
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

 
ATA DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N.º 0004/2019 - PROCESSO Nº 0077/2019  
 

 Às 9h30 do dia 23 do mês de setembro de 2019, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Américo Brasiliense, presentes os membros da Comissão Permanente de Licitações foi dada 
continuidade à abertura do procedimento licitatório, modalidade Tomada de Preços nº 0004/2019, 
referente à análise das propostas financeiras das empresas habilitadas na primeira fase da licitação, 
sem a presença de nenhum representante de ambas licitantes. 
 Feitas essas considerações, foi verificado os lacres das propostas financeiras e estando em 
ordem, deu-se inicio à abertura dos envelopes identificados pelo nº 02, contendo as propostas das 
licitantes. Os membros da Comissão Permanente de Licitações examinaram e rubricaram as propostas. 
Verificou-se que as licitantes apresentaram os seguintes valores: 
 

1º - YANG TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP – CNPJ 28.153.111/0001-57, 
no valor de R$ 189.796,57 (cento e oitenta e nove mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e 
sete centavos) 
 
2º – FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA– CNPJ 00.637.923/0001-59, no valor de 
R$ 194.263,45 (cento e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco 
centavos) 
 
Face às propostas apresentadas, resolve esta Comissão julgar vencedora a empresa YANG 

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP – CNPJ 28.153.111/0001-57, no valor de R$ 
189.796,57 (cento e oitenta e nove mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos). 

 
Para os fins de direito, esta decisão respeitará os prazos e atos legais, sendo todos os licitantes 

saindo intimados desta sessão, do prazo de recurso contra este julgamento de 5 (cinco) dias úteis. No 
caso de interposição de recursos, todos os interessados serão notificados para apresentarem as contra-
razões, na forma da Lei. Julgados os recursos os autos subirão a consideração do Exmo. Prefeito 
Municipal para devida homologação do certame e demais atos legais necessários, marcando-se prazo 
para e execução do objeto licitado.  

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Ata assinada pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitações. Américo Brasiliense, às 9h45 do dia 23 de setembro de 2019. 
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