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PRESIDÊNCIA 

 
ATO(S) DO PRESIDENTE 

 
 

HOMOLOGAÇÃO 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 04/2018 

 
PREGÃO Nº 04/2018 (na forma eletrônica) 

 
O Pregão nº 04/2018, na forma eletrônica, de que trata este Procedimento Licitatório nº 

04/2018, objetivou a contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de 
limpeza, conservação, higienização, jardinagem, copeiragem, recepção, motorista, telefonista, apoio 
administrativo e portaria, a serem executados nas dependências do Tribunal de Justiça Militar do 
Estado de Minas Gerais, por meio de alocação de mão de obra exclusiva, com fornecimento de 
materiais, produtos de consumo, máquinas e equipamentos, conforme especificações e quantitativos 
constantes do 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: RCA Serviços de Limpeza Predial Ltda -EPP , no valor global de R$ 

1.840.200,00 (um milhão, oitocentos e quarenta mil e duzentos reais). 
Publique-se. 

 
 
Deferindo: 
 
- suspensão de 13 (treze) dias de férias anuais do Juiz Fernando José Armando Ribeiro, referentes ao 

1º semestre de 2018, previsto para o período de 14 a 26 de junho de 2018, por necessidade de serviço. 
 
 

SECRETARIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA 

 
ATO(S) DO SECRETÁRIO 

 
 
Deferindo: 
 

- licença por motivo de doença em pessoa da família, requerida pela servidora Maria Luiza Silveira 
Faria,  JME 0344-1, por 02 (dois) dias úteis, a partir de 18/06/2018, nos termos do art. 176 da Lei nº 869, 
de 05/07/1952, e do art. 5º da Portaria nº 908/2016. 
 
 

GERÊNCIA JUDICIÁRIA 

 
Gerente Judiciário: Eli Alvarenga 
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