
                   PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG 
                 SETOR DE LICITAÇÕES 

                     Rua Adelino Lubiana, s/n – Centro - CEP 29.720-000 – Governador          

Lindenberg - ES 

                                         Telefone: (27) 3744-5214                  Fls:_________ 
E-mail.:cpl.51@hotmail.com                      

Ass:_________ 

 1

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 

 

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

Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, presentes o Pregoeiro, o 

Sr. Edigar Casagrande, e as Srtas. Camila Sotteu Pina Perini e Jovania Butcovsky Chieppe, 

designados pelo Decreto nº 5.788/2019, para conduzirem a sessão pública da licitação em 

epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas 

informatizados de gestão pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, 

treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica e 

Assistência Técnica dos sistemas informatizados de gestão pública, em atendimento a Secretaria 

Municipal de Administração da Prefeitura de Governador Lindenberg/ES. O aviso de abertura da 

presente licitação foi publicado no DOM/ES e DIOES no dia 08 de junho de 2020 e após uma 

impugnação no edital supra citado, houve uma suspensão da data de abertura e julgamento 

solicitado pela assessoria jurídica do Município para análise criteriosa da referida impugnação 

(publicada no DOM/ES e DIOES no dia 23 de junho de 2020) e depois de dada a decisão do 

Pregoeiro municipal, fundamentado pela assessoria jurídica e manifestação da Secretaria 

Municipal de Administração, fora republicada nova data de abertura e julgamento no DOM/ES e 

DIOES no dia 06 de julho de 2020 e devidamente disponibilizado o edital com algumas 

retificações no site oficial do Município de Governador Lindenberg - ES. No horário definido no 

Edital Retificado (12h30min), o Pregoeiro deu como aberta a Sessão Pública de realização do 

Pregão Presencial, procedendo-se inicialmente o período de identificação/credenciamento da (s) 

empresa (s) licitante (s) e seu (s) respectivo (s) representante (s) legal (is). Nesta fase verificou-se 

que nenhuma empresa protocolou seus envelopes até o horário estipulado às (12h00min). Não 

havendo interessada, a presente licitação é considerada DESERTA. Concluídos os procedimentos 

relativos ao Pregão Presencial 007/2020, com base na atribuição descrita no inciso IV do art. 3º do 

Regulamento do Pregão, nada mais havendo, foi lavrada a presente Ata, que segue assinada pelo 

Pregoeiro e equipe de apoio, para as devidas providências. 

Governador Lindenberg - ES, 16 de julho de 2020. 

 

Edigar Casagrande 

Pregoeiro 

Camila Sotteu Pina Perini 

Equipe de Apoio 

 

Jovania Butcovsky Chieppe 

Equipe de Apoio 

 


