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DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE ADJUDICAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO 

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022 – PROCESSO Nº 17/2022 - OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com 
serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a construção de edificação em alvenaria convencional, do bloco 
administrativo do Parque Natural Municipal Carijós (PNMC), com área total de 49,44m², conforme projetos, memorial descritivo, 
planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, 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 a TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022 – PROCESSO Nº 17/2022 - OBJETO: Contratação de 
empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a construção de edificação em 
alvenaria convencional, do bloco administrativo do Parque Natural Municipal Carijós (PNMC), com área total de 49,44m², conforme 
projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, partes integrantes do Edital, e sua 
ADJUDICAÇÃO é recomendada em favor da empresa JD CONSTRUTORA LTDA, com sede á Rua Antônio Elizeu Bello, nº 41, 
Bairro: Cj. Hab. Daniel L. Nichele, na cidade de Campina Grande do Sul/PR, CEP: 83.430-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
18.610.471/0001-87, e Inscrição Estadual nº 90919240-45, representada neste ato pelo sócio, o Sr. DANIEL TEIXEIRA DE 
CARVALHO, portador do CNPF/MF nº 006.662.869-57 e do CI.RG nº 6.361.687-7 SSP/PR, vencedora do objeto da licitação com preço 
total de R$ 159.838,76 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos). 
   

 

Vencedores 

Nome Itens 

JD CONSTRUTORA LTDA ME 
 

1 

R$ 159.838,76 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos) 
 

 

 

Atenciosamente, 

 
Itapoá, 18 de maio de 2022.  

 
_________________________________ 

Fernanda Cristina Rosa 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

  

 


