
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA CREA-PB 

 
ATA DA SESSÃO 

 

PROCESSO N.º 1069681/2017 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2017 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. 
 

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto do ano de 2017 (dois mil e dezessete), 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, JOSIMAR DE CASTRO BARRETO SOBRINHO e 

CLEBER TAURINO, designados conforme Portarias nº 28/16, 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.  

 

EMPRESAS: 

 

* 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 a Licitante já se encontrava no local antes das 07:59hs e, portanto, respeitou o prazo, o 

mesmo afirma que tanto deu conhecimento da sessão através de email enviado pela Comissão Permanente 

de Licitação como viu o comunicado no Site do CREA-PB.  

 

2. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação juntamente com os membros comunica ao licitante 

presente que o outro representante não entrou com recurso  no prazo a que tinha direito conform 

estipulado no Edital de Licitação contra decisão da subcomissão técnica relativo ao resultado das 

propostas técnicas, o Presidente afirma que tendo em vista os prazos estabelecidos no Convênio n° 

61/2017 que trata do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Comunicação – Prodacom que 

tem como Concedente o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Convenente o 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA-PB, abrirá tanto o envelope de 

proposta de preços como a habilitação da empresa MAYDAY PRODUÇÕES LTDA. 

 

3. Dando prosseguimento foi aberta a proposta de preços, sendo apresentado pela empresa para execução 

dos serviços o valor de R$ 205.415,58 (duzentos e cinco mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e 

oito centavos), sendo a mesma considerada aceita pela Comissão. 

 

4. Dando prosseguimento foi aberto o envelope de habilitação, sendo os mesmos rubricados pela 

Comissão e declarada a empresa habilitada. 

 

5. Após as fases acima foi considerada vencedora do certame a empresa MAYDAY PRODUÇÕES 

LTDA com o valor de $ 205.415,58 (duzentos e cinco mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e oito 

centavos. 

 

 



6. Nada mais a registrar em Ata, o Presidente da CPL encerrou a Sessão às 09:00hs, 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 

 

 

CLEBER TAURINO DOS SANTOS 

Membro de Apoio 

 

 

JOSIMAR DE CASTRO BARRETO SOBRINHO 

Membro de Apoio 

 

Convidado  

 

 

Licitantes: 

 

 

 

 

MAYDAY PRODUÇÕES LTDA 

LUIZ HENRIQUE COUTINHO DE OLIVEIRA 

CPF: 077.209.504-37 

RG: 3104507 SSP/PB; 

 

 


