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PRESIDÊNCIA
ATO(S) DO PRESIDENTE
HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 15/2019
PREGÃO Nº 17/2019 (na forma eletrônica)
O Pregão nº 17/2019, na forma eletrônica, de que trata este Procedimento Licitatório nº
15/2019, objetivou a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia
para instalação de sistema de ar condicionado constando de retirada de parte do sistema existente e
instalação de novos equipamentos, pelo regime de empreitada por preço global, incluindo todos os
serviços necessários, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas, além
de acabamentos e da limpeza e retirada de entulho e sobras decorrentes dos serviços, conforme
especificações técnicas, detalhamentos e condições relacionadas neste Termo de Referência, nos
projetos que deram origem aos dados nele inseridos, memoriais descritivos e demais documentos
anexos 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: Engear Soluções Eireli
Valor: R$ 236.249,99 (duzentos e trinta e seis mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa
e nove centavos).
Publique-se.
HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 13/2019
PREGÃO Nº 15/2019 (na forma eletrônica)
O Pregão nº 15/2019, na forma eletrônica, de que trata este Procedimento Licitatório nº
13/2019, objetivou a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia,
credenciada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, para adequação das instalações na sede
do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e seu anexo, pelo regime de empreitada por preço
unitário, com a finalidade de obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), incluindo
todos os serviços necessários, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e
ferramentas, além da limpeza e retirada de entulho e sobras decorrentes dos serviços, conforme
especificações técnicas, detalhamentos e condições relacionadas no Termo de Referência, nos projetos
que deram origem aos dados nele inseridos, memoriais descritivos e demais documentos anexos 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: Extintores Minas Gerais Ltda - EPP
Valor: R$ 155.697,33 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta
e três centavos).
Publique-se.

