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DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE ADJUDICAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO  

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 – PROCESSO Nº 12/2022 - OBJETO:  Contratação de empresa de construção
civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a construção de 72 (setenta e duas)
gavetas com ossários, no Cemitério do Jaguaruna, conforme projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias,
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 de licitação, desenvolveu-se dentro dos estritos termos da legislação vigente, pelo
que a sua homologação é recomendada ao TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 – PROCESSO Nº 12/2022 - OBJETO:
Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para
a construção de 72 (setenta e duas) gavetas com ossários, no Cemitério do Jaguaruna, conforme projetos, memorial
descritivo e planilhas orçamentárias, partes integrantes do Edital., e sua ADJUDICAÇÃO é recomendada em favor da
empresa  JP  CARCERERI  SERVIÇOS  GERAIS  EIRELI,  com  sede  à  RUA  MIGUEL  GALHARDI,  Bairro:  JARDIM
PEROLA DO ATLANTICO, na cidade de Itapoá - SC, CEP: 89.249-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.518.724/0001-
46 e Inscrição  Estadual:  isento,  representada neste  ato  pelo  sócio,  o  Sr.  MARCOS SPECK SILVINO,  portador  do
CNPF/MF nº 057.144.559-40e do CI.RG nº 47502134 SSP-SC , vencedora do objeto da licitação com preço total de R$
131.282,92 (cento e trinta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos).

Vencedores
Nome Itens

JP CARCERERI SERVIÇOS GERAIS EIRELI

1

R$ 131.282,92 (cento e trinta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos)

Atenciosamente,
Itapoá, 6 de abril de 2022.

_________________________________
Fernanda Cristina Rosa

Pregoeira 
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