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PLANO ANUAL DE AQUISIÇÕES - 2020 

 
 

JANEIRO 
 

 
01. 
Objeto: serviços de engenharia para reestruturação dos espaços/instalação das novas auditorias 
Unidade Demandante: Gerência Administrativa 
Justificativa: necessidade de adaptação dos espaços para instalação das novas auditorias (Lei Complementar nº 148/2019) 
Início: janeiro/2020 
Estimativa de custo anual: R$200.000,00 (duzentos mil reais).  
Fonte de recurso: custeio 
 
02. 
Objeto: serviço de arquivista, auxiliar de arquivo e apoio administrativo para a Justiça Militar 
Unidade Demandante: Gestão Documental 
Justificativa:  
Início: janeiro/2020 
Estimativa de custo anual: R$200.000,00 (duzentos mil reais).  
Fonte de recurso: custeio 
 
03. 
Objeto: serviço contínuo de planejamento, coordenação, organização, montagem e execução de eventos, com 
fornecimento de infraestrutura necessária 
Unidade Demandante: SECOM 
Justificativa: serviços relacionados à organização de eventos, solenidades e cursos realizados pelo Tribunal. 
Início: janeiro/2020 
Estimativa de custo anual: R$250.000,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
04. 
Objeto: púlpitos para sala de audiências 
Unidade demandante: Gerência Administrativa 
Justificativa: aquisições complementares para execução completa do projeto de reestruturação e revitalização dos espaços 
previstos no Programa de Identidade de Gestão 2018-2019. 
Início: janeiro/2020 
Estimativa de custo: R$6.000,00 
 
05. 
Objeto: Locação de 10 (dez) rádios comunicadores e seus acessórios e de 30 (trinta) fones de ouvido individual com tubo 
acústico em silicone, com a respectiva assistência técnica.  
Contratada atual: Tecsol Equipamentos Ltda-EPP 
Contrato nº 05/2018 
Vigência: 13/03/2019 a 13/03/2020 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: CESI 
Justificativa: proporcionar maior facilidade, agilidade e fluidez nas comunicações e celeridade na adoção de ações e 
medidas para potencializar a segurança institucional do Tribunal.  
Início: janeiro/2020 
Estimativa de custo anual: R$8.000,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
06. 
Objeto:  Diagramação e impressão da Revista de Estudos e Informações – REI 
Unidade Demandante: SECOM 
Justificativa: A produção da revista está prevista na Resolução n. 175/2016 do Tribunal, com a finalidade de publicar artigos, 
entrevistas e informações de interesse da Justiça, como forma de divulgar matérias de relevante valor jurídico social. 
Início: janeiro/2020 
Estimativa de custo anual: R$35.000,00 
Fonte de recurso: custeio 
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07. 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos oficiais da Justiça Militar. 
Unidade Demandante: CESI 
Justificativa: Necessidade de abastecimento dos veículos oficiais da Justiça Militar 
Início: janeiro/2020 
Estimativa de custo anual: R$130.485,00 
 
08. 
Objeto: contratação de agente de integração para operacionalizar o programa de estágio da Justiça Militar 
Contratada: Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais – CIEE/MG 
Contrato nº 20/2018 
Vigência: 28/10/2019 a 28/04/2020 
Unidade Demandante: Recursos Humanos 
Justificativa: contratação de estagiários para a Justiça Militar com apoio de Agente de Integração 
Início: janeiro/2020 
Estimativa de custo anual: R$325.921,24 
Fonte de recurso: custeio 
 
09. 
Objeto: Manutenção de veículos da frota oficial 
Unidade Demandante: CESI/SETRANS 
Justificativa: Necessidade de manutenções preventivas e corretivas nos veículos oficiais da Justiça Militar, visando à 
conservação e segurança na sua utilização. 
Início: janeiro/2020 
Estimativa de custo anual: R$42.000,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
10. 
Objeto: Serviços de impressão (cartões de visita, cartilhas, formulários, cartões timbrados e similares) 
Unidade Demandante: Gerência Administrativa, Almoxarifado, SECOM, EJM e outros 
Justificativa: necessidade de impressos para uso nas atividades rotineiras  
Início: janeiro/2020 
Estimativa de custo anual: R$10.000,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
11. 
Objeto: Materiais de expediente, descartáveis de copa e cozinha, filtros e similares  
Unidade Demandante: Almoxarifado 
Justificativa: materiais necessários para consumo e manutenção 
Início: janeiro/2020 
Estimativa de custo anual: R$5.000,00  
 
12. 
Objeto: equipamentos de proteção individual descartáveis 
 Unidade Demandante: Gestão Documental 
Justificativa: materiais necessários para proteção individual no manuseio de documentos antigos 
Início: janeiro/2020 
Estimativa de custo anual: R$8.000,00  
 

 
FEVEREIRO 

 
 
13. 
 Objeto: impermeabilização das estruturas infiltradas no subsolo do edifício sede do Tribunal; contratação de empresa 
especializada para realizar perícia de construção civil; análise do solo para detectar o nível do lençol freático. 
Unidade Demandante: Gerência Administrativa 
Justificativa: necessidade de monitoramento e proteção dos usuários e elevadores contra infiltrações 
Início: fevereiro/2020 
Estimativa de custo anual: a estimar  
Fonte de recurso: custeio 
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14. 
Objeto: Troca do banco de baterias dos 2(dois) nobreaks do datacenter, totalizando 228 (duzentas e vinte e oito baterias) 
Unidade Demandante: Gerência de Informática 
Justificativa: Fim da vida útil estimada das baterias. Os equipamentos são cruciais para a manutenção da alta 
disponibilidade do datacenter do TJMMG. 
Início: fevereiro/2020 
Estimativa de custo anual: R$ 25.000,00 (investimento em parcela única) 
Vinculação com o PETIC: Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de TIC; Manter e aprimorar a infraestrutura 
de TIC da Justiça Militar. 
 
15. 
Objeto: Licenças diversas de software (como exemplo o Adobe Acrobat Pro, o antivírus Kaspersky e o software de backup 
Veem) 
Unidade Demandante: Gerência de Informática 
Justificativa: Renovação das licenças do antivírus e eventual aquisição de novas licenças do Acrobat Pro e do Pacote 
Office, dentre outros, para atendimento das necessidades de edição de documentos. 
Início: fevereiro/2020 
Estimativa de custo anual: R$200.000,00 
Vinculação com o PETIC: Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de TIC. Manter e aprimorar a infraestrutura 
de TIC da Justiça Militar. 
 
16. 
Objeto: manutenção preventiva e corretiva do Gerador de Energia do Prédio sede do TJMMG 
Unidade Demandante: Gerência de Informática 
Justificativa: Trata-se de contrato serviço de manutenção preventiva e corretiva do Gerador de Energia do prédio sede do 
TJMMG, incluindo fornecimento de peças eventuais. 
Início: fevereiro/2020 
Estimativa de custo anual: R$24.000,00 
Vinculação com o PETIC: Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de TIC. Promover a cidadania, permitindo 
que os sistemas e serviços estejam disponíveis a todos os cidadãos, garantindo o acesso à informação e transparência. 
 
17. 
Objeto: Upgrade na solução de gravação audiovisual utilizada nas salas de audiências. Inclui nesse upgrade os 
equipamentos e o software com o respectivo suporte e também a adaptação da solução para realização de audiências por 
videoconferência, demanda cada vez maior e mais presente na JMEMG 
Unidade Demandante: Gerência de Informática, com uso nas três Auditorias da Justiça Militar 
Justificativa: Trata a presente contratação de upgrade na solução de gravação audiovisual de audiências – DRS Kenta - 
solução em uso nas três Auditorias da Justiça Militar. Com o upgrade, principalmente dos equipamentos (hardware) espera-
se garantir o pleno funcionamento da solução e ampliar a mesma para uso em audiências realizadas por videoconferência. 
Estimativa de custo anual: R$70.000,00 
Vinculação com o PETIC: Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de TIC.  
 
18.  
Objeto: Aquisição de mobiliário (mesa e sofá de espera, cadeiras de escritório, carteiras escolares, mesa de escritório, 
armário para escritório, gaveteiro, quadro de aviso, face fixa ou móvel de Sistemas de Arquivos Deslizantes) 
Unidades demandantes: Almoxarifado, CESI, Secretaria Especial da Presidência, Gerência Administrativa, EJM, Gestão 
Documental  
Justificativa: necessidade de reposição de mobiliário deteriorado pelo uso e criação de novas estações de trabalho 
Início: fevereiro/2020 
Estimativa de custo anual: R$75.000,00 
Fonte de recurso: investimento 
 
19.  
Objeto: Palestra voltada à promoção da saúde física e/ou mental  
Unidade Demandante: Comitê de Saúde 
Justificativa: Necessidade de sensibilizar e conscientizar magistrados e servidores para a adoção de hábitos mais 
saudáveis. 
Início: fevereiro/2020 
Estimativa de custo anual: R$1.000,00 
Fonte de recurso: custeio 
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Vinculação ao Planejamento Estratégico Institucional: Uma das ações estratégicas previstas na perspectiva 4.3.1 do 
Planejamento Estratégico (Melhoria da gestão de pessoas) é “contratar palestrantes capacitados nos temas relacionados 
a saúde e bem-estar”. 
 
20. 
Objeto: aquisição de livros 
Unidade Demandante: Biblioteca 
Justificativa: Atualizar o acervo e agregar novos títulos à coleção 
Início: fevereiro/2020 
Estimativa de custo: R$10.000,00 
Fonte de recurso: investimento 
 
 

MARÇO 
 
21. 
Objeto: Serviço de conservação, limpeza e apoio administrativo para a Justiça Militar 
Contratada atual: RCA Serviços de Limpeza Predial Ltda. 
Contrato nº 12/2018 
Vigência: 03/07/2019 a 03/07/2020 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: Gerência Administrativa 
Justificativa: Necessidade do serviço contínuo de conservação, limpeza e apoio administrativo a serem executados nas 
dependências da Justiça Militar. 
Início: março/2020 
Estimativa de custo anual: R$2.362.102,20 
Fonte de recurso: custeio 
 
22. 
Objeto: execução do projeto de climatização – 2ª etapa 
Unidade demandante: Gerência Administrativa 
Justificativa: necessidade de substituição dos aparelhos em situação precária, antigos, defasados, de baixa eficiência 
energética e de difícil manutenção 
Início: março/2020 
Estimativa de custo: R$200.000,00 
Fonte de recurso: capital e custeio 
 
23. 
Objeto: Novo contrato de suporte e serviços para eventuais intervenções no Firewall do Tribunal. 
Unidade Demandante: Gerência de Informática 
Justificativa: Apoio técnico nos serviços de configurações do firewall 
Início: março/2020 
Estimativa de custo anual: R$12.000,00 
Vinculação com o PETIC: Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de TIC; Manter e aprimorar a infraestrutura 
de TIC da Justiça Militar. 
 
24. 
Objeto: Compra de 02 portões de garagem de alumínio e compra de motor elétrico para o portão da garagem superior. 
Unidade Demandante: CESI 
Justificativa: medida necessária para potencializar a segurança institucional do Tribunal.  
Início: março/2020 
Estimativa de custo anual: R$10.000,00 
 
25. 
Objeto: Projeto executivo para adaptação da varanda do 6º andar do edifício para abrigar uma sala de capacitação. 
Unidade Demandante: EJM 
Justificativa: Necessidade de um espaço físico que possibilite a realização de capacitações em diferentes formatos 
educacionais - mais propícios à troca de ideias e a atividades vivenciais e participativas - e voltadas a um menor número 
de participantes. 
Início: março/2020 
Estimativa de custo anual: R$20.000,00 
Fonte de recurso: custeio 
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26. 
Objeto: Vacinação contra a influenza  
Unidade Demandante: Comitê de Saúde 
Justificativa: Necessidade de prevenção da gripe, patologia que ocasiona frequentes afastamentos na Justiça Militar de 
Minas Gerais. 
Início: março/2020 
Estimativa de custo anual: R$6.000,00 
Fonte de recurso: custeio 
Vinculação ao Planejamento Estratégico Institucional: Segundo consta no Planejamento Estratégico, “é diretriz estratégica, 
de todos os órgãos do Poder Judiciário, zelar pelas condições de saúde de magistrados e servidores, com vistas ao bem-
estar e à qualidade de vida no trabalho”. 
 
27. 
Objeto: seguro patrimonial para todas as dependências do Edifício Sede da Justiça Militar de MG 
Contratada atual: Mapfre Seguros Gerais S/A 
Contrato nº 09/2018 
Vigência: 25/05/2018 a 28/05/2019 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: Gerência Administrativa 
Justificativa: necessidade de garantia do patrimônio público contra eventuais sinistros 
Início: março/2020 
Estimativa de custo anual: R$3.360,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
 
 

ABRIL 
 
 
28. 
Objeto: Locação de impressoras para a Justiça Militar  
Unidade Demandante: Gerência de Informática e Gerência Administrativa extensivo a todos os setores da JMEMG. 
Justificativa:  Trata-se de contratação de empresa especializada na locação de impressoras e suprimentos. Os 
equipamentos de impressão atualmente em uso na Justiça Militar não estão sob garantia dos fabricantes e já contam com 
um expressivo tempo de uso, apresentando problemas que impactam na qualidade e celeridade dos trabalhos dos diversos 
setores da JMEMG. Os devidos estudos técnicos preliminares serão feitos à época da eventual contratação. 
Início: abril/2020 
Estimativa de custo anual: R$72.000,00 
Vinculação com o PETIC: Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de TIC. Manter e aprimorar a infraestrutura 
de TIC da Justiça Militar. 
 
29. 
Objeto: Aula prática de ginástica laboral ou similar  
Unidade Demandante: Comitê de Saúde 
Justificativa: Necessidade de se ensinar exercícios e alongamentos para a prevenção de transtornos osteomusculares. 
Início: abril/2020 
Estimativa de custo anual: R$700,00 
Fonte de recurso: custeio 
Vinculação ao Planejamento Estratégico Institucional: Um dos objetivos previstos na perspectiva 4.3.1 do Planejamento 
Estratégico (Melhoria da gestão de pessoas) é instituir programa de atividade física laboral com orientação de profissional  
Habilitado. 
 
30. 
Objeto: Assinatura da Revista Brasileira de Ciências Criminais 
Contratada: Editora Revista dos Tribunais 
Unidade Demandante: Biblioteca 
Justificativa: Necessidade de manter a Biblioteca atualizada com conteúdo jurídico. 
Início: abril/2020 
Estimativa de custo: R$1.810,00 
Fonte de recurso: custeio 
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31. 
Objeto: Registro de preços e efetivas aquisições parceladas de suprimentos de informática (toners e unidades de imagem 
para impressoras) 
Registro anterior: ARP nº 01/2019 
Unidade Demandante: Almoxarifado 
Justificativa: suprimentos de informática para utilização e recomposição do estoque da Justiça Militar. 
Início: abril/2020 
Estimativa de custo anual: R$90.000,00 
Fonte de recurso: “1051 02 061 734 4355 0001”, natureza de despesa “339030”, item de despesa “16”, fonte de recursos 
“10”,  procedência “1”. 
 
 

MAIO 
 
 
32. 
Objeto: Aquisição de Scanners (quantidade a ser definida nos estudos técnicos preliminares) 
Unidade Demandante: Gerência de Informática, extensivo a todos os setores da JMEMG 
Justificativa: A demanda de digitalização de documentos é grande e a Gerência de Informática está sempre recebendo 
pedidos de mais equipamentos. Dessa forma, essa aquisição pretende substituir os equipamentos que estão mais 
problemáticos e realocá-los, de forma a atender mais usuários da Justiça Militar. 
Início: maio/2020 
Estimativa de custo anual: R$30.000,00 
Vinculação com o PETIC: Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de TIC. Manter e aprimorar a infraestrutura 
de TIC da Justiça Militar. 
 
33. 
Objeto: Aquisição de um veículo quatro rodas para serviços do TJMMG (substituição do palio weekend). 
Unidade Demandante: CESI 
Justificativa: para atender às necessidades de transporte institucional 
Início: maio/2020 
Estimativa de custo anual: R$65.000,00 
Fonte de recurso: investimento 
 
34. 
Objeto: registro de preços e efetivas aquisições parceladas de água mineral para a Justiça Militar 
Registro anterior: ARP nº 02/2019 
Unidade Demandante: Almoxarifado 
Justificativa: Necessidade de fornecimento de água para consumo de magistrados e servidores da Justiça Militar. 
Início: maio/2020 
Estimativa de custo anual: R$6.000,00  
Fonte de recurso: “1051 02 061 734 4355 0001”, natureza de despesa “339030”, item de despesa “08”, fonte de recursos 
“10” e procedência  “1”. 
 
 
 

JUNHO 
 
35. 
Objeto: Investimento na infraestrutura do Datacenter da JMEMG com aquisição de equipamentos servidores, expansão da 
solução de virtualização, switches, renovação de suporte a softwares, contratações de manutenções e eventuais soluções 
de controle de umidade e temperatura dos ambientes críticos, investimento em controle de acesso, dentre outros 
investimentos em infraestrutura de TIC. 
Unidade Demandante: Gerência de Informática 
Justificativa: Trata-se de investimento direto em infraestrutura de TIC para suportar as atividades meio e fim da JMEMG. 
Início: junho/2020 
Estimativa de custo anual: R$350.000,00 
Vinculação com o PETIC: Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de TIC. Manter e aprimorar a infraestrutura 
de TIC da Justiça Militar. 
 
36. 
Objeto: Aquisição de 80 protetores de quina emborrachados/EVA. 
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Unidade Demandante: CESI 
Justificativa: conservação do patrimônio 
Início: junho/2020 
Estimativa de custo anual: R$1.600,00 
 
37. 
Objeto: Aquisição de 25 protetores de para choques 
Unidade Demandante: CESI 
Justificativa: conservação do patrimônio 
Início: junho/2020 
Estimativa de custo anual: R$500,00 
 
38. 
Objeto: Aquisição de pneus para veículos da frota 
Unidade Demandante: CESI/SETRANS 
Justificativa: conservação do patrimônio 
Início: junho/2020 
Estimativa de custo anual: R$3.000,00 
 
39. 
Objeto: Serviços de revisão em estabelecimento autorizado para veículos da frota em garantia  
Unidade Demandante: CESI 
Justificativa: conservação do patrimônio 
Início: junho/2020 
Estimativa de custo anual: R$5.850,00 
 
40. 
Objeto: Serviços de agenciamento de viagens, incluindo passagens aéreas, hospedagem e serviços correlatos.  
Contratada atual: Money Turismo Eireli - EPP 
Contrato nº 15/2019 
Vigência: 09/09/2019 a 09/09/2020 
Unidade Demandante: Gerência Administrativa, para atender aos diversos setores da Justiça Militar. 
Justificativa: Necessidade do fornecimento dos serviços para realização das viagens em Diligência do Serviço Público 
(D.S.P.) de magistrados e servidores da Justiça Militar. 
Início: junho/2020 
Estimativa de custo anual: R$150.000,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
41. 
Objeto: Serviços postais para a Justiça Militar 
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 
Contrato nº 9912447638 
Vigência: 20/08/2019 a 20/08/2020 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: Gerência Administrativa 
Justificativa: Necessidade dos serviços postais para atender as diversas áreas da Justiça Militar. 
Início: junho/2020  
Estimativa de custo anual: R$81.022,50 
Fonte de recurso: custeio 
 
42. 
Objeto: Registro de preços e efetivas aquisições parceladas de material de escritório 
Registro anterior: Ata nº 04/2019 
Unidade Demandante: Almoxarifado 
Justificativa: aquisição de materiais de escritório para utilização e recomposição de estoque 
Início: junho/2020 
Estimativa de custo anual: R$45.000,00 
 
43. 
Objeto: manutenção preventiva e corretiva integral (inclusão total de peças) dos elevadores  
Unidade Demandante: Gerência Administrativa  
Justificativa: necessidade de manutenção dos elevadores para proporcionar segurança e funcionamento adequado 
Início: junho/2020  
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Estimativa de custo anual: R$42.329,16 
Fonte de recurso: custeio 
 
44. 
Objeto: serviço contínuo de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar da Justiça Militar 
Unidade Demandante: Gerência Administrativa 
Justificativa: Necessidade de manutenção dos equipamentos que compõe os sistemas de condicionamento de ar do Ed. 
Sede da Justiça Militar. 
Início: junho/2020 
Estimativa de custo anual: R$150.000,00 
Fonte de recuso: custeio 
 
 

JULHO 
 
 
45. 
Objeto: serviços de engenharia para adequação do layout da Central de Distribuição; alteração do layout das salas da 
Diretoria de Finanças; adequação da copa do 6º andar; pintura da sala do CESI, das salas da assistência militar e da 
intendência 
Unidade Demandante: Central de Distribuição/Diretoria de Finanças/Gerência Administrativa/CESI 
Justificativa: execução de melhorias nos ambientes e medidas de conservação 
Início: julho/2020 
Estimativa de custo anual: R$100.000,00 (cem mil reais).  
Fonte de recurso: custeio 
 
46. 
Objeto: Aquisição de cobertura de policarbonato para a garagem superior. 
Unidade Demandante: CESI 
Justificativa: conservação do patrimônio 
Início: julho/2020 
Estimativa de custo anual: R$26.000,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
47. 
Objeto: Serviço de execução de atividades auxiliares por adolescentes trabalhadores 
Contratada atual: Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte (ASSPROM) 
Contrato nº 07/2016 
Vigência: 02/09/2019 a 02/09/2020 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: Gerência Administrativa 
Justificativa: Necessidade dos serviços auxiliares desenvolvidos por adolescentes trabalhadores em diversos setores da 
Justiça Militar. 
Início: julho/2020 
Estimativa de custo anual: R$143.520,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
48. 
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para a Justiça Militar 
Unidade Demandante: Almoxarifado 
Justificativa: preparação de lanches para os magistrados, Conselhos de Justiça e eventos institucionais realizados na sede 
da Justiça Militar de Minas Gerais, de forma a viabilizar, principalmente, a sua permanência em atividades que se 
prolongam, muitas vezes para além da jornada normal de trabalho, nas dependências do Tribunal. 
Início: julho/2020 
Estimativa de custo anual: R$100.000,00 
Fonte de recurso: custeio 
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AGOSTO 
 
 
49. 
Objeto: Novo contrato de suporte ao Software de gerenciamento do acervo bibliográfico da JMEMG  
Unidade Demandante: Escola Judicial da JMEMG/Biblioteca 
Justificativa:  Trata-se do software que gerencia todo o acervo bibliográfico da JMEMG. A motivação é garantir a 
disponibilização em meio eletrônico do acervo da Biblioteca da JMEMG aos usuários. Os resultados são celeridade na 
consulta, no serviço de empréstimo e todas as funcionalidades que o software oferece. O atual contrato já contempla o seu 
4º e último Termo Aditivo, firmado em 2019. 
Início: agosto/2020 
Estimativa de custo anual: R$6.000,00 
Vinculação com o PETIC: Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de TIC. 
 
50. 
Objeto: Serviços de engenharia para execução do projeto executivo de adaptação da varanda do 6º andar do edifício para 
abrigar uma sala de capacitação. 
Unidade Demandante: EJM 
Justificativa: Necessidade de um espaço físico que possibilite a realização de capacitações em diferentes formatos 
educacionais - mais propícios à troca de ideias e a atividades vivenciais e participativas - e voltadas a um menor número 
de participantes. 
Início: agosto/2020 (após recebimento do projeto executivo) 
Estimativa de custo anual: R$60.000,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
51. 
Objeto: Palestra voltada à promoção de bem-estar e qualidade de vida  
Unidade Demandante: Comitê de Saúde 
Justificativa: Necessidade de fomentar o bem-estar, reduzindo o absenteísmo por doença e aumentando os níveis de 
satisfação no trabalho 
Início: agosto/2020 
Estimativa de custo anual: R$1.000,00 
Fonte de recurso: custeio 
Vinculação ao Planejamento Estratégico Institucional: Uma das ações estratégicas previstas na perspectiva 4.3.1 do 
Planejamento Estratégico (Melhoria da gestão de pessoas) é “contratar palestrantes capacitados nos temas relacionados 
a saúde e bem-estar”. 
 
52. 
Objeto: Serviço de Quick Massage  
Unidade Demandante: Comitê de Saúde 
Justificativa: Necessidade de valorizar as pessoas, por meio de ação que promova relaxamento, ativação do sistema 
circulatório e alívio de dores, de desconfortos musculares e do cansaço físico e mental. 
Início: agosto/2020 
Estimativa de custo anual: R$700,00 
Fonte de recurso: custeio 
Vinculação ao Planejamento Estratégico Institucional: A perspectiva 4.3.1 do Planejamento Estratégico (Melhoria da gestão 
de pessoas) abrange ações relacionadas à valorização dos colaboradores. 
 
53. 
Objeto: Lancetas e tiras para aferição de glicemia capilar  
Unidade Demandante: Comitê de Saúde 
Justificativa: Necessidade de prevenção e combate ao diabetes, patologia com alta prevalência na população brasileira. 
Início: setembro/2020 
Estimativa de custo anual: R$600,00 
Fonte de recurso: custeio 
Vinculação ao Planejamento Estratégico Institucional: Segundo consta no Planejamento Estratégico, “é diretriz estratégica, 
de todos os órgãos do Poder Judiciário, zelar pelas condições de saúde de magistrados e servidores, com vistas ao bem 
estar e à qualidade de vida no trabalho”. 
 
54. 
Objeto: serviço de lavagem geral e ducha para a frota de veículos oficiais da Justiça Militar 
Contratada atual: Posto Ponte Nova Ltda. 
Contrato nº 22/2019 
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Vigência: 21/10/2019 a 21/10/2020 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: Gerência Administrativa 
Justificativa: limpeza e conservação dos veículos oficiais da Justiça Militar 
Início: agosto/2020 
Estimativa de custo anual: R$15.696,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
55. 
Objeto: Adesão à Rede IP Multisserviços do Estado de Minas Gerais – PRODEMGE e Telemar  
Vigência: 15/11/2014 a 14/11/2020 
Unidade Demandante: Gerência de Informática 
Justificativa: monopólio PRODEMGE para acesso as suas bases através de link dedicado com a rede governo 
Início: agosto/2020 
Estimativa de custo anual: R$33.027,84 
Fonte de recurso: custeio 
Vinculação com o PETIC: Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de TIC; Expansão do Processo Judicial 
Eletrônico. 
 
56. 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel pessoal -SMP. 
Unidade Demandante: Gerência Administrativa 
Justificativa: Necessidade do serviço de telefonia móvel para magistrados e servidores da Justiça Militar. 
Contratada atual: Telefônica Brasil S/A 
Contrato nº 23/2019 
Vigência: 18/10/2019 a 18/10/2020 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Início: agosto/2020 
Estimativa de custo anual: R$4.628,16 
Fonte de recurso: custeio 
 
 
 

SETEMBRO 
 

 
57. 
Objeto: Seguro total da frota de veículos oficiais do TJM 
Contratada atual: Mapfre Seguros Gerais S/A 
Contrato nº 24/2017 
Vigência: 29/11/2019 a 29/11/2020 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: Gerência Administrativa. 
Justificativa: Necessidade de contratação de seguro da frota de veículos oficiais do TJM. 
Início: setembro/2020 
Estimativa de custo anual: R$6.426,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
 

OUTUBRO 
 
 
58. 
Objeto: serviço de locação de equipamentos de segurança eletrônica, prestação de serviço de monitoramento de imagens 
através de CFTV IP, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, incluindo instalação, manutenção 
preventiva e corretiva de componentes, remanejamento, vinculando ao prazo de 12 (doze) meses no Edifício Sede do 
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e aquisição de Infraestrutura  
Contratada atual: Método System Comercio de Equipamentos para Telecomunicações e Serviços Ltda - EPP 
Contrato nº 32/2019 
Vigência: 10/12/2019 a 10/12/2020 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: CESI 
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Justificativa: medida necessária para potencializar a segurança institucional do Tribunal.  
Início: outubro/2020 
Estimativa de custo anual: R$46.898,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
59. 
Objeto: Serviço telefônico fixo comutado (STFC) 
Contratadas atuais: Claro S/A e Telemar Norte Leste S/A 
Contratos nº 27/2018 e 28/2018 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: Gerência Administrativa 
Justificativa: Necessidade do serviço de comunicação via telefonia fixa para a Justiça Militar. 
Início: outubro/2020 
Estimativa de custo anual: R$22.545,89 
Fonte de recurso: custeio 
 
 

NOVEMBRO 
 
 
60. 
Objeto: Locação de 03 (três) máquinas de reprografia 
Contratada atual: Jetmax Soluções em Impressão Ltda 
Contrato nº 23/2016 
Vigência: 10/01/2020 a 09/01/2021 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: Gerência Administrativa 
Justificativa: Necessidade de locação de máquinas de reprografia para cópia de documentos administrativos e judiciais dos 
diversos setores da Justiça Militar. 
Início: novembro/2020 
Estimativa de custo anual: R$8.878,50 
Fonte de recurso: custeio 
  
 
 


