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Deferindo:
licença-saúde, requerida pela servidora Eliane Amador Santos Vasconcellos, JME 0260-7, 01 (um) dia,
em 20/09/2018, nos termos do art. 33 da Portaria nº 908/2016 - TJMMG.

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO
A Gerência Administrativa do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais informa que, em
razão de alterações no edital, promoveu o reagendamento da sessão, tornando público aos
interessados do ramo pertinente que irá promover a licitação na forma seguinte:
Procedimento Licitatório nº 08/2018
Pregão nº 08/2018 (na forma eletrônica)
MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção
preventiva e corretiva em 02 (dois) nobreaks de 15 KVA, da marca Engetron, do Datacenter do
Tribunal, com fornecimento de peças, exceto baterias, genuínas e originais do fabricante, conforme
condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e demais disposições
deste EDITAL.
Data, hora e local para recebimento das propostas: até às 10h30min (dez horas e trinta minutos) do
dia 24/10/2018, via internet (www.licitacoes-e.com.br).
Abertura da sessão do Pregão: dia 24/10/2018 às 11h (onze horas).
O Edital encontra-se à disposição nos sites www.tjmmg.jus.br, link “Licitações” e www.licitacoese.com.br. Demais informações pelos telefones (31) 3045-1280 ou 3045-1281, ou na sala da
Coordenadoria da Área de Licitações, Contratos e Compras, à Rua Tomaz Gonzaga, n. 686, Bairro de
Lourdes, CEP 30.180-143, Belo Horizonte/MG, de 2ª a 6ª feira, de 09:00 às 18 horas, e-mail:
licitacao@tjmmg.jus.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Gerência Administrativa do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais torna público aos
interessados do ramo pertinente que irá promover a licitação na forma seguinte licitação:
Procedimento Licitatório nº 09/2018
Pregão nº 09/2018 (na forma eletrônica)
MENOR PREÇO (MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OFERTADA)
OBJETO: Contratação de agente de integração para operacionalizar o programa de estágio da Justiça
Militar de Minas Gerais - JMEMG, mediante concessão de bolsa de estágio e a realização de processo
seletivo público de estagiários, com o preenchimento de até 32 vagas de estágio, sendo 30 para
estudantes de ensino superior e 2 para estudantes de nível médio profissionalizante, conforme

