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Ata de Credenciamento e Habilitação da Tomada de Preços Nº 001/2022 - Processo 
Administrativo nº. 9105/2022 – TIPO MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL.  
Às nove horas e quinze minutos do dia 26 (vinte e seis) do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte e dois, no Auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social – 
Rua 32 s/nº entre as avenidas Brasil e Goiás, 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, membros, nomeados 
através do Decreto Municipal nº. 547/2022, para atuarem no julgamento da Tomada de 
Preço nº 001/2022, conforme previsto no respectivo Edital objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO 
LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PROJETO BÁSICO, destinado a atender 
as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com as condições e 
especificações constantes no Edital, seus anexos, regidos pela Lei Federal nº. 8.666, 
de 21.06.1993 e alterações posteriores, pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006. 
Aberta a Sessão Pública, a Presidente iniciou a fase de Credenciamento. Apesar da 
ampla divulgação no Site da Prefeitura e no Jornal “Diário do Estado”, atendendo as 
determinações legais, se fez presente a empesa: R1 CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita 
no CNPJ de nº 22.553.833/0001-12, com sede na AV VILLE nº1337 QD 23 LT 33, setor 
Res Center Ville, CEP 74.369-023 Goiânia – GO, Tel: (62) 3100-8211 neste ato 
representada por AGNALDO CORNELIO DOS SANTOS, inscrito no CPF de n° 
510.356.421-15, RG de n°2063702 DGPCGO, residente e domiciliado na Rua Delfina 
Arantes Qd. 01 Lt. 13 n° 47 Residencial Dona Ilza, CEP: 75907-805 Rio Verde — GO, 
Telefone: 64-98405-0766. A empresa foi credenciada. Passando para a fase de 
Habilitação, foi solicitado ao presente que rubricasse toda a documentação de 
habilitação. A Presidente analisou os documentos, logo depois passou os mesmos 
documentos para o representante da empresa para análise e rubrica. Toda a 
documentação foi rubricada pela Comissão Permanente de Licitação e pelo licitante. A 
Presidente declarou a empresa habilitada. A mesma renunciou ao prazo recursal. A 
partir deste momento A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO INICIOU A 
ABERTURA DO ENVELOPE DE PREÇO DA EMPRESA PRESENTE. Após análise, 
decide em CLASSIFICAR a proposta por estar formalmente de acordo com as 
exigências edilícias e por determinação da Presidente passou-se ao julgamento e 
análise do preço apresentado. Destacando a classificação pela Comissão Permanente 
de Licitação, pela unanimidade de seus membros como segue: 
 
1° LUGAR: R1 CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ de nº 22.553.833/0001-12, 
com o valor global da proposta de R$ 611.677,48 (seiscentos e onze mil, seiscentos e 
setenta e sete reais e quarenta e oito centavos); com validade da proposta de 60 
(sessenta) dias. Após negociação foi pleiteada a desoneração de 1% sobre o valor 
total, sendo calculado pelo engenheiro municipal Sr. Thalles Augusto Nascimento 
Medeiros, o valor final de R$ 605.560,70 (seiscentos e cinco mil, quinhentos e sessenta 
reais e setenta centavos), o licitante deverá apresentar nova tabela no prazo de dois 
dias.  
 
A presidente declarou o resultado e informou que o processo será submetido à 
consideração da Autoridade Superior para adjudicação e homologação do objeto a 
favor da licitante vencedora. Nada mais havendo a tratar, a Presidente determinou a 
lavratura da presente Ata que após lida, foi por ele submetida à discussão, aprovada e 
assinada por todos, encerrando-se às 10:09 horas, desse modo à sessão. 
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