
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA CREA-PB 

 
ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

 

PROCESSO N.º 1093347/2018 

 

PREGÃO N.º 10/2018 

 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SEDE DO CREA-PB NA CIDADE DE 

JOÃO PESSOA-PB. 

 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro 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, JOSIMAR DE 

CASTRO BARRETO SOBRINHO, RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA E 

ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA MOURA designados conforme Portarias Portaria nº 22/2018 e 

23/2018 de 27 de fevereiro de 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 aos presentes 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.).  

 

Foi convidado para participar da sessão o Assessor Jurídico do Crea-PB o Senhor JARDON 

SOUZA MAIA. 

 

1. Primeiramente solicitou-se à licitante presente a entrega dos envelopes contendo o 

Credenciamento, a Proposta de Preço e os envelopes contendo os Documentos de Habilitação 

da empresa participante, quais sejam:  

 

EMPRESAS: 

  

CENTRA MÓVEIS S/A, CNPJ: 25.071.568/0001-24, representada neste ato pelo Sr. 

JONYHERIK TALLES SOUZA DA SILVA, CPF: 072.067.594-40, RG: 3072488 SSP/PB; 

 

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

 

2. Note-se que essa Licitante já se encontrava no local antes das 07:59 hs e, portanto, respeitou o 

prazo limite de entrega dos envelopes.  

 

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

credenciamento em anexo, o qual, tendo cumprido com as exigências editalícias, restaram 

credenciados para representar as respectivas empresas.  

4. Em seguida, foram abertos os envelopes, devidamente rubricado, Pregoeiro e Equipe, 

contendo a Proposta de Preço, sendo estas analisadas e rubricadas pelo Pregoeiro, Equipe de 

Apoio e representante credenciado. Após o respectivo exame, tiveram seus valores anunciados 

em voz alta a todos os presentes, resultando nas seguintes propostas escritas pela empresa.  

 



CENTRA MÓVEIS S/A, CNPJ: 25.071.568/0001-24, representada neste ato pelo Sr. 

JONYHERIK TALLES SOUZA DA SILVA, CPF: 072.067.594-40, RG: 3072488 SSP/PB, 

com o valor global de R$ 152.850,00 (cento e cinquenta e dois mil oitocentos e cinquenta reais; 

 

5. Dando continuidade ao certame licitatório a representante entrou em negociação com este 

pregoeiro fixando em um novo valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais). 

 

6. Em seguida foram abertos os envelopes de habilitação da empresa CENTRA MÓVEIS S/A, 

CNPJ: 25.071.568/0001-24, sendo a mesma considerada habilitada no presente certame 

licitatório. 

 

7. O Pregoeiro declara vencedora a empresa CENTRA MÓVEIS S/A, CNPJ: 

25.071.568/0001-24 com o valor global pelo mobiliário de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e 

cinco mil reais). 

 

8. O Pregoeiro em contato com a Gerente Regional Nordeste do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia – CONFEA a Sra. CRISTIANE JUSTINO COSTA 

FERREIRA, a mesma orientou este Pregoeiro a solicitar da empresa vencedora a 

emissão de 2 (duas) notas fiscais tendo em vista que diante da necessidade de mais 

espaço para arquivar processos o CREA-PB acrescentou mais 6 (seis) armários baixo, 

sendo estes com recursos próprios e que não seria necessário a readequação do projeto.  
 

9. Nada mais a registrar em Ata, o Pregoeiro encerrou a Sessão às 09:30hs, 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 

Pregoeiro 
 

 

RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA 

Equipe de Apoio 

 

 

JOSIMAR DE CASTRO BARRETO SOBRINHO 

Equipe de Apoio 

 

 

ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA MOURA 

Equipe de Apoio  

 

 

JARDON SOUZA MAIA 

Assessor Jurídico 

 

Licitantes: 

 

 

CENTRA MÓVEIS S/A 

JONYHERIK TALLES SOUZA DA SILVA 


