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ATA DA AUDIÊNCIA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO 

CONVITE N.º 005/2020 

 

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às doze horas e trinta minutos na 

sala de audiências de licitação da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg - ES, 

presentes o Presidente, Srº. Edigar Casagrande, e as Sras. Jovania Butcovsky Chieppe e 

Márcia Leria Nicoli, abaixo assinados, para julgamento da licitação em epígrafe objetivando a 

escolha da (s) proposta (s) mais vantajosa (s) para contratação de empresa objetivando a 

prestação de serviços especializados de engenharia para a elaboração de projeto para o 

Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Moacir no Município de Governador 

Lindenberg - ES. Foram convidadas as empresas, conforme recibos em anexo ao processo 

administrativo n° 88.960/2020. Apresentaram envelopes “Habilitação” e “Proposta de 

Preços”, conforme informação do Setor do Protocolo, as seguintes proponentes: Rocha 

Fardim Soluções em Engenharia Ltda ME, Zagga Ambiental Ltda ME e Jose Carlos 

Butke – BIOENG EIRELI , sendo que todas apenas protocolizaram seus envelopes, porem 

não enviaram representantes para acompanhar o certame. Foram instalados os trabalhos com a 

abertura da audiência. Seguidamente foram examinados e rubricados os envelopes contendo 

documentação. Abertos os envelopes, os documentos foram examinados, conferidos e 

rubricados por todos e franqueada à palavra aos membros da CPL onde na oportunidade foi 

constatado que a empresa Rocha Fardim Soluções em Engenharia Ltda ME deixou de 

apresentar em seu envelope documentação as documentações exigidas pelas alíneas “b” e “c” 

do item 7.3.2 e apresentou a documentação exigida pela alínea “a” do item 7.3.4 de um estado 

que não é da sede da empresa, sendo desta forma considerada inabilitada pelos motivos acima 

expostos. Quanto a documentação das empresas Zagga Ambiental Ltda ME e Jose Carlos 

Butke – BIOENG EIRELI,  nada de irregular fora encontrado, permanecendo as mesmas 

habilitadas por apresentarem as documentações conforme exigidas nesta licitação.  

Diante do ocorrido o Presidente da CPL declara a presente licitação fracassada, uma vez que, 

não será possível obter o numero mínimo de 03 (três) empresas devidamente habilitadas neste 

certame, conforme preconiza o item 10.1 da carta convite e pede que os licitantes sejam 

informados do resultado desta fase e que os mesmos manifestem interesse em dispensar prazo 

recursal. Os licitantes foram informados via e-mail do resultado (conforme comprovantes em 

anexo) e todos manifestaram interesse em dispensar prazo recursal (conforme termos em 
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anexos). 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, 12 de maio de 2020. 

 

 

Edigar Casagrande 

Presidente da CPL 

 

 

Márcia Leria Nicoli 

Membro da CPL 

 

 

Jovania Butcovsky Chieppe 

Membro da CPL 

  

 


