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TOMADA DE PREÇOS 001/2014 

 

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação para 

Obras e Serviços de Engenharia do DETRAN/SE, que 

objetiva a abertura e julgamento da TOMADA DE 

PREÇOS Nº001/2014, para contratação de empresa 

especializada na prestação de serviço de SINALIZAÇÃO 

SEMAFÓRICA para o município de Lagarto/SE, ausente 

a Presidente por não fazer mais parte do quadro de 

funcionários do órgão.  

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril, do ano de dois mil e quatorze, às 9:00 horas, na sala de reunião da Comissão 

do DETRAN/SE, localizada no Edifício Sede do DETRAN/SE, reuniu-se a aludida Comissão, instituída pela Portaria 

nº 667/2013, de 08 de novembro de 2013, Homologada no Decreto n.º29.699 de 20 de janeiro de 2014, para proceder 

a abertura do envelope de habilitação  da Tomada de Preços Nº001/2014, cujo menor preço foi ofertado pela empresa 

FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA. Presentes o  Presidente Interino, HIRAN PEREIRA DA SILVA, os 

membros LIGIA MARIA BOMFIM DE OLIVEIRA, VERONICA DA SILVA REIS e ausente a Sra. ROSÂNGELA 

MORAES REHM PEREIRA, por motivo justificado. Iniciada a reunião a Comissão atestou a ausência de 

representante de todas as empresas concorrentes. O Presidente Interino abriu o envelope “B” da FAROL 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA no qual foi analisado e assinado por todos os membros desta comissão.  

 

Nº EMPRESAS REPRESENTANTE LEGAL 

01 FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA  AUSENTE 

02 SINALES – SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA AUSENTE 

 

Aberto o envelope de habilitação foi constatado que a empresa primeira colocada atendeu aos requisitos do edital, 

sendo considerada habilitada pela comissão. Não havendo nenhuma contestação por parte dos membros da comissão 

o Presidente Interino decretou o encerramento da presente sessão para publicar a decisão no Diário Oficial, conforme 

regra do subitem 11.5.8 do edital em epígrafe, aguarde-se o prazo de lei. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a 

presente sessão, cuja ata eu _____________________________, secretário, lavrei e assinei com todos os presentes. 
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