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TOMADA DE PREÇOS 003/2014 

 

 

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 Nº003/2014, para contratação de 

empresa especializada na prestação de 

serviço de SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 

para o município de Tobias Barreto/SE. 

 

Aos 13 (treze) dias do mês de novembro, 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 Nº003/2014. Presentes o Presidente, 

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

Rosângela Moraes R. Pereira 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, a empresa SINALES - 

SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA não se fez presente, porém 

encaminhou a proposta de preço em tempo hábil, junto ao DETRAN\SE via 

protocolo nº 022.201-07185\2014-7 datado de 12.11.2014: 

 

Nº EMPRESAS REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

01 FAROL SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA LTDA  

FERNANDO ALVES 

CARREIRA 

PROCURAÇÃO 

 

Continuando os trabalhos, atendendo a designação de nova seção, conforme art. 

48, 3º, da Lei nº 8.666\93 foram recebidas os envelopes contendo as novas 

propostas. Em sequência a Comissão passou a abrir o envelope “A” referente à 

proposta de preço, constatando os seguintes valores: 1ª colocada FAROL 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA, R$ 116.780,30 (cento e dezesseis mil, setecentos e 

oitenta reais e trinta centavos) e a 2ª colocada SINALES - SINALIZAÇÃO 

ESPÍRITO SANTO LTDA, R$ 125.129,91 (cento e vinte e cinco mil, cento e vinte 

nove reais e noventa e um centavos). A Comissão de licitação, através do membro 

Engenheiro Hiram Pereira da Silva, informa que a empresa FAROL 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA apesar de ter sido advertida na ultima reunião, 

não apresentou a planilha de composição de custos unitários de acordo com o 

exigido no art. 7º, § 2º, II da lei 8.666\93. Sendo assim, o Presidente da Comissão  

resolveu suspender a Licitação para analisar a colocação do membro e após 
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discursão a Comissão decidiu DESCLASSIFICAR a empresa FAROL 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA, entendendo que a nova proposta apresentou a 

mesma falha registrada na última ata. Em seguida a comissão retornou a sessão, 

convocando o representante da referida empresa franqueando-lhe a palavra. O 

representante alega que não esta de acordo com a decisão da comissão, pois não 

está previsto no edital e que a planilha de composição dos custos unitários só 

deverá ser apresentada quando o preço apresentado for inexequível.  A Comissão 

abriu prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso. 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 

 

 

 

 

                                      ROSÂNGELA MORAES R. PEREIRA  

                                   Membro 

            

 

 

 

 

 

 

Empresa: 

FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME: 


