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PRESIDÊNCIA
ATO(S) DO PRESIDENTE
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado entre o Tribunal de Justiça Militar do Estado
de Minas Gerais e a empresa Erick Manutenção Elétrica Ltda. – CNPJ 21.131.701/0001-30.
Objeto: Realização de acréscimo ao Contrato nº 02/2020 de modo que seja realizada a abertura de vão de
2,20m de altura e 2,45m de cumprimento na mesma parede, incluindo a realização de desvio dos drenos
de ar condicionado e a transferência dos pontos de lógica e elétrica instalados na parede a ser demolida,
englobando o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e outros
serviços necessários a sua plena e perfeita execução.
Valor total do aditivo: R$ 800,00 (oitocentos reais)
Dotação Orçamentária: “1051 02 061 734 4355 0001”, natureza de despesa “339039”, item de despesa
“22”, fonte de recursos “10” e procedência “1”.
Vigência do aditivo: 10/02/2020 a 17/04/2020
Assinatura: Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2020.

HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 01/2020
PREGÃO Nº 01/2020 (na forma eletrônica)
O Pregão nº 01/2020, na forma eletrônica, de que trata este Procedimento Licitatório nº
01/2020, objetivou a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos, sob
demanda, de planejamento, coordenação, organização, montagem e execução de eventos, com
fornecimento de infraestrutura necessária, no Estado de Minas Gerais, conforme condições e
especificações estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e demais disposições do edital.
A presente licitação foi do tipo menor valor 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, realizada pela Pregoeira, na seguinte forma:
Lote Único
Vencedor: A&G Eventos E Representações Ltda
Valor: R$ 397.115,00 (trezentos e noventa e sete mil cento e quinze reais)
Publique-se.

1º Publicação
(por extrato)
RETIFICAÇÃO DO EDITAL N. 01/2020 – DJME DE 14/01/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, JUIZ JAMES
FERREIRA SANTOS, torna pública a retificação do Edital n. 01 TJMMG, de 14 de janeiro de 2020Retificaçao disponibilizada no Diário da Justiça Militar eletrônico- DJMe de 06/02/2020

