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PRESIDÊNCIA
ATO(S) DO PRESIDENTE
Extrato do Acordo de Cooperação Técnica nº 1 celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por Intermédio
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais – TJMG, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais – MPMG e o Tribunal de Justiça Militar do
Estado de Minas Gerais – TJMMG
Objeto: mútua cooperação entre a SEPLAG-MG, o TJMG, o MPMG e o TJMMG para criar uma rede
estadual de difusão de conhecimento técnico, intercâmbio e compartilhamento de boas práticas referentes
ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI), desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF4) e cedido integralmente para as instituições públicas.
Valor: sem ônus para o TJMMG
Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação
Assinatura: 17 de agosto de 2017
HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 11/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017
O Pregão Presencial nº 11/2017, de que trata este Procedimento Licitatório nº 11/2017,
objetivou a contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia, pelo regime de empreitada
por preço global, para execução dos serviços no prédio da Justiça Militar de Minas Gerais, englobando a
execução de revitalização de espaço destinado ao Memorial da Justiça Militar de Minas Gerais,
localizado na Rua Tomaz Gonzaga, 686, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, incluindo todos os serviços
necessários, com fornecimento de material, além da limpeza e retirada de entulho e sobras decorrentes
dos serviços, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência e projetos que
deram origem aos dados nele inseridos e demais disposições do edital de licitação.
A tramitação do procedimento atendeu à legislação pertinente.
Deste modo, satisfeitas as exigências legais, HOMOLOGO o resultado do referido certame
licitatório, ratificando a adjudicação do objeto, realizado pela Pregoeira, na forma seguinte:
Vencedora:
MGB Serviços e Construções EIRELI – ME, no valor global de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três
mil reais).
Publique-se.
EXTRATO DE EDITAL
1ª PUBLICAÇÃO
Edital do processo classificatório nº 02/2017, para promoção vertical na Carreira dos servidores dos
Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das secretarias do Juízo Militar do Estado
de Minas Gerais, cujas inscrições estarão abertas no período de 11/09/2017 a 22/09/2017, de 09 às 18
horas. O edital em seu inteiro teor foi disponibilizado no Diário da Justiça Militar Eletrônico de 21/08/2017.
Deferindo:
- licença por motivo de casamento requerida pela servidora Helenice Gomes Ladeira, JME 0149-9, 08
(oito) dias, a partir de 04/08/2017, nos termos do art. 201, alínea 'a' da Lei nº 869/52 e art. 21 da Portaria
n. 908/2016 - TJMMG.
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