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PRESIDÊNCIA 

 
ATO(S) DO PRESIDENTE 

 
HOMOLOGAÇÃO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 17/2018 
PREGÃO Nº 18/2018 (na forma eletrônica) 

O Pregão eletrônico nº 18/2018, de que trata este Procedimento Licitatório nº 17/2018, 
objetivou a contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços gráficos de 
impressão de 6.000 (seis mil) Cartilhas de Prevenção Disciplinar, conforme especificações previstas no 
Termo de Referência e no 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 pelo Pregoeiro, da seguinte forma: 
Lote Único 
Vencedora: Globalprint Editora Grafica Ltda ME, com proposta no valor 

de R$6.420,00 (seis mil quatrocentos e vinte reais). 
Publique-se. 

 
Extrato do Contrato nº 31/2018 celebrado entre o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e 
a empresa ARQUIPIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI - CNPJ: 
10.324.975/0001-29 
Objeto: Fornecimento conjunto de arquivo deslizante, composto por 392 metros lineares de Sistema 
Organizacional de Armazenamento, formado por 03 módulos. 
Valor total: R$ 182.280,00 (cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta reais) 
Dotação Orçamentária: "1051 02 061 734 4355 0001", natureza de despesa "449052", item de despesa 
"14", fonte de recursos "60", procedência "1". 
Vigência: 21/12/2018 a 21/12/2019.   
Assinatura: Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2018. 

 
Extrato do Contrato nº 32/2018 celebrado entre o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e 
a empresa DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA - CNPJ: 08.764.993/0001-80 
Objeto: Prestação dos serviços de 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, 

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. 
Valor total: R$ 247.998,00 (duzentos e quarenta e sete mil novecentos e noventa e oito reais) 

 

de instalação, ativação, garantia do sistema de ar de precisão). 
Vigência: 21/12/2018 a 21/12/2020.   
Assinatura: Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2018. 
 
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2017 celebrado entre o Tribunal de Justiça Militar do 
Estado de Minas Gerais e a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS - PRODEMGE   CNPJ nº 16.636.540/0001-04. 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses e reajuste do valor. 
Valor anual estimado do contrato: R$ 13.284,00 (treze mil, duzentos e oitenta e quatro reais). 
Dotação Orçamentária: "1051 02 061 734 4355 0001", natureza econômica "339040", item de despesa 
"03", fonte de recursos "10", procedência "1". 


