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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. 
 
 

 
 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março, do ano de dois mil e quatorze, às 9:25 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 e julgamento da Tomada de Preços 
Nº001/2014. Presentes a Presidente, KARINA CALASANS DO NASCIMENTO, os membros LIGIA MARIA 
BOMFIM DE OLIVEIRA, VERONICA DA SILVA REIS E HIRAM PEREIRA DA SILVA e ausente a sra. 
ROSÂNGELA MORAES REHM PEREIRA, por motivo justificado. Iniciada a reunião a Comissão atestou a 
presença somente do representante da empresa Farol Sinalização Viária LTDA e foi entregue pelo 
mensageiro da Sinales – Sinalização Espírito Santo LTDA envelope “B” de habilitação e envelope “A” de 
prosposta conforme listadas no quadro abaixo e representada pelo seu procurador, credenciado através 
de procuração ou contrato social da empresa: 
 
 

Nº EMPRESAS REPRESENTANTE LEGAL SITUAÇÃO 

01 SINALES – SINALIZAÇÃO ESPÍRITO 

SANTO LTDA  

AUSENTE PROTOCOLOU 

ENVELOPES 

02 FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA FERNANDO ALVES 
CARREIRA 

PROCURAÇÃO 

 

 
Dando início aos trabalhos foi recebida a credencial da empresa presente FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
LTDA, feita através de procuração que foi acatada pela Comissão. Em sequência a Comissão abriu o 
envelope de declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação enviados pela SINALES – 
SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA que foi apreciado pelo representante da empresa presente e pela 
Comissão constatando a veracidade do mesmo. Em seguida foram abertos os envelopes das Propostas de 
Preços constatando que: 1ª colocada a empresa FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA, constou na sua 
proposta que o prazo de execução é de 60 (sessenta) dias, apresentou o preço global de R$ 140.146,00 
(cento e quarenta mil, cento e quarenta e seis reais) e a 2ª colocada a empresa SINALES – SINALIZAÇÃO 
ESPÍRITO SANTO LTDA apresentou o preço global de R$ 151.377,04 (cento e cinquenta e um mil, 
trezentos e setenta e sete reais e quatro centavos). Após análise das propostas de preços, sendo 
classificada em primeiro lugar, com base no critério de julgamento de menor preço global, a empresa 
FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA com o valor de R$ 140.146,00 (cento e quarenta mil, cento e quarenta 
e seis reais). Depois de abertos e assinados os envelopes foi franqueada a palavra ao participante onde o 
representante presente não quis se pronunciar. Devido a ausência do representante da empresa SINALES-
SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA a comissão suspendeu a sessão para publicar a decisão no Diário 
Oficial, conforme regra do subitem 11.5.8 do edital em epígrafe.  
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Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente sessão, cuja ata eu 
_____________________________, secretário,  lavrei e assinei com todos os presentes. 

 
 
 
 

KARINA CALASANS DO NASCIMENTO 
PRESIDENTE  

 
 
 

  HIRAN PEREIRA DA SILVA 
  MEMBRO 

 

 
 

VERONICA DA SILVA REIS      
MEMBRO 

 
 
 

LIGIA MARIA BOMFIM DE OLIVEIRA 
MEMBRO 

 
 
EMPRESAS: 
 

FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA 

SINALES – SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA 

 


