
 

 

 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS 
N° 021/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8697/2019 
Às nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de dezembro do ano de dois mil e dezenove, 
no Auditório da Prefeitura do Município da Estância Turística de Ibitinga, Edifício Hélio 
Fiorentino, localizado na Rua José Custódio, nº 330, Centro, Ibitinga-SP, presentes os 
senhores Rodrigo Hortolani Ladeira e João Paulo Baptista e as senhoras Geórgia Rachel 
Zanati e Débora Virgínia Baptista, sob a presidência do primeiro, legalmente nomeados 
pela Portaria n° 13.427/19, deu-se início aos trabalhos de abertura e julgamento da Tomada 
de Preços em epígrafe, cujo escopo é a implantação de sistema de monitoramento. 
Compareceram como interessadas as empresas: 1) ALKANSE EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ sob o nº 00.716.656/0001-05, representada pelo Sr. Edson 
Bastos Barreto Junior, portador do RG nº 14.158.234 e do CPF nº 052.370.058-02 e 2) 
SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, CNPJ sob nº 04.187.648/0001-
70, representada pelo Sr. João Newton Cesar Filho, portador do RG nº 12.249.864-1 e do 
CPF nº 099.902.418-30. Os envelopes contendo os documentos habilitatórios e propostas 
foram passados aos representantes presentes para vistas e rubricas. Dando prosseguimento 
aos trabalhos, foram abertos os envelopes contendo os documentos habilitatórios das 
empresas participantes. A empresa SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA 
se declarou beneficiária da Lei Complementar nº 123/06. Analisada a documentação das 
empresas participantes, a empresa SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA 
LTDA foi considerada HABILITADA e a empresa ALKANSE EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS LTDA foi considerada INABILITADA por não apresentar o CRC - 
Certificado de Registro Cadastral de Ibitinga ou protocolo para este, nem qualquer cadastro 
de qualquer outro órgão,  bem como não comprovou através de atestado de capacidade 
técnica ter executado ou participado na implantação/integração do sistema de 
monitoramento dos órgãos com o sistema "Detecta", conforme previsto em Edital. 
Questionados, os representantes presentes nada quiseram declarar. A Comissão informou 
que seriam abertos os prazos legais para recursos. Os envelopes II contendo as propostas 
das empresas foram lacrados em envelope da Prefeitura do Município e ofertados aos 
representantes presentes para vistas e rubricas. Caso não hajam recursos, fica designada a 
data de 30 de dezembro de 2019, às 09h30min para abertura dos envelopes contendo as 
propostas. Abrem-se os prazos legais a partir da publicação do presente resultado. Nada 
mais a tratar segue a presente ata assinada por todos. 
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