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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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PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Assessoria Jurídica

Processo nº
Nome
Assunto

: 4645243/2013
: COORDENADORIA DE OBRAS
: Faz solicitação

DESPACHO Nº 7094/2013 – Tendo em vista o que consta dos
autos, notadamente da ata de fs. 276/277, de realização de licitação na
modalidade Convite, do tipo menor preço por lote (único), conforme Edital nº
086/2013

(fs.

95/123),

objetivando

a

contratação

de

empresa

para

desenvolvimento de projetos de estrutura de concreto armado destinados à
construção de estacionamento vertical no complexo do Tribunal de Justiça /
Fórum de Goiânia e ampliação dos prédios dos Fóruns das Comarcas de Goiás
e Senador Canedo-GO, conforme especificado nos anexos do ato convocatório
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
vencedora COLMEIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, pelo valor de
R$ 78.500,00 (setenta e oito mil e quinhentos reais).
Encaminhem-se os autos à Diretoria Financeira para emissão
da nota de empenho respectiva.
Em seguida, retornem à Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
para as providências subsequentes.
Publique-se.
Goiânia, 23 de outubro de 2013.

Wilson Gamboge Júnior
Diretor-Geral
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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