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Ata Complementar – JULGAMENTO DE PREÇOS - Tomada de Preços Nº 002/2022 - 
Processo Administrativo nº. 10877/2022 – TIPO MENOR PREÇO POR EMPREITADA 
GLOBAL. 
  
Às nove horas do dia 12 (doze) do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, 
na Sala da Comissão de Licitação – Praça Cívica nº 01, Centro - Cidade de São Simão, 
reuniu-se a Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal 
de São Simão/GO, Gracielle Souza Pereira e Ligiane Soares Fernandes, membro, 
nomeados através do Decreto Municipal nº. 547/2022, para procederem a análise do 
Processo Licitatório Tomada de Preços Nº 002/2022, objetivando a contratação de 
empresa de engenharia para reforma e ampliação da Escola Municipal José Porfírio, 
conforme projeto básico, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de 
Saúde. A empresa CCO CONSTRUTORA CENTRO OESTE EIRELI, utilizando do 
benefício de microempresa, apresentou proposta de preço inferior a empresa SR 
ENGENHARIA LTDA considerada vencedora do certame, no valor de R$ 1.232.468,73 
(um milhão, duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e 
três centavos). Passando para a fase de classificação das propostas, a Comissão 
Permanente de Licitação considerou os seguintes preços, às empresas foram 
qualificadas na seguinte ordem de classificação: 1º) CCO CONSTRUTORA CENTRO 
OESTE EIRELI inscrita no CNPJ de nº 04.299.288/0001-86 apresentou o valor de R$ 
1.232.468,73 (um milhão, duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e oito 
reais e setenta e três centavos); 2º) SR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ de nº 
35.722.186/0001-77 apresentou o valor de R$ 1.232.473,78 (um milhão, duzentos e 
trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos); 3º) 
REVELAR ENGENHARIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ de nº 23.395.557/0001-74 
apresentou o valor de R$ 1.399.117,04 (um milhão, trezentos e noventa e nove mil, 
cento e dezessete reais e quatro centavos); 4º) R1 CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no 
CNPJ de nº 22.553.833/0001-12 apresentou o valor de R$ 1.436.534,35 (um milhão, 
quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco 
centavos). Após a publicação desta ata, abre-se o prazo recursal conforme edital, para 
os interessados apresentarem recursos quanto ao processo licitatório. Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos membros da 
Comissão de Licitação. 
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