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Publicação: quarta-feira, 06 de dezembro de 2017

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
AVISO DE CANCELAMENTO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO

A Gerência Administrativa do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais informa que,
considerando que foi identificada a necessidade de alterações no edital referente ao Procedimento
Licitatório nº 16/2017, Pregão Presencial nº 20/2017, que podem afetar a formulação das propostas, fica
CANCELADA a sessão de pregão anteriormente agendada para 07 de dezembro de 2017 (quinta-feira),
às 10:30h, tornando público aos interessados do ramo pertinente que irá remarcar a sessão
oportunamente.
Procedimento Licitatório nº 16/2017
Pregão Presencial nº 20/2017
MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Aquisição de 02 (duas) CATRACAS ELETRÔNICAS BIOMÉTRICAS para controle de acesso,
instaladas e configuradas para o pleno funcionamento com o sistema de controle de acesso existente
nesta Justiça Militar e desinstalação das catracas existentes, além de treinamento de pelo menos 04
(quatro) servidores e/ou militares à disposição do Tribunal para o correto manuseio dos equipamentos,
conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e demais
disposições deste EDITAL.
SESSÃO PÚBLICA CANCELADA
Disposições Gerais: O edital e seus anexos estarão disponíveis para download no site www.tjmmg.jus.br,
link Licitações. Cópia do mesmo e de seus anexos estarão disponíveis para consulta no Tribunal de
Justiça Militar, Rua Tomaz Gonzaga, 686, Lourdes, Belo Horizonte/MG, de 2ª a 6ª feira, de 09:00 às 18
horas. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo telefone (31) 3274-1566.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Gerência Administrativa do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais torna público aos
interessados do ramo pertinente que irá promover a seguinte licitação:
Procedimento Licitatório nº 20/2017
Pregão Presencial nº 24/2017
MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de abastecimento, operação e
manutenção preventiva e periódica em 01 (um) Grupo Motor Gerador de energia, incluindo o fornecimento
de combustível, sob demanda, troca de filtros de ar, óleo lubrificante e a troca de peças decorrentes do
desgaste natural, conforme recomendações do fabricante, de modo que permaneça em perfeitas
condições de funcionamento, obedecendo as prioridades de manutenção, conforme estabelecido pelo
fabricante, de acordo com o manual do Grupo Motor Gerador e conforme especificações estabelecidas no
Termo de Referência (Anexo I) e demais disposições do EDITAL.
Sessão pública para abertura dos envelopes de proposta e de habilitação: dia 19 de dezembro de 2017
(terça-feira), às 10:00h.
Local: Rua Tomaz Gonzaga, 686, Lourdes, Belo Horizonte/MG.
Disposições Gerais: O edital e seus anexos estarão disponíveis para download no site www.tjmmg.jus.br,
link Licitações. Cópia do mesmo e de seus anexos estarão disponíveis para consulta no Tribunal de
Justiça Militar, Rua Tomaz Gonzaga, 686, Lourdes, Belo Horizonte/MG, de 2ª a 6ª feira, de 09:00 às 18
horas. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo telefone (31) 3274-1566.
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