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ATA DA REUNIÃO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª 
REGIÃO PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO E PROPOSTAS. PROAD 
Nº. 6.267/2019 - TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020 referente à contratação de serviço de 
engenharia por empresa especializada em manutenção e modernização de elevadores, de 
acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. Inicialmente, registramos que 

diante da situação da Pandemia do COVID-19 e nos termos do ATO CONJUNTO TRT 19.ª GP/CR N.º 

2/2020 que suspende o expediente presencial no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª 

Região, por essa razão no 25ª dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte (2020), às 13:00 (treze 

horas), através do sistema de videoconferência reuniram-se os membros da Comissão Permanente 

de Licitação, composta por Flávia Caroline Fonseca Amorim, Neivaldo Tenório de Lima e Maria 
Nely Duarte Ribeiro, para sob a presidência da primeira, dar continuidade ao certame quanto a 

fase de julgamento e classificação das propostas de preços. As empresas A.S.R. COMERCIO E 
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA e MANUTECNICA MANUTENÇÃO LTDA 

enviaram, via e-mail, todas as planilhas solicitas pela unidade técnica na diligência do dia 

08/05/2020. Em face da manifestação técnica exarada no DOC. nº 209 do PROAD Nº. 6.267/2019, 

a Comissão Permanente de Licitação decidiu por unanimidade, classificar as propostas de ambas as 

licitantes. Posto isso, a Comissão Permanente de Licitação declara classificada e vencedora do 

certame como melhor proposta a da empresa A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA LTDA, por atender as condições estabelecidas no instrumento convocatório e 

apresentar o valor global de R$ 362.930,89 (trezentos e sessenta e dois mil e novecentos e trinta 

reais e oitenta e nove centavos). compatível com a estimativa global de preço orçada por este 

Regional, momento em que foi encerrada a sessão. As licitantes serão comunicadas pelos 

endereços de correspondências eletrônicas e o resultado da licitação publicado no diário oficial da 

união. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que vai por 

todos lida e assinada. Maceió, 25 de maio de 2020, às 13h:30min. 
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