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PRESIDÊNCIA
ATO(S) DO PRESIDENTE

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2016, celebrado entre o Tribunal de Justiça
Militar do Estado de Minas Gerais e a Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte –
ASSPROM - CNPJ 19.201.128/0001-41.
Objeto: Prorrogação da vigência do contrato original por 12 (doze) meses, a contar do dia 03 de setembro
de 2019.
Valor anual estimado: R$ 143.520,00 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e vinte reais).
Dotação Orçamentária: “1051 02 061 734 4355 0001”, natureza de despesa “339037”, item de despesa
“02”, fonte de recursos “10” e procedência “1”.
Vigência do aditivo: 03/09/2019 a 03/09/2020.
Assinatura: Belo Horizonte, 30 de agosto de 2019.
HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 02/2019
PREGÃO Nº 02/2019 (na forma eletrônica)
O Pregão nº 02/2019, na forma eletrônica, de que trata este Procedimento Licitatório nº
02/2019, objetivou a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
telecomunicação de acesso dedicado e exclusivo entre a Rede de Dados do Tribunal de Justiça Militar
de MG – TJMMG e a rede mundial de computadores – Internet, 24 horas por dia e 7 dias por semana,
inclusive feriados, usando infraestrutura de fibra óptica, incluindo o fornecimento dos equipamentos
necessários à execução do serviço, a manutenção corretiva e suporte técnico, com taxa de
transmissão de 50 Mbps full duplex, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de
Referência e no Edital, lotes 1 e 2.
A presente licitação foi do tipo menor preço por lote.
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 1
Vencedora: Algar Soluções em TIC S/A com proposta no valor de R$ 23.969,78 (vinte e
três mil novecentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos).
Lote 2
Vencedora: Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A com proposta no valor
de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).
Publique-se.
Deferindo:
- a suspensão de 15 (quinze) dias de férias anuais do Juiz André de Mourão Motta, referentes ao 2º
semestre de 2019, previstas para o período de 02/09/2019 a 16/09/2019, por necessidade do serviço.
SECRETARIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA
ATO(S) DO SECRETÁRIO

Deferindo:
- licença-saúde requerida pela servidora Cynthia Chiari Barros, JME 0605-6, 01 (um) dia, em 21/08/2019,
nos termos do art. 33 da Portaria nº 908/2016 - TJMMG.

