
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR/PJ n° 009/2021 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS 

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de adequação física, com 
pintura e fornecimento e montagem de divisórias, e de Infraestrutura, compreendendo 
instalações elétricas, de redes de dados/tecnologia da informação, de telefonia e de ar-
condicionado, incluindo todo o material, do Núcleo Pedagógico do Centro de Produção 
Audiovisual (Estúdio) do CONASEMS, localizado na Rua Professor Antônio Aleixo, nº 
756, salas 301 a 310, Lourdes, Belo Horizonte/MG. 

LOCAL: Sala de Reuniões do CONASEMS  
DATA: 18.03.2021 / HORÁRIO: 16:00h 

I INTRODUÇÃO 

Às dezesseis horas do dia 18 de março de 2021, na sala de Reuniões Jose Ênio Servilha 
Duarte, reuniu-se a Comissão de Seleção, encarregada de dirigir e julgar o processo 
seletivo objeto da presente Ata, em conformidade com as especificações estabelecidas 
no Termo de Referência Pessoa Jurídica (TRPJ) nº 009/2021 e seus Anexos.  

II ANÁLISE FORMAL 
Tendo em vista o não recebimento de documentações e propostas de preços até às 
12:00h do dia 18 de março de 2021, a Comissão de Seleção decidiu pela publicação da 
dilação de prazo, conforme orienta o subitem 4.3 do Regulamento Interno de Compras 
e Contratações de Bens, Obras e Serviços do CONASEMS e o subitem 6.4 do referido 
Termo de Referência. 

III DILAÇÃO DE PRAZO 
Fica prorrogado o prazo de entrega das propostas por 5 (cinco) dias, a partir do dia 
18.03.2021, quinta-feira, facultando às empresas interessadas a apresentação de 
ofertas no intervalo compreendido entre 11:50h (onze horas e cinquenta minutos) e 
12:00h (doze horas) do dia 22.03.2021, segunda-feira. 

IV ENCERRAMENTO 
Será dada publicidade desta Ata de sessão de abertura. 
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 16:15h, sendo lavrada a presente 
Ata, para fins de direito, que vai assinada pelos integrantes da Comissão de Seleção. 
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