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PRESIDÊNCIA 

 
ATO(S) DO PRESIDENTE 

 
HOMOLOGAÇÃO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 12/2019 
PREGÃO Nº 13/2019 (na forma eletrônica) 

 
O Pregão nº 13/2019, na forma eletrônica, de que trata este Procedimento Licitatório nº 12/2019, 

objetivou contratação de prestação de serviços de elaboração de anteprojeto, projeto básico, projeto 
executivo, memorial descritivo, especificações técnicas/encargos, termo de referência, cronograma físico 
financeiro e planilha orçamentária para a execução dos seguintes serviços: a) adequação dos espaços 
destinados às Secretarias das Auditorias Judiciárias da Justiça Militar de Minas Gerais; b) adequação dos 
espaços destinados à nova Sala de Audiências; c) alteração do layout das salas da Diretoria de Finanças; 
d) adequação do layout da Central de Distribuição; e) adequação da copa do 6º andar; todos no edifício 
sede do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, bem como para o posterior acompanhamento e 
recebimento técnicos da execução dos serviços, conforme condições e especificações estabelecidas no 
Termo de Referência (Anexo I) e demais disposições do edital, a saber: 

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, na seguinte forma: 
Lote único 
Vencedora: Objetiva Projetos e Serviços Ltda - ME 
Valor Global: R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais) 

Publique-se. 
 
 
Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2017, celebrado entre o Tribunal de Justiça Militar do Estado 
de Minas Gerais e a empresa MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA – CNPJ 
65.295.172/0001-85. 
Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por 24 (vinte e quatro) meses, a contar do dia 16 de dezembro 
de 2019 e reajuste do valor. 
Valor total do aditivo: R$ 29.215,44 (vinte e nove mil duzentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos). 
Dotação Orçamentária: "1051 02 061 734 4355 0001", natureza de despesa "339039”, item de despesa 
"21", fonte de recursos "10", procedência "1". 
Vigência do aditivo: 16/12/2019 a 16/12/2021. 
Assinatura: Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2019. 
 
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 27/2018, celebrado entre o Tribunal de Justiça Militar do Estado 
de Minas Gerais e a empresa CLARO S/A – CNPJ 40.432.544/0112-62. 
Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por 12 (doze) meses, a contar do dia 14 de dezembro de 2019 
e reajuste do valor. 
Valor total anual estimado: R$ 4.522,64 (quatro mil e quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro 
centavos). 
Dotação Orçamentária: "1051 02 061 734 4355 0001", natureza de despesa "339040", item de despesa 
"04", fonte de recursos "10", procedência "1". 
Vigência do aditivo: 14/12/2019 a 14/12/2020. 
Assinatura: Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2019. 
 
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2018, celebrado entre o Tribunal de Justiça Militar do Estado 
de Minas Gerais e a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A – CNPJ 33.000.118/0001-79. 
Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por 12 (doze) meses, a contar do dia 14 de dezembro de 2019 
e reajuste do valor. 
Valor total anual estimado: R$ 18.023,25 (dezoito mil e vinte e três reais e vinte e cinco centavos). 
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