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DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE ADJUDICAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO 

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022 – PROCESSO Nº 174/2022 - OBJETO: Contratação de empresa de construção civil, 
com mão de obra especializada e fornecimento de materiais, para execução de pavimentação com bloco de concreto sextavado da 
RUA FRONTIN - TRECHO I, com extensão de 173,82m, bem como a RUA HERMINIO DAGNONE - TRECHO I, com extensão de 99,62m, 
vias localizadas na região do bairro perola do atlântico, neste município de Itapoá, conforme projeto de pavimentação, geométrico, 
urbanização, drenagem superficial, sinalização, memorial descritivo e planilha orçamentaria, partes integrantes do edital. 
 
À Gerente de Compras, Licitações, Contratos e Almoxarifado 
Sra. FERNANDA CRISTINA ROSA 
 
 
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 TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022 – PROCESSO Nº 174/2022 - OBJETO: Contratação de 
empresa de construção civil, com mão de obra especializada e fornecimento de materiais, para execução de pavimentação com bloco 
de concreto sextavado da RUA FRONTIN - TRECHO I, com extensão de 173,82m, bem como a RUA HERMINIO DAGNONE - TRECHO I, 
com extensão de 99,62m, vias localizadas na região do bairro perola do atlântico, neste município de Itapoá, conforme projeto de 
pavimentação, geométrico, urbanização, drenagem superficial, sinalização, memorial descritivo e planilha orçamentaria, partes 
integrantes do edital, e sua ADJUDICAÇÃO é recomendada em favor da empresa L. RIBEIRO LTDA, com sede à Rua João Romano 
Polese, Bairro: São Cristóvão, 2ª parte, na cidade de Coronel Vivida/PR - CEP: 85.550-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
08.719.582/0001-72 e Inscrição Estadual n° 90858520-83, representada neste ato pelo sócio, o Sr. LARIN RIBEIRO, portador do 
CNPF/MF nº 029.113.499-89 e do CI.RG nº 8.107.572-7 - SESP/PR, vencedora do objeto da licitação com preço total de R$ 340.911,92 
(trezentos e quarenta mil, novecentos e onze reais e noventa e dois centavos). 
   

 

Vencedores 

Nome Itens 

L RIBEIRO - EIRELI 
 

1 

R$ 340.911,92 (trezentos e quarenta mil, novecentos e onze reais e noventa e dois centavos) 
 

 

 

Atenciosamente, 

Itapoá, 20 de janeiro de 2023. 
 

 
_________________________________ 

LAYRA DE OLIVEIRA  
1ª VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

  

 


