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ATA DE REUNIÃO 
 

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 14h00min, 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 dar continuidade ao certame do EDITAL DE 

LICITAÇÕES N.º 007/2020 – MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DESTINADA Á CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS SANITÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS JUNTO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL, LOCALIZADOS NOS PAVIMENTOS 

TÉRREO E SUPERIOR. Revendo os atos anteriores ficou constatado que após abertura de 

prazo de diligência, os autos foram enviados aos setores de projetos da SMPU e 

posteriormente a Secretaria Municipal da Fazenda para análise da documentação técnica e 

seguro garantia. Os autos retornaram das respectivas Secretarias com atestados que a 

documentação apresentada no envelope n° 01 pela empresa licitante cumpriu com o que foi 

exigido no edital. Depois das referidas diligências e de examinar a documentação a 

Comissão de Licitação declara HABILITADA a empresa IDEA ENGENHARIA E CONSTRUTORA 

EIRELI, CNPJ: 07.975.597/0001-39, por ter cumprido com as exigências do edital e 

agendamos para o dia 03/12/2020 às 14h sessão para dar continuidade ao certame. O 

envelope de nº 02 permanece retido pela comissão devidamente lacrados. Nada mais a 

registrar em ata a Sra. Presidente encerrou a sessão ás 14h25 min.  E para constar eu 

_________________________ Carla de Matos Affonso, matricula 7198, digitei a presente 

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

membro da comissão. 

 

_____________________________________ 

Elisandra Soares Machado Nunes  

Presidente CPL 

 

_____________________________________ 

Aline Jacques – Mat 7189  


