
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA CREA-PB 

 
ATA DA SESSÃO 

 

PROCESSO N.º 1086509/2018 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2018 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. 
 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 08:00h (oito horas), 

na Sede do CREA/PB, em João Pessoa/PB, reuniram-se o Sr. Pregoeiro e a Equipe de Apoio composta 

por SERGIO QUIRINO DE ALMEIDA, FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, RAIMUNDO 

NONATO LOPES DE SOUSA E ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA MOURA, designados conforme 

Portarias nº 41/17, para os procedimentos inerentes à Sessão do Pregão em epígrafe, conforme o Edital 

respectivo e seus Anexos.  

 

O Presidente deu início à Sessão esclarecendo aos presentes à sistemática desta modalidade e seus 

aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão, o 

mesmo leu para os presentes a correspondência interna 01/2018 encaminhada pela Assessoria de 

Comunicação a esta CPL e juntada aos autos do processo, onde a mesma solicita dar celeridade ao 

procedimento licitatório sem prejuízo aos licitantes, tendo em vista a aprovação na plenária do dia 13 de 

agosto de 2018 da realização da Campanha de Conciliação do Crea-PB que está agendada para o dia 03 a 

29 de setembro de 2018. 

 

O Presidente da CPL expos para os presentes a situação onde os mesmos acataram que nessa sessão 

fossem abertos os envelopes da proposta de preços e da habilitação como forma de dar celeridade ao 

processo respeitando os prazos de recurso se assim houver.  

 

EMPRESAS: 

 

*PAULA CAMILA LUCIO DE MELO PUBLICIDADE DE PROPAGANDA, CNPJ: 

23.532.239/0001-08, representada neste ato pela Sra. PAULA CAMILA LUCIO DE MELO, CPF: 

09144797419, RG: 3492934 SSDS/PB; 

 

* MAYDAY PRODUÇÕES LTDA, CNPJ: 17.317.536/0001-38, representada neste ato pelo Sr. LUIZ 

HENRIQUE COUTINHO DE OLIVEIRA, CPF: 077.209.504-37, RG: 3104507 SSP/PB; 

 

* Licitantes que se declararam microempresas ou empresas de pequeno porte.  

 

1.1. Note-se que as Licitantes já se encontravam no local antes das 07:59 hs e, portanto, respeitaram o 

prazo limite de entrega dos envelopes. 

1.2. Registro que ambas as empresas apresentaram os envelopes 01, 02, 03, 04 e 05.   

 

2. Após, passou-se ao credenciamento dos representantes presentes, conforme credencial e lista de 

credenciamento. 

 

3. A empresa PAULA CAMILA LUCIO DE MELO PUBLICIDADE DE PROPAGANDA, CNPJ: 

23.532.239/0001-08 não foi credenciada por não atender o item 16.16 do Edital de Licitação “Para 

efeitos de comprovação da representação legal ou a qualidade de preposto da licitante, a pessoa deverá 

apresentar os documentos pessoais do representante legal Proprietário ou Administrador e do 



Procurador, célula de identidade e comprovante de residência emitido no prazo não superior a trinta 

dias”, representada neste ato pela Sra. PAULA CAMILA LUCIO DE MELO, CPF: 091.447.974-19, 

RG: 3492934 SSDS/PB, a empresa MAYDAY PRODUÇÕES LTDA foi credenciada já que cumpriu 

com as exigências editalícias. 

 

4. Dando prosseguimento ao certame licitatório, foram abertos os envelopes das empresas 01 e 03 onde os 

mesmos estão de acordo com o item 8.4.2 do Edital sendo os mesmo repassados aos licitantes conforme 

item 8.4.4 “b”; 

 

5. O representante da empresa MAYDAY PRODUÇÕES LTDA levantou alguns questionamentos 

quanto ao conteúdo dos envelopes 01 e 03 apresentado pela empresa PAULA CAMILA LUCIO DE 

MELO PUBLICIDADE DE PROPAGANDA, CNPJ: 23.532.239/0001-08, item 5.2 do Edital que se 

refere a não apresentação do repertório, e no item 3.1.2.4 que se refere a apresentação da proposta não 

identificada a licitante descumpre uma seria de exigências do Edital item “a, c, d, e, g, h e i”, bem como o 

item 5.4. 

 

6. Dando prosseguimento este Presidente informa que no que se refere a tal indagação apresentada pela 

empresa MAYDAY PRODUÇÕES LTDA esta será analisada pela Subcomissão Técnica conforme item 

8.4.4 “c,d,e,f”.  

 

7. Diante dos questionamentos levantados pelo representante da empresa MAYDAY PRODUÇÕES 

LTDA este Presidente informa aos presentes que aguardará a análise das propostas técnicas. 

 

8. Ficam os presentes cientes que a segunda sessão ocorrerá no dia 30 de agosto de 2018 as 14:00h para 

continuidade do certame licitatório. 

 

9. Nada mais a registrar em Ata, o Presidente da CPL encerrou a Sessão às 09:40hs, sendo que esta Ata, 

após lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, Membros de Apoio e representantes presentes.  

 

 

SERGIO QUIRINO DE ALMEIDA 

PRESIDENTE DA CPL 
 

 

RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 

Membro de Apoio 

 

 

FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL 

Membro de Apoio 

 

 

ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA MOURA 

 Membro de Apoio 

 

Licitantes: 

 

 

PAULA CAMILA LUCIO DE MELO PUBLICIDADE DE PROPAGANDA, CNPJ: 

23.532.239/0001-08 

 Sra. PAULA CAMILA LUCIO DE MELO 

CPF: 09144797419 

RG: 3492934 SSDS/PB  

 

 

 

MAYDAY PRODUÇÕES LTDA 

LUIZ HENRIQUE COUTINHO DE OLIVEIRA 

CPF: 077.209.504-37 

RG: 3104507 SSP/PB; 


