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ATA DE REUNIÃO 
 

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 13h00min, na Sala de 

Licitações do Centro Administrativo Municipal, reuniu-se a Comissão de Licitações nomeada 

pela Portaria nº. 0677/2019 que designou Elisandra Soares Machado Nunes como 

presidente e demais membros da comissão para procederem à continuação do EDITAL DE 

LICITAÇÕES N.º 05/2020 – MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DESTINADA Á CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO 

TUTELAR. A reunião está sendo presidida pela Presidente Substituta, Sra. Carla de Matos Affonso. 

Revendo os atos anteriores ficou constatado que no dia 01/09/2020 houve sessão publica para a 

abertura dos envelopes de n°02, onde a empresa CSM CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS LTDA 

ME, CNPJ: 05.061.642/0001-14, foi HABILITADA por apresentar a melhor proposta no valor de 

151.486,92 (Cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e seis com noventa e dois centavos.), 

foi aberto prazo recursal, mas nenhuma empresa apresentou recurso. Sendo assim, declaramos 

VENCEDORA do certame a empresa CSM CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS LTDA ME, CNPJ: 

05.061.642/0001-14, com a melhor proposta global no valor de 151.486,92 (Cento e cinquenta e um 

mil, quatrocentos e oitenta e seis com noventa e dois centavos.) Os autos serão enviados para 

parecer da Procuradoria Geral do Município e posteriormente ao Sr. Prefeito Municipal para 

homologação ou não do feito. Nada mais a registrar em ata a Sra. Presidente encerrou a sessão ás 

13h20min. E para constar eu _________________________ Aline da Silva Jacques, matricula 7189, 

digitei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim, pela Sra. Presidente e 

demais membros da comissão. 

 

_____________________________________ 

Carla de Matos Affonso 

Presidente Substituta CPL 

 

 

_____________________________________ 

Lilia Maria Saraiva Costa  Mat. 91670 


