
 

 
 

 

_________________________________________________________________________ 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020 
 
Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e vinte 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 034/2020, cujo objeto visa o “Contratação de empresa especializada em tecnologia de 

segurança eletrônica para a  manutenção de sistema de segurança integrado composto 

de equipamentos de software de vigilância através de câmeras de monitoramento 

(CFTV), com interligação de internet das redes aos computadores no Município de São 

João Batista da Glória/MG”. Mostrou interesse em participar do referido certame, 

protocolando os envelopes as empresas: ALAN CESAR ANDRADE COSTA 11358331685, 

pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.587.367/0001-68, com sede na Avenida 

Florianópolis, nº 13, Bairro Jardim Planalto, São João Batista do Glória/ MG, CEP: 37.920-000, 

neste ato representado por Alan Cesar Andrade Costa, portadora do CPF: 113.583.316-85, 

XPTI TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 

18.190.213/0002-03, com sede na Rua Stela de Souza, nº 648, Bairro Sagrada Família, Belo 

Horizonte/MG, CEP: 31.030.490, neste ato representado por Marcelo Augusto Silva de Oliveira, 

portador do CPF: 120793856-40 e CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619, 

pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n° 32.845.527/0001-03, com sede administrativa na Rua 

Recife, nº 49, Centro, São João Batista do Glória/MG, CEP 37.920000, neste ato representado 

por Caio Cesar Andrade Ferreira, pessoa física inscrito no CPF sob o nº 087.042.256-19. 

Dando início à Sessão, a Pregoeira recebeu os envelopes 01 (Credenciamento), 02 (Proposta) 

e 03 (Habilitação) procedendo desde logo o credenciamento das licitantes que estavam 

presentes na sessão. Em seguida passou-se à abertura do envelopes referentes às Propostas 

Comerciais. Após análise das propostas verificou-se que as licitantes atenderam aos requisitos 

formais do edital e foram classificadas. Em seguida passou para a fase de lances verbais e 

negociação e a empresa ALAN CESAR ANDRADE COSTA 11358331685 foi declarada 

previamente vencedora do processo a dizer o valor de R$4.800.00 (quatro mil e oitocentos 

reais). Logo após passou para abertura do envelope de habilitação da empresa, e após 

minuciosa análise verificou que a mesma não atendeu o item 6.3, do edital e foi declarada 

INABILITADA. Em seguida passou para abertura do envelope de habilitação do segundo 

colocado CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619 a dizer o valor de R$4.850,00 

(quatro mil e oitocentos e cinquenta reais), que também não atendeu o item 6.3 do edital e foi 

declarada INABILITADA. Passou então para abertura do envelope de habilitação da licitante 

XPTI TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, a dizer o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), 

e após minuciosa análise da documentação, constou que estava em pleno acordo com o 

exigido no edital. Na própria Sessão de Licitação foi realizada a consulta e validação das 

Certidões online e todas foram validadas e as licitantes XPTI TECNOLOGIA EM 

SEGURANÇA LTDA, foi declarada HABILITADA. Diante de tudo e nos termos do Art. 4º, XVIII 

da Lei 10.520/02, a licitante CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619 manifestou 

sobre a intenção de recorrer quanto ao fato de que o contrato social da licitante vencedora não 

corresponder ao mesmo CNPJ da filial participante do certame. Em nada mais havendo a 

tratar, encerra-se á sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada 

por quem de direito.  


