Governo de Sergipe
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe – DETRAN/SE

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016
PROCESSO E-DOC Nº 022.201-04741/2015-3.
ATA DE REUNIÃO
OBJETIVO: PARA AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DE EMPRESAS
INTERESSADAS NO CREDENCIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA VEICULAR
ELETRÔNICA EM PRIMEIRA FASE.
Aos 17 dias do mês de maio do ano de 2016, na sala de reunião da Assessoria Geral de Informática,
na sede do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe, localizado na Avenida Tancredo Neves,
S/N, Bairro Ponto Novo, Aracaju/SE, reuniram-se os membros da Comissão instituída pela Portaria nº
708, de 05 de agosto de 2015 e alterada pela Portaria 758 de 17 de agosto de 2015, com objetivo de
dá continuidade aos trabalhos previstos no Edital de Chamamento Público Nº 001/2016, processo EDoc Nº 022.201-04741/2015-3, com exceção do membro Luiz Ricardo Pinto Ribeiro.
De inicio, o Presidente explicou que a distribuição dos envelopes contendo a documentação para
análise, entre membros da comissão foi equitativa, aleatória e que somente restringiu que o mesmo
membro ficasse com mais de um envelope de uma mesma Regional, assim recolheu os respectivos
resultados das avaliações que se deu através de “check list” padronizado, distribuídos juntamente
com os respectivos envelopes das empresas que seriam analisadas. Os processos distribuídos ao
membro Luiz Ricardo Pinto Ribeiro, foi redistribuído a Jorge Eduardo dos Santos, pela recusa do
primeiro ante a falta de tempo para examinar os documentos.
Na oportunidade foi justificado que a realização da distribuição se deu em razão do princípio da
celeridade processual e da eficiência, uma vez que a Comissão teria apenas o prazo de 10 (dez) dias
para examinar os documentos de todas as dezesseis empresas, ficando, portanto, cada membro,
individualmente responsável pela análise do “check list” por ele realizado.
Antes de iniciar o relato dos resultados o Presidente explicou que somente recorreria a avaliação do
segundo envelope apresentado por empresa, caso houvesse mais empresas interessada que a
quantidade prevista no Edital para uma mesma área de atuação, assim explicou que para as
Regionais: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Carmópolis, Propriá, Nossa Senhora da Glória,
Itabaiana, Estância e Tobias Barreto, não seria necessária a avaliação da documentação do segundo
envelope, por não existir número de interessados maior que o previsto no Edital, quanto a Regional
de Lagarto, por existir três interessados para uma única vaga conforme anexo II do Edital, em sendo
consideradas aptas será recorrido aos requisitos de critério de desempate conforme previsto no item
8.61 do Edital.
Dando continuidade à Sessão, o Presidente passou a relatar para todos os presentes o resultado
individual das apurações, por empresa interessada e por área de atuação.

A ÁREA DE ATUAÇÃO ARACAJU:
-

Empresa Rubnei da Silva Paz Serviços de Vistoria Veicular - EIRELI, foi analisada toda a
documentação do envelope nº 1, não constando do “check list” dos itens de requisitos exigidos no
Edital, nenhuma pendência ou observação, atendendo plenamente aos requisitos solicitados no
Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 001/2016. Assim considerada APTA para
continuidade do processo em segunda e última fase. (membro da comissão responsável: Antônio
Tavares de Oliveira Filho)

-

Empresa Dut Vistoria Veicular Ltda, foi analisada toda a documentação do envelope nº 1, não
constando do “check list” dos itens de requisitos exigidos no Edital, nenhuma pendência ou
observação, atendendo plenamente aos requisitos solicitados no Edital de Chamamento Público
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para Credenciamento nº 001/2016. Assim considerada APTA para continuidade do processo em
segunda e última fase. (membro da comissão responsável: Jorge Eduardo dos Santos)
-

Empresa Junta José e Maria de Vistoria Veicular Ltda, foi analisada toda a documentação do
envelope nº 1, não constando do “check list” dos itens de requisitos exigidos no Edital, nenhuma
pendência ou observação, mesmo com a Carteira de Identificação apresentada como Servidor
Público do Ministério da Defesa de um dos sócios, uma vez que se encontra na Reserva de 1ª
Classe, portanto não fere o regulamento, atendendo plenamente aos requisitos solicitados no
Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 001/2016. Assim considerada APTA para
continuidade do processo em segunda e última fase. (membro da comissão responsável: Bárbara
Russele Santos)

-

Empresa Antônio Santana - ME, foi analisada toda a documentação do envelope nº 1 e
registrado no “check list” dos itens de requisitos exigidos no Edital, nenhuma pendência ou
observação, atendendo plenamente aos requisitos solicitados no Edital de Chamamento Público
para Credenciamento nº 001/2016. Assim considerada APTA para continuidade do processo em
segunda e última fase. (membro da comissão responsável: Jorge Eduardo dos Santos)

-

Empresa Sandra Santo Macedo EIRELI, foi analisada toda a documentação do envelope nº 1,
não constando do “check list” dos itens de requisitos exigidos no Edital, nenhuma pendência ou
observação, atendendo plenamente aos requisitos solicitados no Edital de Chamamento Público
para Credenciamento nº 001/2016. Assim considerada APTA para continuidade do processo em
segunda e última fase. (membro da comissão responsável: Vilmari Ferreira Carregosa)

A ÁREA DE ATUAÇÃO CARMÓPOLIS:
- Empresa Atos de Jesus Santos - ME, foi analisada toda a documentação do envelope nº 1, não
constando do “check list” dos itens de requisitos exigidos no Edital, nenhuma pendência ou
observação, atendendo plenamente aos requisitos solicitados no Edital de Chamamento Público
para Credenciamento nº 001/2016. Assim considerada APTA para continuidade do processo em
segunda e última fase. (membro da comissão responsável: Vilmari Ferreira Carregosa)

A ÁREA DE ATUAÇÃO ESTÂNCIA:
- Empresa Marlisson Oliveira Silva - ME, foi analisada toda a documentação do envelope nº 1,
não constando do “check list” dos itens de requisitos exigidos no Edital, nenhuma pendência ou
observação, atendendo plenamente aos requisitos solicitados no Edital de Chamamento Público
para Credenciamento nº 001/2016. Assim considerada APTA para continuidade do processo em
segunda e última fase. (membro da comissão responsável: Jorge Eduardo dos Santos)

A ÁREA DE ATUAÇÃO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA:
- Empresa Monize Talline Almeida Santos - ME, foi analisada toda a documentação do envelope
nº 1, não constando do “check list” dos itens de requisitos exigidos no Edital, nenhuma pendência
ou observação, atendendo plenamente aos requisitos solicitados no Edital de Chamamento
Público para Credenciamento nº 001/2016. Assim considerada APTA para continuidade do
processo em segunda e última fase. (membro da comissão responsável: Antônio Tavares de
Oliveira Filho)

A ÁREA DE ATUAÇÃO ITABAIANA:
- Empresa Santo Antônio Vistoria Eireli - ME, foi analisada toda a documentação do envelope nº
1, não constando do “check list” dos itens de requisitos exigidos no Edital, nenhuma pendência ou
observação, atendendo plenamente aos requisitos solicitados no Edital de Chamamento Público
para Credenciamento nº 001/2016. Assim considerada APTA para continuidade do processo em
segunda e última fase. (membro da comissão responsável: Antônio Tavares de Oliveira Filho)
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-

Empresa Sidney José Sandes Pimentel - ME, foi analisada toda a documentação do envelope nº
1, não constando do “check list” dos itens de requisitos exigidos no Edital, nenhuma pendência ou
observação, atendendo plenamente aos requisitos solicitados no Edital de Chamamento Público
para Credenciamento nº 001/2016. Assim considerada APTA para continuidade do processo em
segunda e última fase. (membro da comissão responsável: Jorge Eduardo dos Santos)

A ÁREA DE ATUAÇÃO LAGARTO:
- Empresa Bruno Pereira Rodrigues - ME, foi analisada toda a documentação do envelope nº 1,
não constando do “check list” dos itens de requisitos exigidos no Edital, nenhuma pendência ou
observação, atendendo plenamente aos requisitos solicitados no Edital de Chamamento Público
para Credenciamento nº 001/2016. Assim considerada APTA para continuidade do processo em
segunda e última fase.( membro da comissão responsável: Vilmari Ferreira Carregosa)
-

Empresa Marcos Fontes Vieira - ME, foi analisada toda a documentação do envelope nº 1, não
constando do “check list” dos itens de requisitos exigidos no Edital, nenhuma pendência ou
observação, atendendo plenamente aos requisitos solicitados no Edital de Chamamento Público
para Credenciamento nº 001/2016. Assim considerada APTA para continuidade do processo em
segunda e última fase. (membro da comissão responsável: Bárbara Russele Santos)

-

Empresa Vip – Vistorias Veicular LTDA, foi analisada toda a documentação do envelope nº 1,
não constando do “check list” dos itens de requisitos exigidos no Edital, nenhuma pendência ou
observação, atendendo plenamente aos requisitos solicitados no Edital de Chamamento Público
para Credenciamento nº 001/2016. Assim considerada APTA para continuidade do processo em
segunda e última fase. (membro da comissão responsável: Jorge Eduardo dos Santos)

A ÁREA DE ATUAÇÃO NOSSA SENHORA DO SOCORRO:
- Empresa W E Check Up Vistorias Veicular - ME, foi analisada toda a documentação do envelope
nº 1, não constando do “check list” dos itens de requisitos exigidos no Edital, nenhuma pendência
ou observação, atendendo plenamente aos requisitos solicitados no Edital de Chamamento
Público para Credenciamento nº 001/2016. Assim considerada APTA para continuidade do
processo em segunda e última fase. (membro da comissão responsável: Bárbara Russele Santos)

A ÁREA DE ATUAÇÃO TOBIAS BARRETO:
- Empresa Fabiola da Silva Paz - ME, foi analisada toda a documentação do envelope nº 1, não
constando do “check list” dos itens de requisitos exigidos no Edital, nenhuma pendência ou
observação, atendendo plenamente aos requisitos solicitados no Edital de Chamamento Público
para Credenciamento nº 001/2016. Assim considerada APTA para continuidade do processo em
segunda e última fase. (membro da comissão responsável: Jorge Eduardo dos Santos)

A ÁREA DE ATUAÇÃO PROPRIÁ:
- Empresa Renato Lima de Oliveira - ME, foi analisada toda a documentação do envelope nº 1,
não constando do “check list” dos itens de requisitos exigidos no Edital, nenhuma pendência ou
observação, atendendo plenamente aos requisitos solicitados no Edital de Chamamento Público
para Credenciamento nº 001/2016. Assim considerada APTA para continuidade do processo em
segunda e última fase. (membro da comissão responsável: Jorge Eduardo dos Santos)
Eis o relatório.
Diante de que fora relatado acima, verifica-se que todas as empresas interessadas obtiveram êxito na
habilitação em primeira fase, devendo as mesmas serem convocadas para segunda e última fase do
processo de chamada pública, com ressalvas para a área de atuação da Regional de Lagarto,
conforme excepcionalidade já registrada em linhas transatas, onde três empresas interessadas se
apresentaram para ocupar apenas uma vaga conforme previsto no anexo II do Edital de Chamamento
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Público nº 001/2016 e conforme relato acima referente a avaliação do check list obrigatório, as quais
todas foram habilitadas, verificou a comissão, ao analisar o conteúdo do segundo envelope para
pontuação e critério de classificação e desempate que a empresa Marcos Fontes Vieira – ME atingiu
52 pontos conforme o resultado da respectiva tabela de avaliação, a empresa Bruno Pereira
Rodrigues –ME também apresentou 52 pontos, conforme o resultado da respectiva tabela de
avaliação, e a empresa Vip Vistorias Veiculares Ltda alcançou 45 pontos, conforme o resultado da
respectiva tabela de avaliação, estando todas Aptas porém com a seguinte ordem de classificação:
Em primeiro lugar empatadas com o mesmo número de pontos ficaram as empresas Marcos Fontes
Vieira – ME e a empresa Bruno Pereira Rodrigues –ME, e em terceiro e último lugar a empresa Vip
Vistorias Veiculares Ltda. Como o edital prevê apenas uma vaga, a definição da empresa interessada
a preencher a referida vaga dar-se-á em sorteio a ser realizado entre as empresas Marcos Fontes
Vieira – ME e a empresa Bruno Pereira Rodrigues –ME, conforme especificado no item 8.6.1 alínea
“e”, ficando a empresa habilitada e classificada em terceiro lugar, Vip Vistorias Veiculares Ltda,
excluída da segunda e última fase.
Em discussão entre os membros do grupo e somente a título de registro, foi lembrado por Jorge
Eduardo dos Santos, que o Item “3.6.” combinado com o item “3.9.” do Edital de Chamamento Público
nº 001/2016, confere faculdade a Comissão autorizar a abertura de uma nova vaga para Regional de
Lagarto, o que implicaria na convocação imediata da segunda classificada, sem ferir as regras do
Edital, conforme se infere nos dispositivos abaixo:
3.6. As habilitações de empresas para realização de vistoria de identificação veicular serão concedidas na proporção
de:
i. 01 (uma) empresa para cada 60.000 (sessenta mil) veículos registrados na frota - para Aracaju/entorno;
ii. 01 (uma) empresa para cada 35.000 (trinta e cinco mil) veículos registrados na frota da respectiva CIRETRAN; e
ainda iii.
O anexo II deste Edital, especifica o quantitativo estimado para o credenciamento inicial para cada CIRETRAN, bem
como para a grande Aracaju.
3.9. Nas CIRETRANS que apresentarem acentuada demanda de vistorias, o DETRAN/SE poderá antecipar à
habilitação de uma nova empresa, desde que atingido 75% (setenta e cinco por cento) do número de veículos
estabelecido no item 3.6 deste Edital para á área de solicitação.

Para esclarecer o sobredito registro o membro da comissão Jorge Eduardo apresentou estatísticas
atualizadas da quantidade de veículos registrados na frota da Ciretran de Lagarto, constatado que
Lagarto: possui 36.862 veículos; Simão Dias: possui 12.769 veículos, Boquim: possui 7.417 veículos;
Salgado: possui 4.652 veículos; e Riachão do Dantas: possui 2.782 veículos, o que dá um total de
64.482 veículos, chegando assim a mais de 90% do número de veículos estimado como limite para
que uma segunda empresa tenha autorização para a continuidade do credenciamento, o que é
superior ao especificado no item “3.9” do edital.
Sobre a possibilidade de abertura de uma vaga na Ciretran de Lagarto, o Presidente da Comissão
considerou que se trata de ato a mercê de critérios de oportunidade e conveniência administrativa da
gestão do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe, por isto que o Edital expressa como uma
faculdade do “DETRAN”, e não da presente Comissão. Mesmo assim, deverá ser dado conhecimento
do teor da presente ata de julgamento ao Diretor-Presidente, quando certamente ficará ciente dos
dados objetivos ora apresentados em relação a frota do Ciretran de Lagarto e seu poder-dever
previsto no item 3.6. e 3.9. do ato convocatório, os quais se encontram reproduzidos na integra, em
linhas pretéritas.
Cumprindo a esta Comissão seguir a risca os termos do edital, não vislumbramos outro caminho
senão a convocação de todas as empresas habilitadas enquanto que, excepcionalmente para a área
de atuação de Lagarto, deverá seguir o julgamento no forma da alínea “e” do item 8.6.1., a qual
dispõe que, em havendo empate, deverá a Comissão designar sessão pública para sorteio de
desempate.
Isto posto, a Comissão declara que estão habilitadas e convocadas para a segunda e última fase as
seguintes empresas, segundo a área de atuação:
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(01)
Área de Atuação de Aracaju: Rubnei da Silva Paz Serviços de Vistoria Veicular – EIRELI,
Dut Vistoria Veicular Ltda, Junta José e Maria de Vistoria Veicular Ltda, Antônio Santana – ME,
Sandra Santo Macedo EIRELI; (02) Área de Atuação de Carmôpolis: Atos de Jesus Santos – ME
(03) Área de Atuação de Estância: Marlisson Oliveira Silva – ME (04) Área de Atuação de Nossa
Senhora da Glória: Monize Talline Almeida Santos – ME (05) Área de Atuação de Itabaiana: Santo
Antônio Vistoria Eireli - ME, Sidney José Sandes Pimentel – ME (06) Área de Atuação de Tobias
Barreto: Fabiola da Silva Paz – ME (07) Área de Atuação de Nossa Senhora do Socorro: W E
Check Up Vistorias Veicular – ME (08) Área de Atuação de Propriá: Renato Lima de Oliveira.
Quanto a área de atuação de Lagarto, a Comissão designa seção pública a ser realizada no dia 25
de maio de 2016, às 09:00hs, a ser realizado na sala de reunião, anexa ao Gabinete da Presidência
do DETRAN, para promoção do sorteio de desempate entre as empresas Bruno Pereira Rodrigues
– ME e Marcos Fontes Vieira – ME.
Publique-se o extrato no D.O.. Disponibilize-se no site desta autarquia. Aguarde o prazo recursal.
Certifique o trânsito em julgado.

___________________________________
Sérgio Luís da Silva
Presidente da CEL

________________________________
Bárbara Russele Santos
Membro

_________________________________
Vilmari Ferreira Carregosa
Membro

_________________________________
Antônio Tavares de Oliveira Filho
Membro

________________________________
Jorge Eduardo dos Santos
Membro
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