
 

 

 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO - 3ª REGIÃO 

 

 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO DE LICITAÇÃO REFERENTE 

À TOMADA DE PREÇOS 02/2011 
 

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, às catorze 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. Cláudia Sampaio Gonçalves e Sr. Manfredo Schwaner Gontijo, sob a 

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

referente a esta licitação, Tomada de Preços 02/2011, cujo objeto é a contratação de 

empresa de engenharia para fabricação, reforma e implantação de revestimentos de 

pisos, paredes, forros, mobiliário, cortinas e pintura, revitalizando-os conforme 

construção e layouts originais, no prédio deste Regional situado à Rua Curitiba, 835, 

bairro Centro - Belo Horizonte – MG. Aberta a sessão, assinaram o Termo de Abertura, 

juntamente com os membros da Comissão, os representantes das empresas  

Engeforma Engenharia Indústria e Comércio Ltda., Diviminas Ltda., RSR Engenharia 

Ltda e Rimus Construtora Ltda., não comparecendo, porém enviando envelopes de 

documentação e proposta comercial, a empresa Eficiência Construtora Ltda. Passou-

se, assim, ao exame dos pressupostos procedimentais aplicáveis à modalidade de 

licitação, constatando-se sua regularidade formal, especialmente no que se refere ao 

estabelecimento das condições de participação, definição precisa do objeto, publicação 

resumida do edital no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação, e 

observação do prazo mínimo entre a última publicação e a abertura dos envelopes. A 

seguir, a Comissão, procedendo ao exame dos envelopes apresentados, constatou 

estarem de acordo com o edital licitatório. Iniciou-se, então, consulta ao Sistema de 

Cadastro de Fornecedores – SICAF, para verificação da habilitação parcial da licitante e 

emissão da declaração, constatando-se a sua regularidade cadastral. Passou-se, então, 

à abertura dos envelopes contendo a documentação, rubrica dos seus documentos  e 

numeração de suas folhas pelos membros da CPL. Após conferência dos documentos 

eletrônicos emitidos pelo CREA, pela CPL, onde ficou constatado a veracidade e 

validade dos documentos apresentados pelos licitantes, os presentes fizeram uma 

análise sucinta da documentação apresentada. Perquiridos sobre a intenção de se 

manifestarem sobre a documentação analisada, os representantes presentes 

responderem não terem nenhuma observação a ser inserida na Ata. Diante disso, e 

havendo necessidade de se analisar minuciosamente os documentos apresentados, a 

Presidente da CPL resolveu suspender a sessão para análise dos documentos e envio 

do processo à área de engenharia para análise da qualificação técnica. Nada mais 

havendo, procedeu-se ao lacre do envelope onde foram guardadas as propostas 

comerciais, que ficarão sobre a guarda da CPL e encerrou-se a sessão. 
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