
ATA DA TERCEIRA SESSÃO DE LICITAÇÃO REFERENTE
À CONCORRÊNCIA 01/2010

Aos cinco  dias do mês de julho  do  ano de dois  mil  e  dez às quatorze horas,  nas 

instalações da Diretoria da Secretaria de Material e Patrimônio deste Tribunal, à Rua 

Goitacases,  1475,  12º  andar,  reuniu-se  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  do 

Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, composta pela Srª. Áurea Coutens 

de Menezes, Sra. Elaine Petrocchi da Costa Vieira e Srª. Suely Darlene Silva, sob a 

presidência da primeira, para abertura dos envelopes contendo a “Proposta Comercial” 

referente  a  esta  licitação,  Concorrência  01/2010,  cujo  objeto  é  a  contratação  de 

empresa especializada para construção do fórum da justiça do trabalho de Coronel 

Fabriciano – MG.  Aberta a sessão, assinaram o Termo de Abertura, juntamente com 

os membros da Comissão, os representantes das empresas Diviminas Ltda. e Ecobras 

Construções  e  Manutenções  do  Brasil  Ltda..   Procedeu-se,  então,  à abertura  dos 

envelopes contendo as propostas comerciais e à rubrica e numeração de suas folhas 

por  membros  da  Comissão  Permanente  de  Licitação  e  pelos  representantes  das 

licitantes  presentes.  Dando  prosseguimento  aos  trabalhos,  a  Comissão  fez  um 

levantamento dos preços ofertados, para observância da existência de preferência de 

contratação, nos termos do art. 44 da Lei Complementar 123/06, constatando que o 

menor preço foi ofertado pela Construtora Alves Ltda., e que o valor da proposta da 

Diviminas, única microempresa participante, está superior aos 10% (dez por centos) 

estabelecidos  em Lei.  Após  a  análise  das  propostas  pelos  presentes  e  nada  mais 

havendo, resolveu a Comissão encerrar a reunião e encaminhar estes autos à Diretoria 

da Secretaria de Engenharia para conferência e emissão de parecer técnico relativo às 

propostas comerciais, passíveis de avaliação somente por profissionais daquela área.
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