
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO - 3ª REGIÃO

ATA DA SEGUNDA SESSÃO DE LICITAÇÃO REFERENTE
À TOMADA DE PREÇOS 04/2011

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, às catorze horas, nas 

instalações da Diretoria da Secretaria de Material e Patrimônio deste Tribunal, na 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 o Sr. Manfredo Schwaner Gontijo, sob a 

presidência da primeira, para o julgamento da fase de habilitação relativa à Tomada 

de  Preços  04/2011,  cujo  objeto  é  a  contratação  de  empresa  de  engenharia  para 

adaptar área do hall do edifício sede deste Regional situado na Av. Getúlio Vargas, 

225, em BH, para receber a exposição Permanente Trabalho e Cidadania. Aberta a 

sessão, a Comissão procedeu à leitura do parecer emitido pela Diretoria da Secretaria 

de  Engenharia  -  DSE,  juntado  aos  autos  fls.  370.  Informa,  em síntese,  o  referido 

parecer,  que foram minuciosamente  analisados  os documentos  apresentados  pelas 

duas empresas participantes Diviminas Ltda. e RSR Engenharia Ltda., sendo que os 

documentos  apresentados  não  atenderam a  todas  as  exigências  estabelecidas  no 

edital licitatório. Diviminas Ltda. “...não apresentou atestado de capacidade técnica 

para  o  item instalação  de  paredes  dryall e  a  licitante  RSR  Engenharia  Ltda.  não 

apresentou  atestado  de  capacidade  técnica  para  o  item  assentamento  de  piso 

elevado.”  Por  trata-se  de  matéria  essencialmente  técnica,  passível  de  análise  por 

profissionais  da  área  de  engenharia,  resolve,  a  Comissão,  declarar  inabilitadas  as 

licitantes  Diviminas  Ltda.  e  RSR  Engenharia  Ltda.  Diante  da  inabilitação  das  duas 

únicas  concorrentes  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  decidiu,  com  fulcro  no 

parágrafo 3º do art. 48, da Lei 8.666/93, conceder o prazo de 8 dias úteis, a contar da 

publicação deste resultado no DOU, para que sejam apresentados novos documentos, 

escoimados das falhas apontadas no parecer técnico. Fica, desde já, fixada a nova 

data para abertura dos envelopes de habilitação para o dia 21/11/2011, às 14 horas, 

na Rua dos Goitacazes, 1475, 12ª andar. Nada mais havendo encerrou-se a sessão.
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