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ATA DA TERCEIRA SESSÃO DE LICITAÇÃO REFERENTE 

À CONCORRÊNCIA Nº 02/2014 

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, nas 

instalações da Secretaria de Licitações e Contratos, na Rua Desembargador Drumond, 

41, 4º andar, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação do Tribunal Regional do 

Trabalho da Terceira Região, composta pela Srª. Áurea Coutens de Menezes, Sr. 

Manfredo Schwaner Gontijo e Sr. Dilson José Couto Filho, sob a presidência da primeira, 

para abertura do envelope contendo a “Proposta Comercial” referente ao procedimento 

licitatório relativo à Concorrência 02/2015, cujo objeto é a contratação de empresa de 

engenharia para a prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e 

corretiva com reposição integral de peças de todos os sistemas de refrigeração do ed. 

sede deste Regional (av. Getúlio Vargas, 225) e Anexo (av. do Contorno, 4.631), em 

Belo Horizonte - MG. Aberta a sessão, passou-se à abertura do envelope, onde haviam 

sido lacradas as propostas comerciais das duas empresas licitantes. A seguir, a 

Comissão procedeu à abertura do envelope de proposta comercial das licitantes, 

providenciou a rubrica das propostas, juntamente com os presentes abaixo assinados, e 

numeração de suas folhas.  Conseguinte à análise sucinta da proposta, a Comissão 

resolveu encaminhar os autos à Diretoria da Secretaria de Engenharia para conferência 

e análise minuciosa da proposta comercial e emissão de parecer acerca dos valores 

propostos, a saber: EMAC Engenharia de Manutenção, R$42.779,74; CETEST Minas 

Engenharia e Serviços S/A, R$43.680,36. Cumpre ressaltar que não há que se falar na 

aplicação do direito de preferência de micro e pequenas empresas, pois não participaram 

deste certame beneficiários da LC 123/2006. Nada mais havendo encerrou-se a sessão. 

                                                   
Áurea Coutens de Menezes 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
 

        

    Manfredo Schwaner Gontijo                                  Dilson José Couto Filho 
               Membro                                                               Membro 

 
 

Participante como ouvinte: CETEST Minas Engenharia e Serviços S/A Henrique Alves de 
Souza  
 
Representante: Carlos Eduardo Guimarães Pinto - EMAC Engenharia de Manutenção 


