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ATA DA AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRE ÇOS DO 

CONVITE N.º 007/2020 

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às doze horas na sala de 

audiências de licitação da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg - ES, presentes o 

Presidente, Srº. Edigar Casagrande, e membros as Sras. Márcia Leria Nicoli e Jovania 

Butcovsky Chieppe abaixo assinados, para julgamento das propostas de preços da licitação 

em epígrafe objetivando a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa 

especializada para execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de mão de 

obra especializada, objetivando a Execução de Trecho de Calçadas, Faixa Elevada e 

Escadaria de acesso a Quadra Poliesportiva e Creche Ceim Pica Pau Amarelo, Av. Darcy 

Fiorot, Centro do Distrito de Moacir, Município de Governador Lindenberg – ES, conforme 

Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro, Memorial Descritivo dos Serviços e 

Projetos Básicos, anexo a esta carta convite. Foram instalados os trabalhos com a abertura da 

audiência. Neste momento foi constatado pela CPL que não compareceu nenhum 

representante das empresas participantes para acompanhar o certame. Seguidamente foram 

examinados e rubricados os envelopes contendo as propostas de preços. Após serem 

examinados, conferidos e rubricados, a CPL passa a examinar o mérito das propostas 

apresentadas, onde nada de irregular fora apontado. E diante das propostas apresentadas, a 

CPL declara vencedora do certame a Urbanorte Urbanização e Saneamento do Norte Ltda 

EPP, totalizando o valor de sua proposta em R$ 76.387,79 (Setenta e seis mil, trezentos e 

oitenta e sete reais e setenta e nove centavos), contra propostas das empresas: Construtora 

Calazans Dal’Col Ltda EPP, com o valor de R$ 76.542,13 (Setenta e seis mil, quinhentos e 

quarenta e dois reais e treze centavos) e Tropa Construtora EIRELI ME, com o valor de R$ 

76.758,18 (setenta e seis mil, setecentos e cinqüenta e oito reais e dezoito centavos). 

Encerrada a fase de julgamento das propostas de preços, sugere o Presidente da CPL que os 

licitantes sejam informados do resultado e declara encerrada a presente sessão. Nada mais 

havendo a ser examinado, a audiência é encerrada e a presente ata lida e estando todos de 

acordo, é assinada por todos os presentes. 

Governador Lindenberg - ES, 17 de junho de 2020. 
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