
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

 
ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N.º 0005/2019 - PROCESSO Nº 0099/2019  
 
 
 
Às 9h30 do dia 27 do mês de fevereiro de 2020, na sala de reuniões da Prefeitura de Américo 
Brasiliense, SP, realizou-se a sessão pública de abertura da licitação, modalidade Tomada de Preços n.º 
0005/2019 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS NA ALAMEDA ALDO LUPO, conforme 
Edital, Minuta de contrato e demais peças que compõem o processo. Presentes à sessão, além dos 
membros da Comissão Permanente de Licitações a empresa participante, adiante numerada: 

 
01 – AUTEM ENGENHARIA LTDA – CNPJ 26.511.662/0001-10. 
 

Aberta a sessão, foi registrada a presença do Sr. Guilherme Augusto da Silva abaixo assinado, 
credenciado para representação da empresa participante. Após a verificação do lacre, foi dado início à 
abertura do envelope de número 01, contendo os documentos de habilitação do licitante, os quais 
passaram a ser analisados e rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitações. 
Analisado os documentos de habilitação e estando em conformidade com o Edital e com a legislação 
vigente, deu-se por encerrada essa primeira fase do procedimento de abertura da licitação, sendo 
encerrada esta ata, que vai assinada pelos presentes. Américo Brasiliense, às 9h50 do dia 27 de 
fevereiro de 2020. 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 
 
 
 

Amanda Paula Ribeiro   Benedito Gabriel Cíndio         Maria José de O. Cavassani   
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

 
ATA DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N.º 0005/2019 - PROCESSO Nº 0099/2019  
 

 Às 9h50 do dia 27 do mês de fevereiro de 2020, 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 0005/2019, 
referente à análise da proposta financeira da empresa habilitada na primeira fase da licitação. 
 Feitas essas considerações, foram verificados o lacre da proposta financeira e estando em 
ordem, deu-se inicio à abertura do envelope identificado pelo nº 02, contendo a proposta da licitante. 
Os membros da Comissão Permanente de Licitações examinaram e rubricaram a proposta. Verificou-
se que a licitante apresentou o seguinte preço: 
 

01 – AUTEM ENGENHARIA LTDA – CNPJ 26.511.662/0001-10, no valor de R$ 
271.774,23 (duzentos e setenta e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e três 
centavos) 
 
Face à proposta apresentada, resolve esta Comissão julgar vencedora a empresa AUTEM 

ENGENHARIA LTDA – CNPJ 26.511.662/0001-10, no valor de R$ 271.774,23 (duzentos e setenta 
e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos). 

Para os fins de direito, esta Comissão remete esta decisão à consideração do Exmo. Prefeito 
Municipal para devida homologação do certame e demais atos legais necessários, marcando-se prazo 
para a execução do objeto licitado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Ata de julgamento 
da proposta financeira, que vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações. 
Américo Brasiliense, às 10h07 do dia 27 de fevereiro de 2020. 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 
 
 
 
  

Amanda Paula Ribeiro   Benedito Gabriel Cíndio         Maria José de O. Cavassani   
 
 
 

PRESENTE: 
 
 
 
 
GUILHERME AUGUSTO DA SILVA 
CPF 368.464.088-35 
AUTEM ENGENHARIA LTDA 
 


