
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO - 3ª REGIÃO

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

Aos dois dias do mês de dezembro 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 a divulgação do resultado de julgamento da fase de 
habilitação  relativo  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,  juntado à fl.  591. Informa, em 
síntese,  o  referido  parecer  que  “Foram  apresentadas  propostas  pelas  seguintes 
empresas:  Diviminas  Ltda  e  RSR  Engenharia  Ltda.  As  duas  propostas  foram 
minuciosamente  examinadas  e  atenderam  a  todas  as  exigências  mínimas 
estabelecidas, consideradas portanto, aptas para prosseguimento no certame.” Cabe 
esclarecer que as exigências relativas à qualificação técnica mencionados no parecer 
da DSE, já foram atendidas, quando da apresentação do 2º envelope de habilitação, na 
forma prevista no § 3º, art. 48, da Lei 8.666/93.  Assim sendo, resolveu a Comissão 
Permanente de Licitação, acolher o parecer supracitado devido à natureza do objeto 
licitado, passível de avaliação pelos profissionais da área de engenharia, e com base 
na  fundamentação legal prevista no art. 45, I, da Lei 8.666/93. Resolveu, ainda, a 
Comissão, que caso não haja interposição de recurso administrativo, previsto no art. 
109, I,  a,  da Lei  8.666/93, e  § 1o. deste mesmo artigo,  fica marcada,  desde já a 
abertura dos envelopes de Proposta Comercial, para o dia 13/12/2011, às 14 horas, 
Rua  Goitacases,1475,  12o.  Andar,  Barro  Preto,  Capital.  NADA  MAIS  HAVENDO 
ENCERROU-SE A SESSÃO.
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