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PRESIDÊNCIA
ATO(S) DO PRESIDENTE
HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 11/2019
PREGÃO Nº 12/2019 (na forma eletrônica)
O Pregão nº 12/2019, na forma eletrônica, de que trata este Procedimento Licitatório nº 11/2019,
objetivou a Contratação de empresa para fornecimento de 67 (sessenta e sete) conjuntos de uniformes,
sendo 48 (quarenta e oito) Kit’s masculinos, nas cores preto e cinza grafite, compostos por: paletó, calça
social, camisa de manga longa e gravata, e 19 (dezenove) Kit’s femininos, nas cores preto e cinza grafite,
compostos por: blazer/paletó, calça social, saia, camisa manga longa e lenço, 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, ofertado para o lote único.
A tramitação do procedimento atendeu à legislação pertinente.
Deste modo, satisfeitas as exigências legais, HOMOLOGO o resultado do referido certame
licitatório realizado pela Pregoeira, na seguinte forma:
Lote único
Fracassado
Publique-se.

Autorizando:
- a Juíza Daniela de Freitas Marques, a se ausentar do país, no período de 02/02/2020 a 17/02/2020, nos
termos do art. 14, XXII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

Exonerando:
- a pedido, o servidor Marcos Roberto Maciel, do cargo de provimento em comissão de Assessor de Juiz,
código do grupo TJMA-DAS-01, código do cargo AJ-A1, PJ-51, do Quadro Específico de Cargos de
Provimento em Comissão das Secretarias do Juízo Militar do Estado de Minas Gerais, a partir de
14/01/2020.
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