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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA 

COMERCIAL E HABILITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. 

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um às 09h30min, reuniu-se 

o Pregoeiro e Equipe de Apoio do Município de São José do Calçado, instituídos pelo 

Decreto n° 6.528/2021, de 14/01/2021. “O referido Pregão Presencial, do tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL, teve como objetivo “Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de manutenção da rede de iluminação pública da sede e dos 

distritos de São José do Calçado/ES”, em atendimento a Secretarias Municipais de 

Transporte; Obras e Serviços Urbanos”. Iniciado a sessão, verificamos que, dentre as 

empresas que retiraram o edital conforme publicação realizada no Diário Oficial do 

Estado/ES – DIO; Diário Oficial dos Municípios – DOM e Mural Oficial do Município 

protocolou (aram) tempestivamente seu(s) envelope(s) de Proposta Comercial e 

Documentos de Habilitação à(s) empresa(s): Ruyter Barroso Alves e Sebastião Carlos 

Rodrigues Eireli ME. Iniciada a sessão, o Pregoeiro procedeu com o credenciamento dos 

representantes das empresas participante. Nessa fase, o Sr. Douglas de Souza Rodrigues, 

credenciado para representar a empresa Rodrigues Construção Civil e Elétrica manifestou-

se no tocante a atividade principal da empresa concorrente não atender a especificação do 

objeto. Esse caso foi diligenciado pelo Pregoeiro que manteve o credenciamento do 

representante da empresa Ruyter Barroso Alves por entender que a empresa apresenta 

atividade compatível com a especificação do objeto. (Instalação de Sistemas de 

Eletricidade, cabos de qualquer tensão, fixação, materiais elétricos, Obras de Instalação e 

Reparação.). Em sequência, foi(ram) aberto(s) o(s) envelope(s) de Proposta Comercial, 

onde a empresa  Ruyter Barroso Alves apresentou sua proposta comercial no valor de R$ 

9.200,00 (nove mil e duzentos reais) e a empreesa Sebastião Carlos Rodrigues Eireli 

ME, apresentou sua proposta comercial no valor de 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). 

Em seguida, iniciou-se a etapa de lances verbais com os representantes das empresas 

participantes, sagrando-se vencedora, a empresa Sebastião Carlos Rodrigues Eireli ME, 

valor mensal de R$ R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). Abertos os envelopes de 

documentação da(s) empresa(s) classificada(s), verificamos que a empresa Sebastião 

Carlos Rodrigues Eireli ME, apresentaou seus documentos de habilitação de acordo com 

o edital sendo declarada habilitada. Questionado(s) o(s) representante(s) da(s) empresa(s): 
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Sebastião Carlos Rodrigues Eireli ME e Ruyter Barroso Alves, este(s) declinou(aram) 

do direito de recorrer. Em sequência, foi ADJUDICADO o objeto da presente licitação para 

a (s) empresa (s) mencionadas acima em seus respectivos itens e valores. Nada mais 

tendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata, que será assinada por 

este Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitante(s) presente(s). 

 

 

 

Adriano da Silva Viana 

Pregoeiro Oficial 

 

Equipe de Apoio 

 

Wemdersom de Oliveira Lima 

Equipe de Apoio 

 

Francismar Ferreira de Souza 

Equipe de Apoio 

 

Participante 

 
 

Ruyter Barroso Alves 
CNPJ: 18.513.406/0001-00 

 
 

Sebastião Carlos Rodrigues Eireli 
ME 

CNPJ: 26.650.128/0001-94 

 
 

 


