
 

 
 

_________________________________________________________________________ 

ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 
 
Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às oito horas, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória, reuniu-se a Pregoeira e 
Equipe de Apoio devidamente constituída pelo Sra. Prefeita, para o ato da Sessão do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017, cujo objeto visa a Contratação de empresa 
especializada em tecnologia de segurança eletrônica, em regime de empreitada por 
preço unitário, para a prestação de serviços contínuos de manutenção corretiva e 
preventiva de sistema de segurança integrado, composto de equipamentos de 
software de vigilância através de câmeras de monitoramento (CFTV), instaladas no 
perímetro urbano de São João Batista do Glória, incluindo o fornecimento e a 
instalação/substituição de equipamentos, materiais e peças. Mostrou interesse em 
participar do referido certame, apresentando-se para credenciamento no horário indicado 
a seguinte empresa: MIB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n° 09.013.966/0001-38, com sede administrativa 
na Rua Sete de Setembro, n° 365, Bairro Centro, Conceição Aparecida/MG, CEP 37.148-
000, neste ato representada por Marcelo Lima da Silva, brasileiro, regularmente inscrito 
no CPF sob o n° 861.653.801-15 e RG n° 3.587.153 SSP/GO: XPTI TECNOLOGIAS EM 
SEGURANÇA LTDA , pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n° 18.190.216/0001-22, 
com sede administrativa na Rua João Grumiche, nº1194, Bairro Roçado, José/SC, CEP 
48.30941313-000, neste ato representada por Wender Ronidelle Zuccolotto Machado 
Hortelan, brasileiro, regularmente inscrito no CPF sob o n° 101.746.836-26 e RG n° 10-
731433 e  ALAN CESAR ANDRADE COSTA  MEI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 
sob o n° 14.587.367/0001-68, com sede administrativa na Rua Avenida Avelino Soares de 
Resende, n° 75, Bairro Centro, São João Batista do Glória/MG, CEP 37.0920-000, neste 
ato representada por Alan Cesar Andrade Costa, brasileiro, regularmente inscrito no 
CPF sob o n° 113.583.316-85  Dando início à Sessão, a Pregoeira recebeu o envelope 01 
(Credenciamento), 02( Propostas Comerciais) e 03 ( Habilitações), em seguida foi aberto 
o envelope de Credenciamento das licitantes, sendo assim  o representante da empresa 
XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA, solicitou a desclassificação das 
empresas ALAN CESAR ANDRADE COSTA  MEI e MIB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 
DE ELETRÔNICOS LTDA, devido o objeto social não ser compatível com o objeto da 
licitação conforme item 3.1 do edital.  Ato continuo, a pregoeira  e equipe de apoio decidiu 
por suspender a licitação para analise detalhada da documentação, sendo assim  será 
informada a nova data do prosseguimento do certame para os licitantesl. Em nada mais 
havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após 
lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. 


