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PRESIDÊNCIA 

 
ATO(S) DO PRESIDENTE 

 
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2017 celebrado entre o Tribunal de Justiça Militar do 
Estado de Minas Gerais e a empresa D.I. COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERADORES 
EIRELLI - ME  CNPJ nº 26.295.145/0001-50. 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por 06 (seis) meses. 
Valor estimado do aditivo: R$ 7.762,00 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais) 
Dotação Orçamentária: "1051 02 061 734 4355 0001", natureza de despesa "339039", item de despesa 
"21", fonte de recursos "10", procedência "1". 
Vigência: 29/12/2018 a 29/06/2019.   
Assinatura: Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2018. 
 
AVISO DE INTENÇÃO - Adesão à Ata de Registro de Preços  
O Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais torna público, nos termos do art. 20, §1º, do 
Decreto nº 46.311, de 16 de setembro de 2013, o interesse em aderir à Ata de Registro de Preços 
vinculada ao Processo Licitatório Pregão Eletrônico n. 04/2018, promovido pelo Instituto  Federal de 
Rondônia - IFRO, para o fornecimento 60 (sessenta) nobreaks. Valor: R$26.880,00 (vinte e seis mil 
oitocentos e oitenta reais). Fornecedor: GL Eletro Eletrônicos Ltda; CNPJ: 52.618.139/0030-31. 
 

HOMOLOGAÇÃO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 16/2018  
PREGÃO Nº 17/2018 (na forma eletrônica) 

 
O Pregão eletrônico nº 17/2018, de que trata este Procedimento Licitatório nº 16/2018, 

objetivou a contratação de empresa especializada para o fornecimento, instalação completa e 
ativação de sistema de climatização de precisão, com disponibilidade de alta vazão de ar, controle 
eficiente e preciso de temperatura e umidade, composto por 2 (dois) conjuntos em revezamento 
automático de operação, capacidade mínima de 3 
evaporadoras, para o CPD da sede do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, localizado 
em Belo Horizonte/MG, incluindo fornecimento de projeto executivo, materiais e treinamento, acrescido 
de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses de garantia completa com manutenções preventivas e 
corretivas, conforme especificações técnicas definidas e detalhadas no Termo de Referência 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, da seguinte forma: 
Lote Único 
Vencedora: Diamont Tecnologia de Climatização Ltda., com proposta no valor de R$ 

247.998,00 (duzentos e quarenta e sete mil novecentos e noventa e oito reais). 
Publique-se. 

 
Extrato do Contrato nº 30/2018 celebrado entre o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e 
a empresa A & R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  CNPJ: 13.050.599/0001-10 
Objeto: Prestação dos serviços de engenharia para reestruturação e revitalização dos espaços da Justiça 
Militar de Minas Gerais previstos no Plano de Identidade de Gestão 2018-2019, referentes às salas de 
audiências das Auditorias, salas da Corregedoria e do Arquivo, Auditório, Hall, Recepção e Memorial, 
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, projetos que deram origem aos dados nele inseridos, memoriais descritivos, planilha 
orçamentária e demais documentos anexos, bem como as demais disposições do EDITAL. 
Valor total: R$ 209.999,99 (duzentos e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove 
centavos) 


