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HOMOLOGAÇÃO 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 11/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016 

 O Pregão Presencial nº 11/2016, de que trata este Procedimento Licitatório nº 11/2016, objetivou a 
contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para execução dos serviços de 
Balanceamento de fases em todas as instalações elétricas do edifício sede do TJMMG; instalação de 
gerador a ser fornecido pelo TJMMG, incluída a execução da tubulação e cabeamento que interligará o 
gerador, que ficará instalado sob base de concreto no térreo da edificação, até o QGBT (Quadro Geral de 
Baixa Tensão); Instalação Elétrica Convencional, não alimentada pelo gerador, incluída a construção e 
instalação do QGBT, na base existente na garagem do edifício; instalação elétrica essencial, alimentada 
pelo gerador quando da falta de energia da rede da CEMIG, incluída  a adaptação em todos os andares, 
bem como a iluminação de emergência, a alimentação elétrica dos elevadores e a alimentação elétrica 
dos quadros e sala de informática, conforme especificações constantes no Termo de Referência, nos 
projetos e neste Edital. 

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 forma seguinte: 

        VENCEDORA: 

 Squema Engenharia Ltda, com valor global de R$ 485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco 

mil reais). 

(a) Juiz FERNANDO GALVÃO DA ROCHA 

Presidente 

 
 
 
 
Designando: 
- o servidor Aurisson Ferreira de Siqueira, JME- 04103, para exercer, em substituição, as funções do 

cargo de Coordenador de Área, código CA-L2, PJ-69, na Diretoria Executiva de Finanças, no período de 
09/01/2017 a 20/01/2017. 
 
 
 
Autorizando: 
- a servidora Luiza Viana Torres, JME- 0534-3,  a   se ausentar  do país,  no período de 14/12/2016 a 
23/12/2016, sem ônus para o Tribunal. 

 
 


