
Objeto: 	Serviços de fornecimento de recortes judiciais 

Processo: 	2019.01031.000219-40 

Base legal: 	Artigo 124, inciso 11 do Regulamento Interno de licitações, Contratos e Convênios da 

AGEHAB 

Empresa: AVISO URGENTE — CLIPPING E SOFTWARES LTDA 

CNPJ: 	00.190.951/000I-70 

TERMO DE RATIFICAÇÃO N° 004/2019- PRESI- Considerando a correta instrução 

processual do procedimento administrativo em epígrafe, nos termos da do art. 29, inciso II, da Lei n° 

13.303/2016, bem como o artigo 124, inciso 11 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e 

Convênios da AGEHAB, bem como o interesse público devidamente explanado no TERMO DE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2019 (ID N° 298796), o qual solicita a contratação da empresa Aviso 

Urgente — Clipping e Softwares LTDA, CNPJ n° 00.190.951/0001-70, para realizar serviços de 

fornecimento de recortes judiciais, encaminhados via documento impresso e via e-mails a serem indicados 

pela AGEHAB, relativos a processos originários da Justiça Estadual, Federal, Eleitoral e Trabalhista do 

Estado de Goiás, em tramitação nas diversas instâncias, alcançando os Tribunais Superiores mediante 

leitura dos respectivos Diários de Justiça eletrônicos, que figurem como parte a Agência Goiana de 

Habitação S/A — AGEHAB e/ou Companhia de Habitação de Goiás — COHAB, conforme proposta 

selecionada (ID: 290007), no valor total de R$ 956,26 (novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis 

centavos), conforme manifestação e demais elementos contidos no Processo n° 2019.01031.000219-40, 

Despacho AUDIN N° 0634/2019 (ID: 306254), PAKbLLK IN 	 viu. 3vi. j L 

DESPACHO N° 147/2019-asjur (306775), bem como o Relatório final de atendimento de todas as 

recomendações tanto da AUDIN, quanto da ASJUR (ID: 306534), DECLARO, com fulcro do art. 29, 

inciso 1I, da Lei n° 13.303/2016, bem como o artigo 124, inciso II do Regulamento Interno de Licitações, 

Contratos e Convênios da AGEHAB, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, objetivando a contratação 

supramencionada, bem como RATIFICO o procedimento conforme os preceitos do § 1° do art. 128, do 

Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB. 

Goiânia, 23 de abril de 2019. 

EURIPEDES JOSÉ F CARMO 
Presidente da~M-G OF1AB 
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