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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO 

AVISO DE ADIAMENTO – PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012. 

O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região informa que o Pregão Eletrônico no. 50/2012 (cujo objeto é Registro 

de Preços para eventual aquisição de material permanente: cadeira fixa sem braços, cadeira giratória com braços, poltrona fixa com 

braços, poltrona giratória com braços e longarinas com 2 e 3 lugares) cujo Aviso de Licitação foi publicado no jornal D.O.U.,  

seção III, às fls. 206 no dia 31/outubro/12, teve  a sessão de abertura ADIADA para a o dia 03 de dezembro, às 13 horas, iniciando-

se a sessão de lances a partir das 13:30 horas do mesmo dia, mantendo-se todos os termos do edital. O presente adiamento se deu 

com o objetivo de correção  na forma de inserção das propostas no sítio de licitacoes-e do Banco do Brasil. 

A sessão pública será realizada no site www.licitacoes-e.com.br. Obtenção do edital no citado site ou em www.trt3.jus.br. 

Informações adicionais: licitacao@trt3.jus.br. 

Belo Horizonte, 19 de novembro  2012. 

Manfredo Schwaner Gontijo 

Diretor  de Material e Patrimônio – em exercício 

 

AVISO - MUDANÇA DE NÚMERO DE CADASTRO DESTA LICITAÇÃO NO SITE (licitacoes-e) do Banco do Brasil:  

Verificou-se, após a publicação deste pregão no site do Banco do Brasil: licitacoes-e, que não foram abertos campos 

correspondentes aos lotes desta licitação, isto é, todos os bens foram agrupados em um só lote, diferentemente do que constano 

edital. Tal fato impediu que fossem inseridas propostas parciais, isto é, que não abrangessem todos os lotes. Na impossibilidade de 

corrigir este erro pelo fato de já haver proposta inserida, registrou-se novamente esta licitação no site licitações-e do Banco do 

Brasil, mantendo-se todos os termos do edital (exceto a data de abertura que foi adiada para 03 de dezembro - 13 horas), apenas 

corrigindo-se,  o cadastro dos lotes, ou seja, foram abertos cinco lotes, com um item cada, exceto o 5, que contém 2 itens.  O 

NOVO NÚMERO DE REGISTRO DESTA LICITAÇÃO é 45 94 18 do site  licitações-e do Banco do Brasil. Acesse e proceda 

como de costume. Obrigada. 

 

Belo Horizonte, 19 de novembro  2012. 

Manfredo Schwaner Gontijo 

Diretor  de Material e Patrimônio – em exercício 
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