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ATA de ABERTURA da TOMADA de PREÇOS  nº 01/2015 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro de 2015 (dois mil e quinze), às 10:00 horas, na sala de 

reuniões da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações - 

COPEL, devidamente constituída pela Portaria n.º 007/2015, composta pelos seguintes membros: Nilson 

Tadeu da Silva, Daiza Nataliele Ferreira e Edson Airton do Nascimento sob a presidência do primeiro, para 

procederem a abertura da Tomada de Preços nº 01/2015, tendo como objeto da presente licitação a 

escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada para Reabilitação 

Urbana (Execução de Infraestrutura) no Bairro da Raia:execução de muros de pedra argamassada, 

passeio, acessibilidade, pavimentação e drenagem de águas pluviais. Conforme anexo I – Termo de 

Referencia do edital. Em seguida foram entregues pelo setor de protocolo os envelopes da licitante DMS 

CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ 14.687.557/0001-57, com sede na cidade de Ribeirão Grande,SP. 

Aberto o envelope de habilitação da empresa supracitada após examinar os documentos constatou-se que 

a mesma apresentou todos os documentos exigidos no Edital, ficando assim HABILITADA para a próxima 

fase do certame. Aberto o envelope da proposta financeira constatou-se a apresentação no valor global 

de R$ 291.000,00 (Duzentos e noventa e um mil reais). Diante do exposto a COPEL declara então a 

licitante DMS CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ 14.687.557/0001-57, vencedora desse certame pelo 

valor acima apresentado. A COPEL encaminhará a presente licitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para Adjudicação e Homologação. A COPEL destaca ainda que todos os envelopes e 

documentos foram examinados e rubricados pela comissão. Nada mais havendo. Eu, Nilson Tadeu da 

Silva, digitei, e vai devidamente assinado pela COPEL. 
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