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A presente licitação foi do tipo menor preço global por lote. 

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 1 

Vencedor: Aliança Comercio e Distribuição Ltda, com proposta no valor de R$ 
732,00 (setecentos e trinta e dois reais).  

Lote 2 

Fracassado 
 
Publique-se. 

 
HOMOLOGAÇÃO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 17/2020 
PREGÃO Nº 18/2020 (na forma eletrônica) 
Processo de Compra SIAD n. 105/2020 

O Pregão nº 18/2020, na forma eletrônica, de que trata este Procedimento 
Licitatório nº 17/2020, objetivou a contratação de empresa para fornecimento de 53 (cinquenta e três) 
microcomputadores, com sistema operacional devidamente licenciado, lote único, 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 para o lote único. 

Conforme informação da Pregoeira no Doc. 0194082, após análise e decisão de 
recursos, o objeto do lote único do Pregão Eletrônico nº 18/2020 teve como arrematante a 
3ª colocada, a empresa Drive A Informática Ltda, com proposta no valor de R$ 330.688,20 (trezentos e 
trinta mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte centavos). 

A tramitação do procedimento atendeu à legislação pertinente. 
Deste modo, satisfeitas as exigências legais, ADJUDICO e HOMOLOGO o 

resultado do referido certame licitatório em favor da empresa Drive A Informática Ltda, com 
proposta no valor de R$ 330.688,20 (trezentos e trinta mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte 
centavos), conforme inciso IV do artigo 13 do Decreto/MG nº 48.012/20, que regulamenta a licitação, 
na modalidade pregão, na sua forma eletrônica. 

Lote Único 

Vencedor: Drive A Informática Ltda, com proposta no valor de R$ 330.688,20 
(trezentos e trinta mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte centavos). 

Publique-se. 
 

 
 
Deferindo:  

- conversão do tempo averbado neste Tribunal, de 3.685 (três mil, seiscentos e oitenta e cinco) dias 
prestados sob condições especiais à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em tempo comum, com o 
fator de 1.17, totalizando 4.311 (quatro mil, trezentos e onze) dias, equivalentes a 11 (onze) anos, 9 
(nove) meses e 26 (vinte e seis) dias, requerida pelo servidor Aurisson Ferreira de Siqueira, JME 0410-
3, nos termos do art. 40, § 4º- B, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 
n. 103/2019, c/c Tema de Repercussão Geral 942/STF 
 
 -  abono de permanência requerido pela servidora Kely Cristina Barbosa Machado, JME 0114-4, nos 
termos do art. 147 do ADCT da Constituição Estadual, incluído pela EC n. 104/2020, a partir de 
16/11/2020. 
 
 
Designando: 

- a servidora Anny Margareth Pereira Lucas, JME 0398-0, para exercer, em substituição, as funções  do 
cargo de Coordenador de Área, CA-L5, PJ-69, na Área de Licitações, Contratos e Compras, no período 
de 19/12/2020 a 11/03/2021, nos termos da Portaria n. 432/2008; 
- o servidor Giovani Viana Mendes, JME 0215-1, para exercer, em substituição, as funções do cargo de 
Secretário Especial do Presidente, código do grupo TJM-DAS-01, código do cargo SP-L1, PJ-85, no 
período de 07/01/2021 a 18/01/2021, nos termos da Portaria n. 432/2008; 
-  o servidor Edivaldo Pereira dos Santos,  JME 0375-1, para exercer, em substituição, as funções do 
cargo de Gerente, código TJM-DAS-05, GE-L3, PJ-77, na Gerência de Informática, no período de 
07/01/2021 a 28/01/2021, nos termos da Portaria n. 432/2008; 
- o servidor Gustavo Faria Lopes, JME 0646-2, para exercer, em substituição, as funções do cargo de 
Coordenador de Serviço, código TJM-CAI-02, CS-L3, PJ-61, na Gerência de Informática, no período de 
07/01/2021 a 18/01/2021, nos termos da Portaria n. 432/2008; 
- a servidora Vanilde Maria Fonseca, JME 0354-9, para exercer, em substituição, as funções do cargo de 
Coordenador de Serviço, código TJM-CAI-02, CS-L3, PJ-61, na Gerência de Informática, no período de 
19/01/2021 a 28/01/2021, nos termos da Portaria n. 432/2008; 

https://sei.tjmmg.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000000205540&id_procedimento_atual=10000000185376&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000913&infra_hash=0bf85e206525a1f025204998df63fb5b477099de5163fab80ea7d1f796a28aad
jme03980
Realce




