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PRESIDÊNCIA
ATO(S) DO PRESIDENTE
Autorização de Diligência do Serviço Público (DSP) e concessão de diárias de viagem
Beneficiário: José Anísio Moura
Cargo: Assessor Jurídico
Matrícula: JME-0541-6
Destino: São Paulo - SP
Atividade: acompanhar o Juiz Presidente na solenidade de outorga do Colar do Mérito Judiciário das
Justiças Militares Estaduais, organizada pela AMAJME, no Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, em
São Paulo – SP, no dia 18 de dezembro de 2014.
Período de afastamento: de 18/12/14 a 19/12/14
Concessão de 1,5 (uma e meia) diárias nos termos da Portaria nº 541/2011
*Republicado por incorreção no DJMe de 16/12/14.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO
Processo Licitatório nº 09/2014
Pregão Presencial nº 09/2014
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de jornalismo,
fotojornalismo e artes, edição, redação, diagramação, editoração eletrônica, revisão (gráfica, ortográfica e
de conteúdo), impressão de provas, acompanhamento gráfico e impressão da Revista de Estudos &
Informações – REI, da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, para fins de publicação de artigos
jurídicos, entrevistas, reportagens e notícias, e, ainda,para a criação de um novo projeto gráfico para a
REI, tudo conforme as especificações do Termo de Referência e seu Anexo Único, bem como do edital e
demais anexos.
A tramitação do procedimento atendeu à legislação pertinente.
Desse modo, satisfeitas as exigências legais, e considerando o inciso XXX do art. 12, do Decreto/MG nº
44.786/2008, que regulamenta a modalidade de licitação denominada Pregão, para aquisição de bens e
serviços comuns, no âmbito do Estado de Minas Gerais e considerando que houve interposição de
recurso por parte de uma das concorrentes que participaram do Pregão em epígrafe, este
Presidente ADJUDICA o objeto licitado E HOMOLOGA o resultado do referido certame (do Tipo Menor
Preço Global), na forma seguinte:
3R COMUNICAÇÃO LTDA-ME, vencedora desta licitação, com valor global de R$68.500,00 [sessenta
e oito mil, e quinhentos reais].
Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2014.
(a)Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos
Presidente
HOMOLOGAÇÃO
Processo Licitatório nº 11/2014
Pregão Presencial nº 11/2014
Objeto: O Pregão Presencial nº 11/2014, de que trata este Procedimento Licitatório nº
11/2014, objetivou a contratação de empresa especializada para medição e análise da carga de energia
elétrica, a ser realizada com equipamento de precisão em todas as caixas, quadros e pavimentos de
distribuição de carga elétrica do Edifício sede da Justiça Militar de Minas Gerais, incluindo elaboração de
RELATÓRIO TÉCNICO, tudo conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA e no
Edital.
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:
CV de CARVALHO Soluções Técnicas EIRELLI – EPP, no valor global de R$14.410,00 [quatorze mil,
quatrocentos e dez reais]

