
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO - 3ª REGIÃO

ATA DA TERCEIRA SESSÃO DE LICITAÇÃO REFERENTE
À TOMADA DE PREÇOS 04/2010

Aos vinte e um 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  abertura  dos  envelopes  contendo  os  documentos 
relativos 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  a  conferência  dos  envelopes, 
constando que todos foram entregues dentro do prazo estabelecido e na forma do 
parágrafo  3ª  do  art.  48  da  Lei  8.666/93.  Na  sequencia,  os  representantes  das 
empresas Diviminas Ltda. e RSR Engenharia Ltda. assinaram o Termo de Abertura, 
juntamente  com  os  membros  da  Comissão,  Passou-se,  assim,  ao  exame  dos 
pressupostos  procedimentais  aplicáveis  à  prerrogativa  prevista  no  artigo  supra 
mencionado, constatando a sua regularidade. Iniciou-se, então, consulta ao Sistema de 
Cadastro de Fornecedores – SICAF, para verificação da habilitação parcial das licitantes 
e  emissão  da  declaração,  constatando-se  a  regularidade  cadastral  de  todas  as 
participantes. 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,  pela CPL,  dos  documentos eletrônicos  emitidos  pelo CREA,  onde 
ficou constatado a veracidade e validade de tais documentos. Os presentes fizeram 
uma análise sucinta da documentação apresentada. Perquiridos sobre a intenção de se 
manifestarem  sobre  a  documentação  analisada,  os  representantes  presentes 
responderam 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 e se foram 
sanadas as falhas apuradas em análise anterior. A presidente da CPL, comunicou aos 
presentes que os envelopes contendo as propostas comerciais encontravam-se sob 
sua guarda e dentro  do envelope lacrado na sessão anterior.  Nada mais havendo, 
encerrou-se a sessão.
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