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PROCESSO 112/2019       PREGÃO PRESENCIAL 45/2019 – PML 

 

Empresa Participante: 

Khronos Segurança Privada LTDA 

 

ATA 01/2019 

 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro de 2019 às 13:30 horas, reuniram-se o pregoeiro e a equipe de 

apoio, com a finalidade precípua de realizar a abertura dos envelopes com as propostas de preços referentes 

ao presente pregão, destinado a Contratação de empresa prestadora de serviços especializados para 

fornecimento, instalação, montagem, operação e manutenção com monitoramento de sistemas 

eletrônicos de segurança em alarmes e câmeras, para atendimento das necessidades dos diversos 

órgãos da Prefeitura do Município de Lages. Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, 

frisa-se que a empresa VIGILLARE, interpôs impugnação ao edital, o qual, se encontra em poder da 

secretaria para manifestação. Em considerando que a impugnação não produz efeito suspensivo, deu-se 

continuidade ao andamento do processo. Em ato contínuo, procedeu-se o credenciamento do único 

representante presente. Em ato contínuo, realizou-se a consulta ao CEIS – cadastro nacional de empresas 

inidôneas e suspensas, não se tendo verificado o registro da empresa participante. Em seguida, o pregoeiro 

expôs os procedimentos adotados para o julgamento do presente pregão. Em ato seguinte, procedeu-se a 

abertura do envelope com a proposta de preço, submetendo-a a aferição e a rubrica pelo pregoeiro e pela 

equipe de apoio, sendo-a aceita. Dando continuidade, deu-se início à etapa de lances, tendo-se negociado, 

diretamente com o representante, o valor final global de R$ 1.182.040,30 (um milhão, cento e oitenta e 

dois mil, quarenta reais e trinta centavos). Encerrada a fase de negociação, procedeu-se a abertura do 

envelope com a documentação de habilitação da empresa, submetendo-a à aferição pelo pregoeiro e pela 

equipe de apoio. Pela análise, certificou-se que a empresa apresentou toda a documentação exigida em plena 

vigência, sendo-a aceita, ficando a adjudicação condicionada ao resultado do parecer referente ao pedido de 

impugnação. Colocada a palavra livre, não a foi usada. Para efeito de registro, de conhecimento e de 

publicidade, a ata da sessão será disponibilizada no site eletrônico oficial da Prefeitura do Município de 

Lages. Nada mais havendo a tratar-se, deu-se a sessão por encerrada lavrando a presente ata, que depois de 

lida e aprovada, vai devidamente assinada. 
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