
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA CREA-PB 

 

 

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

 

 

PROCESSO N.º 1086100/2018                              PREGÃO N.º 02/2018 

 

 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Fardamento para os 

Servidores do CREA-PB. 

 

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 08:00 h (oito 

horas), na Sede do CREA/PB, na Avenida Dom Pedro I, Centro, João Pessoa/PB, reuniram-se o 

Pregoeiro e a Equipe de Apoio composta por SERGIO QUIRINO DE ALMEIDA, ANTÔNIO 

CESAR PEREIRA MOURA, RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA E JOSIMAR DE 

CASTRO BARRETO SOBRINHO, designados conforme Portaria nº 23/2018, para os 

procedimentos inerentes à Sessão do Pregão em epígrafe, conforme o Edital respectivo e seus Anexos. 

O Pregoeiro deu início à Sessão esclarecendo a presente a sistemática desta modalidade e seus 

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

(tempo para consulta por telefone, parâmetro de redução dos lances verbais, etc.). 

 

1. Na data e horário previstos para o início do Pregão, verificou-se a presença de um licitante, do qual 

primeiramente solicitou-se a entrega dos envelopes contendo as Propostas de Preços e os envelopes 

contendo os Documentos. 

 

Empresa Licitante: 

 

- REGIS UNIFORMES E COMÉRCIO EIRELI-ME, 22.226.628/0001-42, representada pelo Sr. 

REGINALDO DA SILVA GALDINO, RG: 581.575 SSP/PB, CPF: 206.679.654-91. 

 

 

1.1. Note-se que a Licitante já se encontrava no local antes das 07:59 h e, portanto, respeitaram o 

prazo limite de entrega dos envelopes. 

 

2. Após, passou-se ao credenciamento do representante presente, conforme credencial e lista de 

credenciamento em anexo. A empresa REGIS UNIFORMES E COMÉRCIO EIRELI-ME, 

22.226.628/0001-42 foi credenciada por ter cumprindo os itens do Edital quanto ao credenciamento. 

 

3. Dando prosseguimento ao certame licitatório, após indagado pelo Pregoeiro o representante da 

empresa informou que a mesma participaria dos 4 (quatro) lotes ofertados por este Regional constante 

no pregão presencial 02/2018. 

 

4. Foi solicitado da empresa participante do certame os envelopes 01 e 02 tendo a mesma ofertado 

pelo Lote 01 o valor global pelo lote de R$ 2.635,05 (dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e cinco 

centavos), Lote 02 o valor global pelo lote de R$ 5.270,10 (cinco mil duzentos e setenta reais e dez 

centavos), Lote 03 o valor global pelo de R$ 6.643,00 (seis mil seiscentos e quarenta e três reais) e 

Lote 04 o valor global pelo lote de R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais) totalizando o valor 

global da proposta em R$ 15.079,15 (quinze mil, setenta e nove reais e quinze centavos). 

 



5. Declaro a proposta válida por atender o item 5.5 do Edital de Licitação, e conforme atribuição deste 

Pregoeiro, passo a fase de negociação direta com o representante da empresa o qual fixou os lotes nos 

seguintes valores, Lote 01 R$ 2.633,40 (dois mil seiscentos e trinta e três reais e quarenta centavos), 

Lote 02 R$ 5.266,80 (cinco mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos, Lote 03 R$ 

6.636,00 (seis mil seiscentos e trinta e seis reais) e Lote 04 R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais), 

totalizando o valor global pelas propostas de R$ 15.067,20 (quinze mil sessenta e sete reais e vinte 

centavos).    

 

6. Dando prosseguimento foi aberto o envelope de habilitação da empresa onde a mesma foi declarada 

inabilitada pelo não atendimento aos itens “i”, “n” e “r” constantes no Edital e seus anexos.  

 

7. Nada mais a registrar em Ata, o Pregoeiro encerrou a Sessão às 09:30 h, sendo que esta Ata, após 

lida e achada conforme, foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representante credenciado da 

licitante presente. 

 

SERGIO QUIRINO DE ALMEIDA                  ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA MOURA 

                    Pregoeiro                                                              Equipe de Apoio 

 

 

JOSIMAR DE CASTRO B. SOBRINHO                     

               Equipe de Apoio                                                  

 

 

RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA                                                                                              

Equipe de Apoio 

 

LICITANTES: 

 

 

 

REGIS UNIFORMES E COMÉRCIO EIRELI-ME 

CNPJ:22.226.628/0001-42 

REGINALDO DA SILVA GALDINO 

RG: 581.575 SSP/PB 

CPF: 206.679.654-91. 

 


