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PRESIDÊNCIA
ATO(S) DO PRESIDENTE
HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 05/2019
PREGÃO Nº 05/2019 (na forma eletrônica)
O Pregão nº 05/2019, na forma eletrônica, de que trata este Procedimento Licitatório nº 05/2019, objetivou
a contratação de pessoa física ou jurídica especializada para prestação de serviços de elaboração de
anteprojeto, projeto executivo de climatização, memorial descritivo, especificações técnicas/encargos,
termo de referência, cronograma físico financeiro e planilha orçamentária, bem como para
acompanhamento e recebimento técnicos da execução dos projetos e elaboração do termo de referência
para contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que irão compor o
sistema de refrigeração do edifício sede do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e do seu anexo,
conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e demais
disposições do edital.
A presente licitação foi do tipo menor preço 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
Vencedora: ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONAL LTDA. - ME com proposta no valor de R$ 93.999,99
(noventa e três mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 03/2019
PREGÃO Nº 03/2019 (na forma eletrônica)
O Pregão nº 03/2019, na forma eletrônica, de que trata este Procedimento Licitatório nº
03/2019, objetivou o registro de preços para futura e eventual aquisição de suprimentos de informática
para a Justiça Militar, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência
(Anexo I) e demais disposições do edital.
A presente licitação foi do tipo menor preço total 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: Prospera Comercial e Importadora Eireli - ME, com proposta no valor de R$
5.090,40 (cinco mil noventa reais e quarenta centavos);
Lote 2
Vencedora: Unisupri Officer-Com de Equipamentos de Informática Ltda - EPP, com proposta
no valor de R$ 45.980,00 (quarenta e cinco mil novecentos e oitenta reais);
Lote 3
Vencedora: Anusha Comércio Importação e Exportação Ltda - ME com proposta no valor de
R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais).
Publique-se.

