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PRESIDÊNCIA 

ATO(S) DO PRESIDENTE 
 

Despacho 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017 

O Pregão Presencial nº 08/2017, de que trata este Procedimento Licitatório nº 08/2017, objetivou a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para execução de serviços 
de revitalização e reforma do anexo do edifício sede do TJMMG, conforme condições e especificações 
estabelecidas no Termo de Referência e projetos que deram origem aos dados nele inseridos e demais 
disposições do edital. 
A tramitação do procedimento atendeu à legislação pertinente. 
Deste modo, satisfeitas as exigências legais, ADJUDICO o Objeto e HOMOLOGO o resultado do referido 
certame licitatório, na forma seguinte: 
        VENCEDORA: 
         Nominal Engenharia Ltda pelo valor de R$239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais). 
Publique-se. 
 
Deferindo: 
- o gozo de 42 (quarenta e dois) dias de férias-prêmio, requerido pela servidora Maria Letícia Almeida 
Valadares,  JME 0225-9,  a partir de 03/08/2017, sendo 17 (dezessete) dias referentes ao 1º (primeiro) 
quinquênio, 14 (quatorze) dias referentes ao 2º (segundo) quinquênio e 11 (onze) dias referentes ao 3º 
(terceiro) quinquênio. 

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
REPUBLICAÇÃO 

  
A Gerência Administrativa do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais informa que, 
em razão de alterações no edital, promoverá o adiamento da sessão, tornando público aos 
interessados do ramo pertinente que irá promover a licitação na forma seguinte: 
  
Procedimento Licitatório nº 11/2017 
Pregão Presencial nº 11/2017 
Tipo Menor Preço Global 
  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, pelo 
regime de empreitada por preço global, para EXECUÇÃO dos serviços no prédio da Justiça 
Militar de Minas Gerais, englobando a execução de revitalização de espaço destinado ao 
Memorial da Justiça Militar de Minas Gerais, localizado na Rua Tomaz Gonzaga, 686, Bairro 
Lourdes, Belo Horizonte/MG, incluindo todos os serviços necessários, com fornecimento de 
material, além da limpeza e retirada de entulho e sobras decorrentes dos serviços, conforme 
condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência e projetos que deram origem 
aos dados nele inseridos (Anexo I) e demais disposições do EDITAL. 
 
Sessão pública para abertura dos envelopes de proposta e de habilitação: dia 10 de agosto de 
2017 (quinta-feira), às 14:00h. 
  
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, 
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