
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, na Sala de Licitações/Compras da Prefeitura

Municipal de São João do Polêsine, reuniram-se, a partir das nove horas, o Pregoeiro Amir Fernando Pivetta, Jair

Alberto  Felice  Junior  e  Lucian  Roggia  Ceolin,  da  Equipe  de  Apoio,  nomeados  pela  Portaria  183/2020  de

09/04/2020, com o objetivo de abrir e processar a licitação, modalidade Pregão Presencial 05/2020, Processo n°

521/2020 para  contratação  de empresa  para  o  fornecimento  e  instalação  de  material  de videomonitoramento

urbano e  integração de imagens  junto a  unidade  da Brigada Militar  do município e  ao Centro  Integrado de

Operação da Brigada Militar parte integrante do sistema de monitoramento de vídeo de vias públicas utilizando

um sistema óptico de transmissão de CFTV (circuito fechado de televisão), estrategicamente posicionadas em

ruas, avenidas e via públicas. Iniciando-se os procedimentos, compareceu para o credenciamento a empresa: 1)

Securisystem  Sistemas  de  Monitoramento  LTDA,  inscrita  no  CNPJ:  05.541.161/0001-06,  devidamente

representada por Mauro Rizzatti Celeprin, inscrito no CPF 006.411.560-73. Encerrado o prazo de credenciamento,

o Pregoeiro abriu a sessão pública do Pregão verificando o envelope da proposta que fora apresentada, na qual a

empresa  apresentou  documento  de  proposta  em  acordo  com  o  edital.  Na  sequência  o  pregoeiro  intentou

negociação e não obteve êxito,  sendo o resultado final  apresentado igual  ao valor  proposto pela  licitante.  A

empresa Securisystem Sistemas de Monitoramento LTDA, inscrita no CNPJ: 05.541.161/0001-06 foi declarada

vencedora do certame pelo valor R$ 88.711,04 (oitenta e oito mil e setecentos e onze reais e quatro centavos).

Passou-se, a seguir, a abertura do envelope com a documentação da empresa vencedora, constatando-se que os

documentos atenderam ao disposto no Edital. O representante legal declarara que dispensa o prazo da interposição

de recurso por não haver discordâncias. Nada mais havendo para tratar e constar foi encerrada a sessão pública do

Pregão e lavrada a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e as empresas participantes. 

São João do Polêsine, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Pregoeiro:   

                                         ____________________________          
                                                  Amir Fernando Pivetta
Equipe de Apoio:

                                         ____________________________               ___________________________   

                                                Jair Alberto Felice Junior                                 Lucian Roggia Ceolin
  

Empresas Participantes:     
  
    

____________________________                                           

Securisystem Sistemas de Monitoramento LTDA
CNPJ  05.541.161/0001-06


