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PLANO ANUAL DE AQUISIÇÕES - 2021 
 
 

JANEIRO 
 

 
01.  
Objeto: serviço contínuo de planejamento, coordenação, organização, montagem e execução de eventos, com 
fornecimento de infraestrutura necessária 
Contratada atual: A&G Eventos e Representações LTDA. 
Contrato nº :03/2020 
Vigência: 11/02/2020 a 11/02/2021 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: SECOM 
Justificativa: A atual estrutura deste Tribunal não permite a realização dos eventos a contento em razão da inexistência 
de recursos operacionais próprios capazes de suprir a demanda, tornando-se necessária a contratação de empresa 
especializada para, sob demanda, prestar serviços de organização de eventos. 
Início: janeiro/2021 
Estimativa de custo anual: R$ 397.115,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
02. 
Objeto: serviço de arquivista, auxiliar de arquivo e apoio administrativo para a Justiça Militar 
Unidade Demandante: Gestão Documental 
Justificativa: Atender às necessidades do Tribunal de mão de obra que possa auxiliar às diversas atividades operacionais 
administrativas e no arquivo.  
Início: janeiro/2021 
Estimativa de custo anual: R$732.000,00  
Fonte de recurso: custeio 
 
03.  
Objeto: Aquisição de iluminadores para realização de audiências virtuais e videoconferências  
Unidades demandantes: Gerência Administrativa/Almoxarifado 
Justificativa: com a pandemia da COVID-19 e a necessidade de adoção do trabalho remoto, a grande maioria das 
audiências, sessões e reuniões são realizadas por videoconferência. A aquisição tem como finalidade melhorar esse tipo 
de comunicação. 
Início: janeiro/2021 
Estimativa de custo anual: R$2.000,00 
Fonte de recurso: investimento 
 
04.  
Objeto: Aquisição de mobiliário (mesa e sofá de espera, cadeiras de escritório, mesa de escritório, armário para 
escritório, gaveteiro, face fixa ou móvel de Sistemas de Arquivos Deslizantes, mobiliário para sala de audiências da 4ª 
AJME) 
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: janeiro/2021 
Estimativa de custo anual: R$50.000,00 
Fonte de recurso: investimento 
  
 

 
FEVEREIRO 

 
 
05. 
Objeto: registro de preços e efetivas aquisições parceladas de água mineral para a Justiça Militar 
Unidade Demandante: Almoxarifado 
Justificativa: Necessidade de fornecimento de água para consumo de magistrados e servidores da Justiça Militar. 
Início: fevereiro/2021 
Estimativa de custo anual: R$10.000,00  
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Fonte de recurso: custeio 
 
06. 
Objeto: Registro de preços e efetivas aquisições parceladas de material de escritório 
Unidade Demandante: Almoxarifado 
Justificativa: aquisição de materiais de escritório para utilização e recomposição de estoque 
Início: fevereiro/2021 
Estimativa de custo anual: R$20.000,00 
 
07. 
Objeto: contratação de seguro obrigatório para DPVAT 
Unidade Demandante: Gerência Administrativa 
Justificativa: seguro obrigatório de veículos da frota 
Início: fevereiro/2021 
Estimativa de custo anual: R$100,00 
 
08. 
Objeto: contratação de agente de integração para operacionalizar o programa de estágio da Justiça Militar 
Contratada atual: Centro de Integração Empresa Escola de Minas Gerais 
Contrato nº 11/2020 
Vigência: 29/04/2020 a 29/04/2021 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: RH 
Justificativa: As atividades desenvolvidas pelos estagiários são de suma importância para o bom andamento dos 
trabalhos desta Justiça Militar. O agente de integração tem o papel fundamental de promover a interlocução entre o 
Tribunal, o estagiário e as várias instituições de ensino existentes, auxiliando na comunicação entre as partes, 
tornando mais eficiente o processo de seleção de candidatos, facilitando a triagem de perfis e garantindo segurança 
jurídica aos envolvidos. 
Início: fevereiro/2021 
Estimativa de custo anual: R$ 329.993,56 
Fonte de recurso: custeio 
 
09.     
Objeto: prestação de serviços de locação de rádios transceptores portáteis digital com frequências homologadas e fones 
de ouvido, com a respectiva assistência técnica.  
Contratada atual: PA Comércio e Serviços Gerais Eirelli 
Contrato nº 10/2020 
Vigência: 15/05/2020 a 15/05/2021  
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: CESI 
Justificativa: os equipamentos pretendidos são essenciais para o desempenho das atividades de segurança dos 
integrantes do CESI, objetivando a proteção de servidores, magistrados e visitantes e das instalações físicas do TJMMG. 
Início: fevereiro/2021 
Estimativa de custo anual: R$ 16.246,68 
Fonte de recurso: custeio 
 
10. 
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos oficiais da Justiça Militar de 
acordo com o registro de preços do Estado de Minas Gerais. 
Unidade Demandante: CESI 
Justificativa: Necessidade de abastecimento dos veículos oficiais da Justiça Militar 
Início: fevereiro/2021 
Estimativa de custo anual: R$50.000,00 
 
11. 
Objeto: Novo contrato de manutenção preventiva e corretiva do ar de precisão do Datacenter do TJMMG. 
Unidade Demandante: Gerência de Informática 
Justificativa: Trata-se de contrato serviço de manutenção preventiva e corretiva do ar de precisão do Datacenter do 
TJMMG, incluindo fornecimento de peças. 
Início: fevereiro/2021 
Estimativa de custo anual: R$30.000,00 
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. 
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12.     
Objeto: Locação de scanner raio X, para controle de entrada de bolsas/pastas.  
Unidade Demandante: CESI 
Justificativa: segurança institucional 
Início: fevereiro/2021 
Estimativa de custo anual: R$57.600,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
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/2021 
Estimativa de custo anual: a estimar  
Fonte de recurso: custeio 
 
14.      
Objeto: Novo contrato de manutenção preventiva e corretiva do gerador de energia do prédio sede do TJMMG 
Unidade Demandante: Gerência de Informática 
Justificativa: Trata-se de serviço de manutenção preventiva e corretiva do Gerador de Energia do prédio sede do TJMMG, 
incluindo fornecimento de peças em caso de necessidade de trocas. 
Início: fevereiro/2021 
Estimativa de custo anual: R$24.000,00 
Fonte de recurso: custeio 
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. 
 
15. 
Objeto: aquisição de livros 
Unidade Demandante: Biblioteca 
Justificativa: Atualizar o acervo e agregar novos títulos à coleção 
Início: fevereiro/2021 
Estimativa de custo: R$10.000,00 
Fonte de recurso: investimento 
 
 

MARÇO 
 
 
16. 
Objeto: suporte técnico a servidores 
Contratada: Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais PRODEMGE 
Contrato nº 07/2017  
Vigência: 03/06/2019 a 03/06/2021 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: GERINF 
Justificativa: Os resultados estão diretamente ligados à boa prestação jurisdicional da instituição, totalmente atrelada aos 
meios eletrônicos, em especial, o acesso e uso do Pje, eproc, consultas processuais, Diário Eletrônico, dentre outros. 
Destacamos neste quesito de resultados e motivação da contratação que ambientes críticos necessitam de manutenção 
preventiva e corretiva em tempo hábil sob pena de comprometimento da alta disponibilidade.  
Estimativa de custo anual: R$14.820,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
17. 
Objeto: serviços de Acesso a Solução de Business Intelligence, Integração à Rede IP Multisserviços e Gerenciamento de 
Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços e Acesso ao ambiente Mainframe. 
Contratada: Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais PRODEMGE 
Contrato nº 06/2019  
Vigência: 03/06/2019 a 03/06/2021 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: GERINF 
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Justificativa: A Justiça Militar, órgão do Poder Judiciário Estadual Mineiro, está administrativamente vinculada ao Governo 
do Estado de Minas Gerais, em especial, no presente caso, no que concerne à área financeira, contábil e orçamentária. 
Os serviços mencionados no objeto são muito utilizados pela Diretoria Executiva de Finanças do TJMMG, com apoio da 
Gerência Administrativa, para alguns lançamentos de liquidação de despesas no SIAFI, Sistema de Administração 
Financeira, contábil e de execução orçamentária do Estado de Minas Gerais, cujo acesso é provido pela PRODEMGE. 
Neste escopo entrarão também os acessos e emissão de relatórios do sistema SIAD da Administração pública do Estado 
de Minas Gerais. O acesso ao ambiente Mainframe exige o acesso à Rede IP, pois os links de comunicação são 
dedicados e restritos à rede do Estado de MG. Para o acesso à rede IP é compulsória a contratação da gestão das 
operadoras. Com relação ao acesso ao armazém de informações, este é necessário para geração de relatórios 
estatísticos vinculados às informações fornecidas pelo SIAFI e SIAD, cuja conexão se dá por meio do ambiente 
Mainframe disponibilizado pela PRODEMGE. Em síntese, os quatro serviços descritos estão intimamente ligados, sendo 
de muita importância que a contratação seja conjunta. 
Estimativa de custo anual: R$46.620,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
18. 
Objeto: serviço de Hospedagem de Sistemas em Ambiente Compartilhado - Baixa Plataforma 
Contratada: Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais PRODEMGE 
Contrato nº 09/2019 
Vigência: 04/06/2019 a 04/06/2021 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: GERINF 
Justificativa: necessidade de garantir a continuidade de todos os serviços web prestados pela Justiça Militar do Estado de 
Minas Gerais à sociedade, que dependem de um portal eletrônico de acesso único para facilitar as consultas. 
Destacamos também que o portal permite a veiculação de notícias, a disponibilização do Diário Eletrônico, da Consulta 
Processual, enfim de todos os serviços web destinados a facilitar a vida dos jurisdicionados, operadores do Direito, 
Servidores da JMEMG, Magistrados e cidadãos em geral.  Podemos, ainda, considerar a garantia de continuidade de um 
serviço  altamente crítico à consecução dos objetivos estratégicos da JMEMG, qual seja, manter no ar, disponível 24 
horas por dia, 7 dias por semana o portal web da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. 
Estimativa de custo anual: R$44.209,08 
Fonte de recurso: custeio 
 
19. 
Objeto: aquisições complementares à sala de audiências da 4ª AJME (projetores, tela de projeção, persianas, relógio, 
placas, etc) 
Unidade demandante: Gerência Administrativa/Almoxarifado 
Justificativa: necessidade de composição do novo ambiente no edifício-sede da JMEMG. 
Início: março/2021 
Estimativa de custo: R$20.000,00 
Fonte de recurso: capital e custeio 
 
20. 
Objeto: execução do projeto de climatização – Etapa 2B 
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/2021 
Estimativa de custo: R$150.000,00 
Fonte de recurso: capital e custeio 
 
21. 
Objeto: Contratação de solução e/ou consultoria para teste de vulnerabilidade a fim de monitorar e continuar garantindo a 
segurança do ambiente eletrônico. 
Unidade Demandante: Gerência de Informática 
Justificativa: Ação proativa para proteção do ambiente tecnológico da JMEMG 
Início: março/2021 
Estimativa de custo anual: R$50.000,00 
Vinculação com o PETIC: Manter e aprimorar a infraestrutura de TIC da Justiça Militar. 
 
22. 
Objeto:  Diagramação e impressão da Revista de Estudos e Informações – REI 
Unidade Demandante: SECOM 
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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: março/2021 
Estimativa de custo anual: R$30.000,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
23.   
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: 03/07/2020 a 03/07/2021 
Possibilidade de prorrogação: sim  
Unidade Demandante: GERADMIN 
Justificativa: A contratação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, jardinagem, copeiragem, 
recepção, motorista, telefonista, apoio administrativo e portaria tem como justificativa a necessidade de manter um 
ambiente salubre, asseado, higiênico e organizado no Tribunal, bem como de propiciar apoio administrativo às atividades 
desenvolvidas no órgão. Os serviços são cotidianamente requisitados com a finalidade de atender às necessidades 
permanentes de limpeza, recolhimento de lixo, manutenção dos espaços de trabalho, atendimento ao público, 
deslocamento de autoridades e oficiais de justiça, segurança no controle de acesso à garagem, dentre outras. Note-se 
que esse tipo de serviço deve ser prestado continuamente, e não apenas para atender a uma demanda momentânea. 
Tratam-se de serviços habituais, portanto. 
Início: março/2021 
Estimativa de custo anual: R$ 2.445.424,31 
Fonte de recurso: custeio 
 
24. 
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/2021 
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. 
 
25. 
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/2021 
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”. 
 
26.  
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: 25/05/2020 a 28/05/2021 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: Gerência Administrativa 
Justificativa: segurança do patrimônio 
Estimativa de custo anual: R$3.360,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
27. 
Objeto: Aquisição de sensores de marcha ré para a frota do TJMMG 
Unidade Demandante: CESI/SETRANS 
Justificativa: segurança e conservação do patrimônio 
Início: março/2021 
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Estimativa de custo anual: R$1.000,00 
 
 
 

ABRIL 
 
 
28. 
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: abril/2021 
Estimativa de custo anual: R$10.000,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
29. 
Objeto: Materiais de expediente, descartáveis de copa e cozinha, filtros, álcool gel, totens e similares  
Unidade Demandante: Almoxarifado 
Justificativa: materiais necessários para consumo e manutenção 
Início: abril/2021 
Estimativa de custo anual: R$10.000,00  
 
30. 
Objeto: equipamentos de proteção individual  
 Unidade Demandante: Gerência Administrativa e Gestão Documental 
Justificativa: materiais necessários para proteção individual no manuseio de documentos antigos e contra a COVID-19. 
Início: abril/2021 
Estimativa de custo anual: R$10.000,00 
 
31. 
Objeto: Locação de impressoras para a Justiça Militar de acordo com o registro de preços do Estado de Minas Gerais. 
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. 
Início: abril/2021 
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. 
 
32. 
Objeto: Pórtico detector de metal para entrada do Hall principal 
Unidade Demandante: CESI 
Justificativa: para atender às necessidades de segurança institucional 
Início: abril/2021 
Estimativa de custo anual: R$20.000,00 
Fonte de recurso: investimento 
 
33. 
Objeto: Aquisição de materiais de primeiros socorros 
Unidade Demandante: CESI 
Justificativa: possibilitar primeiros socorros no edifício-sede do TJMMG 
Início: abril/2021 
Estimativa de custo anual: R$5.000,00 
Fonte de recurso: custeio 
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MAIO 

 
34. 
Objeto: Licenças diversas de software (como exemplo o Adobe Acrobat Pro, o antivírus Kaspersky, o software de backup 
Veem, software de virtualização Vmware, o pacote Office, soluções de BI, dentre outros). 
Unidade Demandante: Gerência de Informática e demais setores do TJMMG. 
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: maio/2021 
Estimativa de custo anual: R$150.000,00 
Vinculação com o PETIC: Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de TIC. Manter e aprimorar a 
infraestrutura de TIC da Justiça Militar. 
 
35.    
Objeto: Manutenção de veículos da frota oficial 
Contratada atual: Auto Center GT Eireli - EPP 
Contrato nº: 15/2020 
Vigência: 21/08/2020 a 21/08/2021 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: SETRANS 
Justificativa: necessidade de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota do TJMMG. 
Estimativa de custo anual: R$46.800,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
36. 
Objeto: Aquisição de 2 (dois) veículos quatro rodas, sedan, na cor branca, de serviço, para a renovação da frota do 
TJMMG 
Unidade Demandante: CESI 
Justificativa: para atender às necessidades de transporte institucional 
Início: maio/2021 
Estimativa de custo anual: R$160.000,00 
Fonte de recurso: investimento 
 
37.  
Objeto: Serviços postais para a Justiça Militar, incluindo serviços internacionais, encomendas nacionais, carta comercial, 
MDPD, mala direta básica, serviços telemáticos, aquisição de produtos, de acordo com a Política Comercial revisada em 
2020 
Contratada atual: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 
Contrato nº : 9912447638 
Vigência: 18/08/2020 a 18/08/2021 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: GERADMIN 
Justificativa: Na atividade-fim de fazer justiça, quando da aplicação do Direito aos casos concretos, a Justiça Militar 
expede vários atos judiciais/jurisdicionais, sobretudo intimações e cartas precatórias, que devem ser comunicados às 
partes jurisdicionadas e a outros órgãos envolvidos nessa atividade (vítimas, réus, testemunhas, órgãos do Ministério 
Público, outros órgão do Poder Judiciário etc), por isso contratar serviços postais múltiplos (como o serviço de envio de 
cartas comerciais simples e registradas, telegramas, PAC, Sedex, Sedex 10, Sedex 12 com aviso de recebimento e mala 
direta postal) é essencial para que a Justiça Militar garanta que esses atos judiciais/jurisdicionais expedidos sejam, e de 
uma forma mais eficiente e tempestiva, comunicados às partes jurisdicionadas envolvidas, especialmente àquelas que 
residem ou tem sede no interior do Estado. 
Estimativa de custo anual: R$ 60.000,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
 

JUNHO 
 
38.    
Objeto: Serviço de execução de atividades auxiliares por adolescentes trabalhadores 
Contratada atual: ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM 
Vigência: 03/09/2020 a 03/09/2021 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: GERADMIN 
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Justificativa: A contratação dos serviços dos adolescentes trabalhadores representa apoio administrativo essencial às 
atividades desenvolvidas no órgão. Os serviços são cotidianamente requisitados com a finalidade de atender às 
necessidades permanentes de transporte de documentos e processos, elaboração de cargas e outras tarefas 
administrativas que lhes são designadas nos setores em que estão lotados. Note-se que esse tipo de serviço deve ser 
prestado continuamente, e não apenas para atender a uma demanda momentânea. Tratam-se de serviços habituais. 
Estimativa de custo anual: R$ 208.824,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
39. 
Objeto: Investimentos na infraestrutura do Datacenter da JMEMG com aquisição de equipamentos servidores, expansão 
da solução de virtualização, switches core e de borda, 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, visando sobremaneira a alta disponibilidade e segurança do 
ambiente. 
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/2021 
Estimativa de custo anual: R$400.000,00 
Vinculação com o PETIC: Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de TIC. Manter e aprimorar a 
infraestrutura de TIC da Justiça Militar. 
 
40. 
Objeto: Aquisição de pneus para veículos da frota 
Unidade Demandante: CESI/SETRANS 
Justificativa: conservação do patrimônio 
Início: junho/2021 
Estimativa de custo anual: R$5.000,00 
 
41. 
Objeto: Serviços de revisão em estabelecimento autorizado para veículos da frota em garantia  
Unidade Demandante: CESI/SETRANS 
Justificativa: conservação do patrimônio 
Início: junho/2021 
Estimativa de custo anual: R$2.200,00 
 
 
 

JULHO 
 
42. 
Objeto: Serviço Móvel Pessoal – SMP 
Contratada: Telefônica Brasil S/A (nome fantasia Vivo) 
Contrato nº 23/2019 
Vigência: 19/10/2020 a 19/10/2021 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: GERADMIN  
Justificativa: atender às demandas de comunicação institucional. 
Estimativa de custo anual: R$4.659,23 
Fonte de recurso: custeio 
 
43. 
Objeto: serviços de comunicação corporativa 
Contratada: Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE 
Contrato nº 10/2016 
Vigência: 23/11/2020 a 25/10/2021 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: GERINF 
Justificativa: continuar oferecendo a todos os magistrados, servidores e colaboradores contas institucionais de e-mail a 
fim de dar suporte à comunicação corporativa eletrônica. 
Estimativa de custo anual: R$ 12.888,00 
Fonte de recurso: custeio 
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44. 
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: julho/2021 
Estimativa de custo: R$2.065,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
45. 
Objeto: serviços de engenharia para alteração do layout das salas da Diretoria de Finanças e adequação da copa do 6º 
andar. 
Unidade Demandante: Diretoria de Finanças/Gerência Administrativa 
Justificativa: execução de melhorias nos ambientes e medidas de conservação 
Início: julho/2021 
Estimativa de custo anual: R$100.000,00 (cem mil reais).  
Fonte de recurso: custeio 
 
46.    
Objeto: serviço de lavagem geral e ducha para a frota de veículos oficiais da Justiça Militar 
Contratada: POSTO PONTE NOVA LTDA 
Contrato nº 22/2019 
Vigência: 22/10/2020 a 22/10/2021. 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: SETRANS 
Justificativa: A contratação dos serviços de ducha e lavagem geral tem a finalidade de proporcionar condições adequadas 
de uso aos usuários e manter em bom estado de conservação os veículos que compõem a frota do Tribunal, a fim de 
evitar o desgaste precoce de peças em razão de sujeiras acumuladas e oferecer aos usuários condições de higiene. 
Estimativa de custo anual: R$15.696,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
 
 

AGOSTO 
 
 
47.    
Objeto: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, conforme condições e especificações 
Contratada atual: SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI 
Contrato nº 26/2020 
Vigência: 10/11/2020 a 10/11/2021 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: GERADMIN 
Justificativa: A contratação tem como finalidade atender às demandas de deslocamento de magistrados e servidores em 
diligências de serviço público, para participação em encontros de trabalho, solenidades oficiais, congressos, seminários, 
reuniões, cursos, visitas técnicas e outros eventos de exclusivo interesse público, bem como de palestrantes e 
colaboradores em eventos promovidos pelo Tribunal. 
Estimativa de custo anual: R$150.000,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
48.   
Objeto: seguro da frota de veículos  
Contratada atual: Mapfre Seguros Gerais S/A 
Contrato nº 24/2017  
Vigência: 29/11/2020 A 29/11/2021 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: SETRANS 
Justificativa: A contratação de empresa especializada em serviços contínuos para fornecimento de Seguro Total da frota 
de automóveis de propriedade do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais com cobertura em todo o território nacional, 
tendo em vista que os veículos automotivos estão sujeitos a acidentes que podem causar danos ao patrimônio do tribunal 
e a terceiros, de modo que a contratação se faz necessária para a garantia do patrimônio público contra eventuais 
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sinistros. A contratação do seguro possibilita maior facilidade na recuperação dos veículos e no ressarcimento de 
possíveis danos que possam ocorrer. 
Estimativa de custo anual: R$ $ 7.255,98 
Fonte de recurso: custeio 
 
49. 
Objeto: serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em 02 (dois) nobreaks de 15 kVA, da marca Engetron, 
localizados no Datacenter da Justiça Militar de Minas Gerais, de propriedade do CONTRATANTE, incluindo 
monitoramento e fornecimento de peças, exceto baterias, sendo as peças de reposição genuínas e originais do 
fabricante. 
Contratada: MEGA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS LTDA 
Contrato nº 22/2018 
Vigência: 20/11/2019 a 20/11/2021. 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: GERINF 
Justificativa: cuidado com a alta disponibilidade e com a segurança e integridade da informação. 
Estimativa de custo anual: R$ 24.897,84 
Fonte de recurso: custeio 
 
 
 

SETEMBRO 
 

 
50.     
Objeto: prestação mensal do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade Longa Distância Nacional, fixo 
para fixo e fixo para móvel. 
Contratada: TELEMAR NORTE LESTE S/A 
Contrato nº 28/2018 
Vigência: 14/12/2020 a 13/12/2021 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: GERADMIN  
Justificativa: atender às demandas de comunicação entre magistrados, servidores e usuários do órgão através dos 
serviços de telefonia fixa. Destacamos o caráter habitual e contínuo do objeto contratual, tendo em vista sua natureza e 
utilização cotidiana, possibilitando maior agilidade e eficácia na resolução de demandas decorrentes as atividades 
desempenhadas pelo Tribunal. 
Estimativa de custo anual: R$ 18.705,12 
Fonte de recurso: custeio 
 
51.    
Objeto: prestação mensal de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade Local 
Contratada: CLARO/SA 
Contrato nº 27/2018 
Vigência: 14/12/2020 a 13/12/2021 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: GERADMIN 
Justificativa: atender às demandas de comunicação entre magistrados, servidores e usuários do órgão através dos 
serviços de telefonia fixa. Destacamos o caráter habitual e contínuo do objeto contratual, tendo em vista sua natureza e 
utilização cotidiana, possibilitando maior agilidade e eficácia na resolução de demandas decorrentes as atividades 
desempenhadas pelo Tribunal. 
Estimativa de custo anual: R$ 4.802,29 
Fonte de recurso: custeio 
 
52.    
Objeto: manutenção preventiva e corretiva integral (inclusão total de peças) dos elevadores 
Contratada atual: Elevadores Milenio Eireli 
Contrato nº: 36/2020 
Vigência: 23/12/2020 a 23/12/2021 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: GERADMIN 
Justificativa: A execução dos serviços de manutenção dos equipamentos preventiva e corretiva é imprescindível para 
preservação e conservação das características de funcionamento e segurança dos elevadores que atendem à circulação 
vertical na sede do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. 
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Estimativa de custo anual: R$ 17.400,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
53. 
Objeto: serviços de manutenção preventiva, corretiva e atualizações de software em centrais telefônicas marca SIEMENS 
Modelo Hipath 3000, aparelhos analógicos e digitais marca SIEMENS e software de tarifação, com troca e fornecimento 
de peças, conforme condições técnicas e comerciais, de acordo com as especificações e detalhamentos 
Contratada: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 
Contrato nº 28/2017 
Vigência: 16/12/2019 a 16/12/2021 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: GERINF 
Justificativa: garantir  a continuidade de todos os serviços de telefonia da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.  
Estimativa de custo anual: R$29.215,44 
Fonte de recurso: custeio 
 
54. 
Objeto: Contratação de prestação de serviço de informática, consistente no fornecimento de Certificado Digital  
Unidade Demandante: GERINF 
Justificativa: proporcionar o uso da certificação digital a magistrados e servidores para a prática de atividades 
institucionais.  
Estimativa de custo anual: R$14.917,00 
Fonte de recurso: custeio 
 
55. 
Objeto: serviço de Hospedagem em Infraestrutura Virtualizada. 
Contratada: Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – PRODEMGE 
Contrato nº 26/2017   
Vigência: 21/12/2019 a 21/12/2021 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: GERINF 
Justificativa: A guarda de informações fora do site (ou da sede) da JMEMG, com a devida e recomendada segurança, é 
altamente estratégica por se tratar de um contingenciamento de dados críticos, haja vista os processos administrativos e 
judiciais já correrem, em quase sua totalidade, em meios digitais.  
Estimativa de custo anual: R$ 24.408,00 
 
 
 

OUTUBRO 
 
 
56.   
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviço contínuo de manutenção preventiva e, eventualmente, 
manutenção corretiva, com inclusão total de peças, dos sistemas de condicionamento de ar, ventilação e exaustão 
instalados na sede da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais  
Contratada atual: Air Minas Ar Condicionado Ltda - ME 
Contrato nº 01/2020  
Vigência: 18/01/2021 A 18/01/2022 
Possibilidade de prorrogação: sim 
Unidade Demandante: GERADMIN 
Justificativa: garantir condição operacional adequada para os sistemas de condicionamento de ar, ventilação e exaustão, 
maximizar sua vida útil e proporcionar condições que visem à obtenção dos padrões recomendados para conforto e 
qualidade do ar nos ambientes atendidos 
Estimativa de custo anual: R$ 170.654,71 
Fonte de recurso: custeio 
 
57. 
Objeto: Prestação de Serviços de suporte e atualização da Solução de Gravação Audiovisual de Audiências Judiciais - 
incluindo o software DRS - utilizado nas salas de audiências da Justiça Militar de Minas Gerais 
Unidade Demandante: GERINF 
Justificativa: manutenção da disponibilidade do sistema  
Estimativa de custo anual: R$ 12.000,00 
Fonte de recurso: custeio 
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NOVEMBRO 
 
58. 
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: novembro/2021 
Estimativa de custo anual: R$75.000,00 
Fonte de recurso: custeio 
 


