
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ
Compras e Contratos

Termo de Adjudicação - Termo de Adjudicação - Itapoá
Ano - Minuta - Adjudicação: 2021 Número - Minuta - Adjudicação: 26 Adj Seq - Adjudicação - Item

Adjudicação: 1

Pág 1 / 1

DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE ADJUDICAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO  

Ref: CONCORRÊNCIA Nº 27/2021 – PROCESSO Nº 114/2021 - OBJETO: Contratação de empresa de construção civil
com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução de adequações na Escola Municipal Arco
Íris,  compreendendo  a  instalação  de  106,74m²  de  piso,  12,74m²  de  pintura  e  6,84m²  de  revestimento  cerâmico  e
instalação de componentes em granito, conforme projetos, planilhas e demais anexos, 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, desenvolveu-se dentro dos estritos termos da legislação
vigente, pelo que a sua homologação é recomendada ao CONCORRÊNCIA Nº 27/2021 – PROCESSO Nº 114/2021 -
OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para
a execução de adequações na Escola Municipal Arco Íris, compreendendo a instalação de 106,74m² de piso, 12,74m² de
pintura e 6,84m² de revestimento cerâmico e instalação de componentes em granito, conforme projetos, planilhas e
demais  anexos,  partes  integrantes  do  Edital,  e  sua  ADJUDICAÇÃO é  recomendada  em  favor  da  empresa  TFI
ENGENHARIA LTDA, com sede à RUA VER. DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, Bairro: COLONIA MARCELINO, na
cidade de São José dos Pinhais - PR, CEP: 83.024-899, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.723.924/0001-72 e Inscrição
Estadual: Isento, representada neste ato pelo sócio, o Sr. Fagner Ismael Ienkot, portador do CNPF/MF nº e do CI.RG nº
10.750.334-0 SSP/PR, vencedora do objeto da licitação com preço total de R$ 75.772,86 (setenta e cinco mil, setecentos
e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

Vencedores
Nome Itens

TFI ENGENHARIA LTDA
1

R$ 75.772,86 (setenta e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos)

Atenciosamente,
Itapoá, 03 de março de 2022.
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ISABELA RAICIK DUTRA POHL RISSI
1° PRESIDENTE ADJUNTA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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