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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 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto, 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 e julgamento da Tomada de Preços Nº002/2014. Presentes 

o Presidente, Antônio Tavares de Oliveira Filho, os membros – Rosângela Moraes Rehm 

Pereira e Hiram Pereira da Silva. 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 

02 ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

LTDA - ME 

FERNANDO ALVES 

CARREIRA 

PROCURAÇÃO 

03 NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES 

LTDA 

DANIEL BRUNO DA SILVA 

DE ARAÚJO 

PROCURAÇÃO 

 

 

Dando início aos trabalhos foram recebidas as credenciais das empresas presentes 

SINALES – SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA, ELETRO RUN SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA LTDA - ME, NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA, foram recebidas 

por todas as empresas as declarações de que as mesmas atendem aos requisitos da 

habilitação exigido no item 4.4 do edital, e os envelopes A e B, relativos respectivamente à 

proposta comercial e à documentação. Em sequência, a Comissão passou a abrir o 

envelope Proposta de Preços constatando os seguintes valores: 1ª colocada a empresa 

ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME, apresentou o preço global de R$ 

209.545,00 (duzentos e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), a 2ª colocada a 

empresa SINALES – SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA apresentou o preço 

global de R$ 212.530,58 (duzentos e doze mil, quinhentos e trinta reias e cinquenta e oito 

centavos), a 3ª colocada a empresa NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA 

apresentou o valor global de R$ 240.319,00 (duzentos e quarenta mil e trezentos e 

dezenove reais). Depois de abertos e assinados os envelopes foi franqueada a palavra aos 

participantes, o representante da SINALES – SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA 

indagou que as planilhas, conforme item 7.3, de composição de custo não foram 
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apresentadas pelas outras duas empresas participantes, como também, as planilhas de 

preço não foram assinadas pelos engenheiros civil, no caso da empresa NEWTEC 

PRODUTOS INTELIGENTES LTDA, e engenheiro civil e eletricista pela empresa 

ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA – ME, além de não possuir registro de 

engenheiro no CREA, conforme certidão apresentada na proposta comercial, sendo que a 

ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA – ME não apresentou engenheiro civil e 

eletricista e a NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA não apresentou 

engenheiro civil. Franqueada a palavra ao representante da empresa ELETRO RUN 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA – ME, explanou que no item 7.1.2.1 não demonstra qual 

o tipo de profissional deveria possuir, bastando o mesmo ser habilitado no CREA, no caso 

da assinatura da proposta e referente à planilha de custos não foi pedida. O representante 

da NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA, endossa a colocação do 

representante da ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA – ME. A comissão 

suspendeu a sessão para efetuar diligência junto ao CREA, contato via telefônico, 

questionando a competência do profissional técnico de nível médio em poder assinar e se 

responsabilizar pela proposta de preço do Edital na prestação de serviço de 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA. A comissão concluiu, 

após ouvir o CREA/SE em acatar seu entendimento, ou seja, o tipo de atividade descrito 

na referida licitação ser restrito a um profissional de nível superior vinculado a sua área 

de serviço. Assim, a comissão decidiu por DESCLASSIFICAR a empresa ELETRO RUN 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA – ME por ter sua proposta de preços assinada por um 

técnico de nível médio, bem como a empresa NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES 

LTDA em razão de sua proposta ser assinada por um engenheiro eletricista. 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. 

 
          
 

 

Antônio Tavares de Oliveira Filho  

Presidente  

 

 

 

 

Rosângela Moraes Rehm Pereira                                                    Hiram Pereira da Silva 

                                         Membro                                                                                        Membro       

                      

 

 

 

 

 

            

 

EMPRESAS: 
SINALES – SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA  

ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME 

NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA 

 


