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DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE ADJUDICAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO 

 
Ref.: Tomada de Preço nº 15/2019 – Processo nº85/2019 – Objeto: Contratação de empresa de construção civil 

com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para construção Centro Educacional (Projeto FNDE- com 06 

salas de aula e outros), na EMEF João Monteiro Cabral, localizada a Rua 2550, nº1157, Balneário Brandalize, localidade de 

Pontal do Norte, neste Munícipio, com metragem de 867,79 m2, conforme projetos, memorial descritivo e planilha 

orçamentária, partes integrantes do edital. 

 

À Diretora de Administração 

Sra. ANGELA MARIA PUERARI 

  

Encaminhamos o presente processo licitatório para que seja emitida a competente deliberação, enaltecendo-se que o 

procedimento, no juízo da Comissão Permanente de Licitação (CPL), desenvolveu-se dentro dos estritos termos da legislação 

vigente, pelo que a sua homologação é recomendada a Tomada de Preço nº 15/2019 – Processo nº85/2019 – 

Objeto: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para 

construção Centro Educacional (Projeto FNDE- com 06 salas de aula e outros), na EMEF João Monteiro Cabral, localizada a 

Rua 2550, nº1157, Balneário Brandalize, localidade de Pontal do Norte, neste Munícipio, com metragem de 867,79 m2, 

conforme projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária, partes integrantes do edital, e sua ADJUDICAÇÃO é 

recomendada em favor da empresa AOK ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA ME, com sede á Rua Avenida 

Celso Ramos, nº 276, sala  1 e 2, Bairro: Cambiju, neste Município de Itapoá/SC, CEP: 89.249-000, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 28.254.470/0001-09 e Inscrição Estadual: isenta, representada neste ato pelo sócio, o Sr. RAFAEL ANDERSON 

NASCIMENTO, portador do CNPF/MF nº 046.640.819-60 e do CI.RG nº 8.746.513-6-SSP/PR, vencedora do objeto da 

licitação com preço total de R$ 1.095.983,92 (Um milhão e noventa e cinco mil, novecentos e oitenta e três reais, 

e noventa e dois centavos).  

 

Atenciosamente,  

Itapoá, 29 de outubro  de 2019. 

 

 

Fernanda Cristina Rosa 
Presidente da Comissão de Licitação 


