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PRESIDÊNCIA
ATO(S) DO PRESIDENTE
HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 10/2018
PREGÃO Nº 10/2018 (na forma eletrônica)
O Pregão nº 10/2018, na forma eletrônica, de que trata este Procedimento
Licitatório nº 10/2018, objetivou a contratação de empresa especializada em engenharia para execução
de readequações e intervenções pontuais no prédio que abriga a sede da Justiça Militar do Estado de
Minas Gerais, em regime de empreitada por preço global, conforme especificações constantes do Termo
de Referência, da planilha orçamentária, do memorial descritivo e demais disposições do edital.
A presente licitação foi do tipo menor preço global.
A tramitação do procedimento atendeu à legislação pertinente.
Deste modo, satisfeitas as exigências legais, HOMOLOGO o resultado do referido
certame licitatório, da seguinte forma: DESERTO
Publique-se.

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2016 celebrado entre o Tribunal de Justiça Militar do Estado
de Minas Gerais e a LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI – CNPJ nº 20.213.607/0001-67
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por 6 (seis) meses.
Valor estimado do aditivo: R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais).
Dotação Orçamentária: “1051 02 061 734 4355 0001”, natureza de despesa “339039”, item de despesa
“50”, fonte de recursos “10”, procedência “1”, para o exercício de 2018 e por aquelas que venham a substituíla no exercício subsequente.
Vigência do contrato: 08/11/2018 a 08/05/2019
Assinatura: Belo Horizonte, 07 de novembro de 2018.

HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 08/2018
PREGÃO Nº 08/2018 (na forma eletrônica)
O Pregão nº 08/2018, na forma eletrônica, de que trata este Procedimento
Licitatório nº 08/2018, objetivou a contratação de pessoa jurídica 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 do edital do certame.
A presente licitação foi do tipo menor preço global.
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 pelo Pregoeiro, na seguinte forma:
Vencedora: Mega Computadores e Periféricos Ltda - ME, com proposta no valor
de R$ 12.448,92 (doze mil quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos).

