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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.
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EXTRATO DE ATA DE JULGAMENTO
Pregão Eletrônico Nº 040/2017
Processo n° 201703000028579
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, através da Comissão Permanente de
Licitação, torna público o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº
040/2017, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de
manutenção preventiva e corretiva em Nobreak's, incluindo fornecimento e substituição
de peças e insumos originais de fábrica, monitoramento online 24h via web, análise
termográfica e análise energética, da seguinte forma:
Empresas vencedoras:
- ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP, Lotes 01, 02, 03 e 05.
- Valor Total R$ 533.549,88 (quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e quarenta e nove
reais e oitenta e oito centavos).
- POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA-ME,
Lote 04.
- Valor Total R$ 277.959,96 (duzentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e
nove reais e noventa e seis centavos).
Os interessados poderão obter a Ata de Reunião e Julgamento, na íntegra, através
do endereço da Internet: http://www.tjgo.jus.br/
Rogério Jayme
Pregoeiro
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