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PRESIDÊNCIA
ATO(S) DO PRESIDENTE
HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 01/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018
O Pregão Presencial nº 01/2018, de que trata este Procedimento Licitatório nº
01/2018, objetivou a contratação, com exclusividade, de instituição financeira para a prestação dos
serviços contínuos de crédito dos valores líquidos de subsídios, vencimentos, proventos de
aposentadoria, pensões, benefícios, bolsa de estágio, indenizações e verbas similares em conta de
registro dos beneficiários pertencentes à folha de pagamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado
de Minas Gerais – TJMMG, nos termos regulamentados pela Resolução CMN nº 3.402, de 2006,
mediante a contrapartida financeira da instituição bancária, conforme condições e especificações
estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e demais disposições do Edital.
A presente licitação foi do tipo maior valor ofertado, representado pela maior
oferta para execução da integralidade do objeto.
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, realizada pela Pregoeira, na seguinte
forma:
Vencedor: ITAÚ UNIBANCO S/A, com valor ofertado de R$ 460.000,00
(quatrocentos e sessenta mil reais).
Publique-se.

EXTRATO AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/FORNECIMENTO Nº 03/2018
Processo Licitatório 10/2017 - Pregão Presencial 10/2017
Ata de Registro de Preços nº 03/2017 – Lote 01
Objeto: Aquisição de materiais de escritório para a Justiça Militar/MG, para atender as demandas da
Justiça Militar de Minas Gerais, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência
(Anexo I) e demais disposições do EDITAL.
Fornecedor: ROSENEIDE DA SILVA - ME CNPJ: 26.312.888/0001-91
Valor: R$1.761,95 (um mil setecentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos)
Dotação Orçamentária: “1051 02 061 734 4355 0001”, natureza de despesa “339030”, item de despesa
“05”, fonte de recursos “10” e procedência “1”.
Assinatura: Belo Horizonte, 20 de março de 2018.
EXTRATO AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/FORNECIMENTO Nº 04/2018
Processo Licitatório 10/2017 - Pregão Presencial 10/2017
Ata de Registro de Preços nº 03/2017 – Lote 05
Objeto: Aquisição de materiais de escritório para a Justiça Militar/MG, para atender as demandas da
Justiça Militar de Minas Gerais, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência
(Anexo I) e demais disposições do EDITAL.
Fornecedor: ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO – EPP - CNPJ: 21.230.132/0001-80
Valor: R$ 9.395,00 (nove mil trezentos e noventa e cinco reais)
Dotação Orçamentária: “1051 02 061 734 4355 0001”, natureza de despesa “339030”, item de despesa
“05”, fonte de recursos “10” e procedência “1”.
Assinatura: Belo Horizonte, 20 de março de 2018.

Deferindo:
- averbação de tempo de contribuição, requerida pelo servidor Herbert Gomes Colen, JME-0377-8, nos
termos da legislação vigente e em conformidade com a certidão apresentada, tempo líquido
de 5.469 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove) dias, ou 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e
29 (vinte e nove) dias prestados à iniciativa privada, para fins de aposentadoria, nos termos do art. 201, §
9º, da Constituição Federal, c/c art. 1º, inciso I, da Portaria-Conjunta nº 45/2003 (TJ/TA/TJM), de
04/11/2003.
GERÊNCIA JUDICIÁRIA
Gerente Judiciário: Eli Alvarenga
TRIBUNAL PLENO
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