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TOMADA DE PREÇOS 002/2014 

 

 

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 Nº002/2014, para contratação de 

empresa especializada na prestação de 

serviço de SINALIZAÇÃO 

HORIZONTAL, VERTICAL E 

SEMAFÓRICA para o município de Nossa 

Senhora da Glória/SE. 

 

 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro, do ano de dois mil e quatorze, às 

9 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 n.º 

667/2013 de 08 de novembro de 2013, para proceder a abertura do envelope de 

habilitação da empresa referente à Tomada de Preços Nº002/2014. Presentes o 

Presidente, Antônio Tavares de Oliveira Filho, os membros – Hiram Pereira da 

Silva e Verônica da Silva Reis. Iniciada a reunião a Comissão atestou o 

comparecimento das empresas listadas no Quadro abaixo, representadas pelos 

seus procuradores e sócio, credenciados através de procurações ou contrato social 

da empresa: 

 

Nº EMPRESAS REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

01 SINALES – SINALIZAÇÃO 

ESPÍRITO SANTO LTDA 

CARLOS BOMFIM 

FELIZARDO 

BARBOSA 

PROCURAÇÃO 

 

Continuando os trabalhos, durante prazo recursal a comissão recebeu recurso da 

empresa ELETRORUN, a empresa SINALES em tempo hábil impugnou o mesmo, 

analisando as razoes dos recursos e as contrarrazoes da impugnante a Comissão 

Permanente de Licitação para Obras e Serviços de Engenharia do DETRAN/SE 

decidiu considerar o recurso da ELETRORUN improcedente e manteve a decisão 

exarada na Ata de Abertura de Julgamento da Proposta, que desclassificou a 

empresa ELETRORUN. Após o prazo recursal, nenhuma empresa impugnou a 

reconsideração da decisão da comissão, classificando a empresa SINALES – 

SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA como primeira colocada no certame. 

Depois de efetuada a análise das impugnações e comunicada a todas as empresas 

participantes do certame foi observado preços e quantitativos da proposta da 

SINALES – SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA vencedora do certame 
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com o valor global de R$ 212.530,58 (duzentos e doze mil, quinhentos e trinta reais 

e cinquenta e oito centavos). Após procedeu-se abertura do envelope de 

HABILITAÇÃO da respectiva empresa onde foi observado por todos presentes a 

veracidade de sua documentação foi considerada HABILITADA, não havendo 

nenhuma manifestação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente 

sessão, cuja ata eu  _____________________________, secretário,  lavrei e assinei 

com todos os presentes. 

 

 

 
ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA FILHO 

Presidente da Comissão de Engenharia 

 

 

 

HIRAM PEREIRA DA SILVA                                      VERÔNICA DA SILVA REIS 

      Membro                                                                          Membro 

 

 

 

                              
 

 

 

 

 

 

Empresa: 

SINALES – SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA: 


