curso
considerado para concessão da vantagem e incluí-la em folha de pagamento de 22.1.2014 (data do protocolo
do pedido) até 20.1.2019 (prazo quinquenal), ressalvada eventual interrupção ou extinção legal do benefício.
Após, arquivem-se os autos.
09 – Processo nº
: 4793846/2014– Morrinhos
Nome
: EMERSON EDUARDO DE BARROS
Assunto
: Gratificação de incentivo funcional/aprimoramento
Despacho
: 2517/2014 – Diretoria de Recursos Humanos
Decisão
: No uso de atribuição delegada, defiro parcialmente o pedido e concedo a
gratificação no percentual de 2% sobre o vencimento do cargo. Cientifique-se ao servidor de que restaram
os cursos: Gestão Estratégica com Foco na Administração Pública, Desenvolvimento de Equipes, Introdução
ao Orçamento Público e Lei de Acesso à Informação, podendo os certificados respectivos serem utilizados
em um novo pedido. Intime-se. À DCIF para anotar os cursos aproveitados para concessão da vantagem e
incluí-la em folha de pagamento de 20.1.2014 (data do protocolo) até 18.1.2019 (prazo quinquenal),
ressalvada eventual interrupção ou extinção legal do benefício. Após, arquivem-se os autos.
10 – Processo nº
: 4792904/2014 – Goiânia
Nome
: JOSÉ CASTRO MEDEIROS
Assunto
: Designação/Substituição
Despacho
: 2567/2014 – Diretoria de Recursos Humanos
Decisão
: No uso de atribuição delegada, determino a anotação do ato. Encaminhem-se os
autos à Diretoria-Geral para lavratura do respectivo decreto e, em seguida, à DCIF para anotar e incluir em
folha de pagamento a diferença remuneratória, caso haja, nos termos do artigo 23 da Lei 10.460/88. Intimese. Após, arquivem-se.
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11 – Processo nº
: 4852133/2014 – Goiás
Nome
: CÁSSIA DA SILVEIRA BORGES COSTA
Assunto
: Designação/Substituição
Despacho
: 2566/2014 – Diretoria de Recursos Humanos
Decisão
: No uso de atribuição delegada, determino a anotação do ato. Intime-se. À DCIF
para anotar e incluir em folha de pagamento a diferença remuneratória, caso haja, nos termos do artigo 23 da
Lei 10.460/88. Passem pela Corregedoria-Geral da Justiça para o que lhe couber. Após, arquivem-se os
autos.
12 – Processo nº
: 4841034/2014 – Goiânia
Nome
: VALÉRIA DE FÁTIMA MOREIRA
Assunto
: Revisão de situação funcional
Despacho
: 2571/2014 – Diretoria de Recursos Humanos
Decisão
: No uso de atribuição delegada, defiro o pedido e determino o posicionamento da
servidora na classe E, nível 2. Autorizo, ainda, o pagamento da diferença decorrente das promoções e
progressões, observada a prescrição legal. Intime-se. À DCIF para providenciar o reposicionamento e
pagamento da diferença a partir de 26.2.2009. Após, arquivem-se os autos.
13 – Processo nº
: 4809955/2014 – Goiânia
Nome
: CLÁUDIA MARIA DE SOUSA
Assunto
: Averbação
Despacho
: 2572/2014 – Diretoria de Recursos Humanos
Decisão
: No uso de atribuição delegada, determino que sejam averbados no prontuário
funcional da peticionária, para efeito exclusivo de aposentadoria, os períodos de contribuição relacionados
aos vínculos. Deixo de averbar os períodos laborados na Associação Goiana de Ensino (3.3.1998 a 6.6.2005),
Soc. Unif. Paulista de Ens. Ren. Obj. Supero Unip (de 1°.3.2004 a 27.12.2005), e no Centro Ens. Superior
Rubiataba Ltda. (1°.2.2010 a 16.11.2011), tendo em vista a concomitância com este Poder. Quanto ao
período zerado na certidão do INSS, laborado no Cesur Centro de Ensino Superior de Rubiataba Ltda.,
1°.4.2003 a 6.5.2005, deixo de averbar em face da simultaneidade com a contribuição vinculada à
Associação Goiana de Ensino. Intime-se. À DCIF para averbar. Após, arquivem-se os autos.
14 – Processo nº
: 4844131/2014 – Anápolis
Nome
: LÍVIA MIRANDA SILVA
Assunto
: Designação/Substituição
Despacho
: 2565/2014 – Diretoria de Recursos Humanos
Decisão
: No uso de atribuição delegada, determino a anotação do ato. Intime-se. À DCIF
para anotar e incluir em folha de pagamento a diferença remuneratória, caso haja, nos termos do artigo 23 da
Lei 10.460/88. Passem pela Corregedoria-Geral da Justiça para o que lhe couber. Após, arquivem-se os
autos.
15 – Processo nº
: 4792254/2014 – Goiânia
Nome
: JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBÉ
Assunto
: Gratificação de incentivo funcional/aprimoramento
Despacho
: 2521/2014 – Diretoria de Recursos Humanos
Decisão
:A DDH (f. 6/v) em observância aos termos do memorando citado, analisou o
certificado do curso ora apresentado e não validou a carga horária nele apresentado, em face da
concomitância do período em que foi realizado com os períodos dos cursos que foram objeto de
requerimentos anteriores (Processo n°s 4657748, 4653513 e 4655982). No uso de atribuição delegada,
indefiro o pedido, tendo em vista que restou inválida a carga horária constante no certificado apresentado.
Intime-se. Após, arquivem-se os autos.
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16 – Processo nº
: 4780949/2014 – Goiânia
Nome
: ROGÉRIO BEZERRA DE QUEIROZ
Assunto
: Gratificação de incentivo funcional/aprimoramento
Despacho
: 2520/2014 – Diretoria de Recursos Humanos
Decisão
: No uso de atribuição delegada, concedo a gratificação no percentual de 2% sobre o
vencimento do cargo, e considerado o curso de Noções de Direito Administrativo, realizado no período de
18.12.2013 a 8.1.2014, com carga horária de 120 horas. Intime-se. À DCIF para anotar o certificado do curso
considerado para concessão da vantagem e incluí-la em folha de pagamento de 8.1.2014 (data do protocolo
do pedido) até 6.1.2019 (prazo quinquenal), ressalvada eventual interrupção ou extinção legal do benefício.
Após, arquivem-se os autos.
17 – Processo nº
: 4785941/2014 – Aparecida de Goiânia
Nome
: ROBERTO GONDIM FILHO
Assunto
: Gratificação de incentivo funcional/aprimoramento
Despacho
: 2518/2014 – Diretoria de Recursos Humanos
Decisão
: No uso de atribuição delegada, concedo a gratificação no percentual de 2% sobre o
vencimento do cargo, e considerado o curso de Noções de Direito Administrativo, realizado no período de
4.12.2013 a 10.1.2014, com carga horária de 120 horas. Intime-se. À DCIF para anotar o certificado do curso
considerado para concessão da vantagem e incluí-la em folha de pagamento de 13.1.2014 (data do protocolo
do pedido) até 11.1.2019 (prazo quinquenal), ressalvada eventual interrupção ou extinção legal do benefício.
Após, arquivem-se os autos.
18 – Processo nº
: 4845749/2014 – Goiânia
Nome
: VIVIANE RODRIGUES GUIMARÃES
Assunto
: Designação/Substituição
Despacho
: 2568/2014 – Diretoria de Recursos Humanos
Decisão
: No uso de atribuição delegada, determino a anotação do ato. Encaminhem-se os
autos à Diretoria-Geral para lavratura do respectivo decreto e, em seguida à DCIF para anotar e incluir em
folha de pagamento a diferença remuneratória, caso haja, nos termos do artigo 23 da Lei 10.460/88. Intimese. Após, arquivem-se.
19 – Processo nº
: 4771371/2013 – Goiânia
Nome
: JANE CLEIA CAETANO DE ALMEIDA OLIVEIRA
Assunto
: Gratificação de incentivo funcional/aprimoramento
Despacho
: 2562/2014 – Diretoria de Recursos Humanos
Decisão
: No uso de atribuição delegada, concedo a gratificação no percentual de 2% sobre o
vencimento do cargo. À DCIF para anotar o certificado do curso considerado para concessão da vantagem e
incluí-la em folha de pagamento de 17.12.2013 (data do protocolo) até 15.12.2018 (prazo quinquenal),
ressalvada eventual interrupção ou extinção legal do benefício. Intime-se. Após, arquivem-se.

Goiânia, 25 de março de 2014.
VALÉRIA DE F. MOREIRA
Secretária Executiva
Diretoria de Recursos Humanos
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