
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões 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 Iuri de Oliveira Barroso, da Equipe de Apoio, nomeados pela
Portaria  118/2018  de  15/02/2018,  com  o  objetivo  de  processar  a  licitação,  modalidade  Pregão
Presencial 01/2019, Processo n° 124/2019, a fim de contratar empresa especializada na prestação
de  serviços  de  segurança  eletrônica  por  monitoramento  de  imagens  e  sistema  de  alarme
contínuos, nos prédios públicos do município. Iniciando os procedimentos, compareceram para o
credenciamento  as  empresas:  EGO  R.  C.  BISOGNIN  E  CIA  LTDA.  inscrita  no  CNPJ  nº
02.453.294/0001-32,  devidamente  representada  por  Ego  Rogério  Cantarelli  Bisognin,  CPF
587.874.880-00  e  JEAN  CARLO  NEU,  inscrita  no  CNPJ  nº  06.977.648/0001-07,  devidamente
representada por Jean Carlo Neu, CPF 001.681.360-07. A seguir,  a documentação foi analisada e
verificou-se  que  as  empresas  estavam  aptas  ao  credenciamento.  Encerrado  o  prazo  de
credenciamento, o Pregoeiro iniciou a sessão pública do Pregão, abrindo o envelope das propostas,
onde foi constatado que as empresas apresentaram a documentação em acordo com o Edital. Após a
etapa de lances, a empresa EGO R. C. BISOGNIN E CIA LTDA. foi declarada a vencedora do
certame, com valor proposto de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais. Passou-se a seguir a abertura
do  envelope  de  habilitação  com a  documentação  da  empresa  vencedora,  constatando-se  que  os
documentos exigidos atendem o disposto no Edital. Os representantes declararam não haver intenção
de  interpor  recurso.  Será  aberto  prazo  de  dois  dias  úteis  para  apresentação  da  proposta  final
readequada à empresa vencedora do seu respectivo item. 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 licitante. São João do Polêsine, aos treze dias do mês de março do ano de dois mil
e dezenove. 

Pregoeiro:           ___________________________

Equipe de Apoio:___________________________ 

                      

                          ___________________________

Licitantes:   __________________________________  

   

                   __________________________________  


