
Nº 226/2020 ANO XI            Divulgação: terça-feira, 15 de dezembro de 2020            Publicação: quarta-feira, 16 de dezembro de 2020 

DJME                                                                                      página     de  5                                           Documento Assinado Digitalmente 2 

 
HOMOLOGAÇÃO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 22/2020 
PREGÃO Nº 23/2020 (na forma eletrônica) 
Processo de Compra SIAD n. 121/2020 

O Pregão nº 23/2020, na forma eletrônica, de que trata este Procedimento 
Licitatório nº 22/2020, objetivou a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
engenharia para adequação dos espaços destinados à sala de Audiências da 4ª AJME e à sala da 
Procuradoria, no edifício-sede do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, pelo regime de 
empreitada por preço global, lote único, incluindo todos os serviços necessários, com fornecimento de 
materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas, além da limpeza, da retirada de entulho e sobras 
decorrentes dos serviços, conforme especificações técnicas, detalhamentos e condições relacionadas 
no Termo de Referência (Anexo I), nos projetos que deram origem aos dados nele inseridos, 
memoriais descritivos, demais documentos anexos e disposições do edital. 

A presente licitação foi do tipo menor preço global para o lote único. 

A tramitação do procedimento atendeu à legislação pertinente. 
Deste modo, satisfeitas as exigências legais, HOMOLOGO o resultado do 

referido certame licitatório realizado pela Pregoeira, na seguinte forma: 
Lote Único 

Vencedor: Concreteasy Engenharia Eireli com proposta no valor de R$ 
172.899,72 (cento e setenta e dois mil oitocentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos). 

Publique-se. 
 
 

HOMOLOGAÇÃO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 21/2020 
PREGÃO Nº 22/2020 (na forma eletrônica)  
Processo de Compra SIAD n. 119/2020  

O Pregão nº 22/2020, na forma eletrônica, de que trata este Procedimento Licitatório nº 21/2020, 
objetivou a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em 2 (dois) elevadores de passageiro, com fornecimento total de peças, para o Ed. 
Sede do Tribunal de Justiça Militar, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência 
(Anexo I) e demais disposições do edital. 

A presente licitação foi do tipo menor preço global para o lote único. 
A tramitação do procedimento atendeu à legislação pertinente. 
Deste modo, satisfeitas as exigências legais, HOMOLOGO o resultado do referido certame 

licitatório realizado pela Pregoeira, na seguinte forma: 
Lote Único 

Vencedor: Elevadores Milênio Eireli com proposta no valor de R$ 17.400,00 (dezessete mil e 
quatrocentos reais). 

Publique-se. 
*Republicação por incorreção. 

 
 

Extrato do Contrato nº 35/2020 celebrado entre o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais 

e a DRIVE A INFORMATICA LTDA– CNPJ N° 00.677.870/0001-08.  
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 53 (cinquenta e três) microcomputadores, com 
sistema operacional devidamente licenciado, além de garantia e suporte mínimos de 5 (cinco) anos, 
conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e demais 
disposições do Edital.  
Valor total: R$ 330.688,20 (trezentos e trinta mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte centavos).  
Dotação Orçamentária: “1051 02 061 734 4355 0001”, natureza de despesa “449052”, item de despesa 
“07”, fonte de recursos “10” e procedência “1”.  
Vigência do contrato: 16/12/2020 a 16/12/2021  
Assinatura: Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2020. 

 
 
 
Indeferindo: 

o gozo de 60 (sessenta) dias de férias-prêmio, a partir de 17/12/2020, requerido  peloJuiz Marcelo 
Adriano Menacho dos Anjos,  por absoluta necessidade do serviço. 
Designando: 
- o servidor Weslei Batista da Silva, JME 0380-8, Oficial Judiciário, especialidade Oficial Judiciário, para 
exercer, em substituição, as funções do cargo de Auditor, código do cargo AD-L1, PJ-85, na Auditoria 
Interna, no período de 07/01/2021 a 15/01/2021. 
 
 

Anny
Realce


