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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE LICITAÇÃO 

 

 

REFERÊNCIA: 

Pregão Presencial nº 003/2020 de 02 de março de 2020 

Processo n° 000962/2020 de 14 de fevereiro de 2020 

Origem: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de bobinagem e 

serviço de torno de bombas. 

 

 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às nove horas, na 

sede da Prefeitura Municipal, reuniu-se para abertura do certame em referência o 

Pregoeiro Oficial Marcelo Rigo Magnago e os membros da equipe de apoio, Geisibel 

Coan e Juliana Bucher Netto de Aguiar, nomeados pela Portaria nº. 1747/2020 de 02 

de março de 2020. O aviso de licitação foi publicado no dia 03/03/2020, no Diário 

Oficial do Estado do Espírito Santo, Caderno de Licitações, pág. 09, no Diário Oficial 

dos Municípios do Estado do Espírito Santo, Edição 1465, pág. 202 e no Quadro de 

Publicações desta Prefeitura, sob o protocolo nº. 020/2020. O Edital foi disponibilizado 

através do site oficial do SAAE/ES (https://www.saaeitarana.com.br/), na opção de 

licitações, Pregão Presencial nº 003/2020. Declarada aberta a sessão, no horário 

designado no preâmbulo do instrumento convocatório, o pregoeiro realizou a primeira 

chamada, às nove horas, sendo constatado que não havia nenhuma licitante presente. 

O pregoeiro realizou a segunda chamada, sendo constatado novamente a ausência de 

licitantes. Assim, decorrido o prazo de tolerância para recebimento dos envelopes de 

"PROPOSTA DE PREÇO" e "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO", restou constatada 

a inexistência de interessados em participar do certame. Desta forma, registra o 

Pregoeiro o encerramento da presente sessão pública do pregão em referência, por 

ausência de licitantes, declarando-a DESERTA. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a presente sessão, lavrando-se a Ata, devendo ser assinada pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio. 

 

 

MARCELO RIGO MAGNAGO 

Pregoeiro Oficial 

 

 

 

GEISIBEL COAN    JULIANA BUCHER NETTO DE AGUIAR 

Equipe de Apoio    Equipe de Apoio 
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