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Ata Complementar – EXPEDIENTE DE DILIGÊNCIAS – Pregão Eletrônico Nº 
033/2022 - Processo Administrativo nº. 10556/2022 – TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM. 
  
Às dezesseis horas e trinta minutos do dia 20 (vinte) 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 Pregoeira Ligiane Soares Fernandes e a Equipe de Apoio 
Janaina Rosa de Souza e Gracielle Souza Pereira nomeadas através do Decreto 
Municipal nº. 740/2022, para diligenciar acerca da autenticidade da documentação de 
habilitação das licitantes do Processo Licitatório Pregão Eletrônico Nº 033/2022, 
objetivando a para Contratação eventual, futura e parcelada de empresa especializada 
na Prestação de Serviços na locação de bens móveis e estruturas  e equipamentos 
diversos visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde – FMS e da 
Prefeitura Municipal de São Simão, Estado de Goiás, objetivando dar suporte e apoio às 
Secretárias, Superintendências, Diretorias, Departamentos, Núcleos, Setores e demais 
órgãos que integram a Administração Pública Municipal. Após verificar a autenticidade e 
regularidade das certidões apresentadas, constatou-se suposta incompatibilidade da 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, apresentada pela empresa COUTO 
SUPERMERCADOS LTDA, inscrita no CNPJ 09.266.554/0001-00, quando verificada 
sua autenticidade e validade no site do CREA-GO. Dado tal inconsistência e dúvida 
quanto a confirmação de sua autenticidade, encaminhamos cópia da Certidão de Acervo 
Técnico – CAT, bem como a Certidão Incompatível e autenticada junto ao CREA-GO, 
juntamente com cópia dos autos, no que convir, do referido processo licitatório à 
Procuradoria Geral do Municipal para tomada das providências legais cabíveis. Nada 
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos membros da 
Comissão. 
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