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DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE ADJUDICAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO 

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 – PROCESSO Nº 04/2022 - OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com 
serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a construção da Casa do Agricultor localizado a Estrada Bom 
Futuro, s/nº, na localidade do Braço do Norte, com área total de 87,57m², conforme projeto arquitetônico, memorial descritivo, 
orçamento estimativo e demais projetos complementares em anexo. 
 
Ao Secretário de Administração 
Sr. JONECIR SOARES 
 
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 01/2022 – PROCESSO Nº 04/2022 - OBJETO: Contratação de 
empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a construção da Casa do 
Agricultor localizado a Estrada Bom Futuro, s/nº, na localidade do Braço do Norte, com área total de 87,57m², conforme projeto 
arquitetônico, memorial descritivo, orçamento estimativo e demais projetos complementares em anexo, e sua ADJUDICAÇÃO é 
recomendada em favor da empresa CONSTRUTORA ZIMERMANN LTDA, com sede á Rua Vicente Machado, nº 2744 – sala 01, 
Bairro: dos Estados, na cidade de Guarapuava/PR, CEP: 85.035-180, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.074.985/0001-20 e Inscrição 
Estadual: Isenta, representada neste ato pela sócia, a Sra. ANA PAULA SNAK PROENÇA ZIMERMANN, portadora do CNPF/MF nº 
078.428.199-80 e do CI.RG nº 110152892 SESP/PR, vencedora do objeto da licitação com preço total de R$ 409.433,19 
(quatrocentos e nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e dezenove centavos). 
   

 

Vencedores 

Nome Itens 

 
CONSTRUTORA ZIMERMANN LTDA-ME 
 

1 

R$ 409.433,19 (quatrocentos e nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e dezenove centavos) 
 

 

Atenciosamente, 

 
Itapoá, 18 de agosto de 2022. 

 
 

 
 

______________________________________ 
ISABELA RAICIK DUTRA POHL RISSI 
1ª PRESIDENTE-ADJUNTA DA CPPL 

 

  
 


