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PRESIDÊNCIA
ATO(S) DO PRESIDENTE
EXTRATO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 04/2017
Processo Licitatório 03/2017
Pregão Presencial 03/2017
Ata de Registro de Preços nº 02/2017 – Lote 02
Objeto: Prestação de serviços de buffet para fornecimento de coffee break, para atender a evento da
Justiça Militar de Minas Gerais, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência
(Anexo I) e demais disposições do EDITAL.
Fornecedor: Karla Marinho Buffet Ltda - ME CNPJ: 07.464.587/0001-39
Valor: R$1.080,00 (mil e oitenta reais)
Dotação Orçamentária: “1051 02 061 734 4355 0001”, natureza de despesa “339030”, item de despesa
“08”, fonte de recursos “10” e procedência “1”, para produtos e bebidas e “1051 02 061 734 4355 0001”,
natureza de despesa “339039”, item de despesa “03”, fonte de recursos “10” e procedência “1”, para
serviços.
Assinatura: Belo Horizonte, 24 de outubro de 2017.

HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 04/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017
O Pregão Presencial nº 17/2017, de que trata este Procedimento Licitatório nº 04/2017,
objetivou a aquisição de equipamento audiovisual composto de 02 (duas) câmeras fotográficas
filmadoras, 02 (duas) lentes objetivas, 04 (quatro) unidades de mídia de gravação digital, 02 (dois) tripés
para serem utilizados na produção do acervo histórico da Justiça Militar Estadual de Minas Gerais, e 01
(um) apresentador sem fio, com apontador laser e botões para avanço e retrocesso de slides, conforme
especificações previstas no Termo de Referência e Edital, e trata-se de nova chamada pública, uma vez
que no Pregão Presencial n. 04/2017 os Lotes n. 01 e n. 02, referentes a estes equipamentos, restaram
desertos.
A presente licitação foi do tipo menor preço global por lote, distribuídos em 02 lotes.
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 forma seguinte:
VENCEDORA:
Lote n. 01
Pedro Cine Foto Ltda - EPP no valor global de R$ 26.846,00 (vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e
seis reais).
Lote n. 02
Dream Comércio de Instrumentos Musicais Ltda – EPP no valor global de R$ 179,40 (cento e setenta
e nove reais e quarenta centavos).
Publique-se.

Expedindo Títulos Declaratórios:
- em favor da servidora Sandra de Assis Pinheiro, JME-0361-1, do direito a 03 (três) meses de fériasprêmio, referentes ao 2º (segundo) quinquênio, a partir de 22/10/2017, nos termos do art. 31, § 4º, da
Constituição Estadual, com a redação dada pela Emenda nº 57, de 15/07/2003, para uso oportuno.

