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PRESIDÊNCIA 

 
ATO(S) DO PRESIDENTE 

 
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016 celebrado entre o Tribunal de Justiça Militar do Estado 
de Minas Gerais e Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte – ASSPROM - CNPJ nº 
19.201.128/0001-41 
Objeto: Prorrogação da vigência por 12 (doze) meses 
Valor anual estimado do contrato: R$ R$ 133.824,00 (cento e trinta e três mil oitocentos e vinte e quatro 
reais)  
Dotação Orçamentária: "1051 02 061 734 4355 0001", natureza de despesa "339037", item de despesa 
"02", fonte de recursos "10", procedência "1". 
Vigência: 03/09/2017 a 02/09/2018 
Assinatura: Belo Horizonte, 29 de agosto de 2017 
 

HOMOLOGAÇÃO 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 04/2017 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017 

 
O Pregão Presencial nº 04/2017, de que trata este Procedimento Licitatório nº 04/2017, 

objetivou a  aquisição de kit de equipamentos de gravação audiovisual, incluindo 02 (duas) câmeras 
fotográficas filmadoras, 02 (duas) lentes objetivas, 04 (quatro) unidades de mídia de gravação digital, 02 
(dois) tripés para serem utilizados na produção do acervo histórico da Justiça Militar Estadual de Minas 
Gerais, 01 (um) apresentador sem fio, com apontador laser e botões para avanço e retrocesso de slides, 
02 (dois) kits, cada um contendo 1 (um) microfone de mão sem fio, 01 (um) microfone de cabeça (headset), 
01 (um) transmissor tipo “bodypack” sem fio e 01 (um) receptor sem fio de dois canais; 01 (um) kit contendo 
02 (dois) microfones de lapela sem fio, 01 (um) receptor e 02 (dois) transmissores tipo “bodypack” e 01 (um) 
Totem interativo com tecnologia de toque tipo “resistivo”, orientação da tela paisagem, tamanho da tela de 
18 a 22 polegadas 16:9, com estrutura em aço carbono ou alumínio, painel angulado, com sistema baseado 
em tecnologia PC Core i5, 8g, 128 Gb SSD ou superior, Sistema Operacional devidamente licenciado, bivolt, 
de acordo com as especificações do Termo de Referência e do 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, realizado pelo Pregoeiro, na forma seguinte: 
 
VENCEDOR: 
Lote n. 01 

Deserto 
Lote n. 02 

Deserto 
Lote n. 03 
Dream Comércio de Instrumentos Musicais Ltda – EPP, no valor global de R$ 12.050,00 
(doze mil e cinquenta reais) 
Lote n. 04 
Dream Comércio de Instrumentos Musicais Ltda – EPP, no valor global de R$ 4.050,00  
(quatro mil e cinquenta reais) 
Lote n. 05 
18 Gigas Comércio de Equipamentos Eireli – EPP, no valor de R$ 7.500,00 
(sete mil e quinhentos reais). 

 
Publique-se. 
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