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ATA DA AUDIÊNCIA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO 

CONVITE N.º 008/2020 

 

Aos dezoito dias do mês de junho 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, Sr. Edigar Casagrande, e as Sras. Jovania Butcovsky Chieppe e 

Camila Sotteu Pina Perini, abaixo assinadas, 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 elaboração de projeto 

de Ampliação e Adequações do imóvel da Unidade Básica de Saúde Evangelista Morello 

(lote 01), localizada na Fazenda Morello, Governador Lindenberg – ES, compondo-se de: 

Estudo de Concepção com pré-projeto para análise e aprovação junto a administração, 

Projetos Executivos e Projetos Complementares e elaboração de projeto de Ampliação do 

imóvel da Unidade Básica de Saúde Arlindo Stocco (lote 02), localizada no Distrito de 

Novo Brasil, Governador Lindenberg – ES, compondo-se de: Estudo de Concepção com pré-

projeto para análise e aprovação junto a administração, Projetos Executivos e Projetos 

Complementares, em conformidade com o Projeto Básico/Termo de Referencia e demais 

anexos e condições da carta convite 008/2020. Foram convidadas as empresas, conforme 

recibos em anexo ao processo administrativo n° 88.962/2020. Apresentaram envelopes 

“Habilitação” e “Proposta de Preços”, conforme informação do Setor do Protocolo, as 

seguintes proponentes: Concretar Engenharia Ltda ME, Tonon Projetos – Consultoria e 

Topografia Ltda ME e Map Engenharia e Consultoria EIRELI ME , 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 a 

todos os presentes onde nada de irregular fora encontrado, permanecendo todas as 

participantes habilitadas por apresentarem as documentações conforme exigidas nesta Carta 

Convite. Encerrada a fase habilitatória, o Presidente da CPL 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 e nem todos manifestaram 

interesse em dispensar prazo recursal até o final de expediente de trabalho desta data, 

conforme termos anexos nos autos do processo. 
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Diante do acima exposto a Presidenta da CPL declara aberto os prazos regulamentares para 

interposição de recursos. 

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, 18 de junho de 2020. 

 

 

Edigar Casagrande 

Presidente da CPL 

 

 

Camila Sotteu Pina Perini 

Membro da CPL 

 

 

Jovania Butcovsky Chieppe 

Membro da CPL 

  

 


