
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ
Compras e Contratos

Termo de Adjudicação - Termo de Adjudicação - Itapoá
Ano - Minuta - Adjudicação: 2021 Número - Minuta - Adjudicação: 25 Adj Seq - Adjudicação - Item

Adjudicação: 1

Pág 1 / 1

DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE ADJUDICAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO

Ref: CONCORRÊNCIA Nº 04/2022 – PROCESSOº 27/2022 – OBJETO: Contratação de Empresa com serviço de mão de obra
especializada e fornecimento de materiais para a execução da 2ª etapa da André Rodrigues de Freitas, que será executada de acordo
com os projetos de pavimentação, geométrico, urbanização, drenagem superficial e sinalização, conforme o memorial descritivo e
orçamento estimativo, situada no Município de Itapoá/SC.
 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 a CONCORRÊNCIA Nº 04/2022 – PROCESSO Nº 27/2022 - OBJETO: Contratação de Empresa
com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução da 2ª etapa da André Rodrigues de Freitas,
que será executada de acordo com os projetos de pavimentação, geométrico,  urbanização, drenagem superficial  e sinalização,
conforme o memorial descritivo e orçamento estimativo, situada no Município de Itapoá/SC, e sua ADJUDICAÇÃO é recomendada
em favor da empresa CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA com sede à Rua XV de Novembro, nº 4.190, Bairro: Glória, na cidade de
Joinville/SC, CEP: 89.216-201, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.607.623/0001-91 e Inscrição Estadual nº 255.056.486, representada
neste ato pela procuradora,  o Sra. JOSIANE KEMPER,  portadora do CNPF/MF nº 061.980.799-70 e do CI.RG nº 5.287.889-9
SSP/SC, vencedora do objeto da licitação com preço total  de R$ 3.878.498,51  (Três  milhões,  oitocentos e setenta  e  oito  mil,
quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos).

Vencedores
Nome Itens
 CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA 1

 R$ 3.878.498,51 (Três milhões, oitocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos).

Atenciosamente,

 Itapoá, 11 de maio de 2022.

FERNANDA CRISTINA ROSA
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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