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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Alcemar Silveira de Lima, Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Quevedos, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais e em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, torna
público que ADJUDICA e HOMOLOGA o processo licitatório Modalidade Tomada de
Preços de nº 4, de 2009, cujo objeto é a aquisição de materiais de construção
(pedras) e contratação de mão-de-obra para realização de calçamento na área
destinada ao estacionamento do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de
Quevedos e, a aquisição de equipamentos de informática, de escritório,
mobiliário, equipamentos de som e bancada do Plenário, tendo sido vencedoras
as empresas: Joice Einloft & Cia. Ltda., no valor de R$ 22.668,00 (vinte e dois
mil, seiscentos e sessenta e oito reais); William Kist & Cia. Ltda. no valor de R$
7.518,86 (sete mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos); Denise
de Oliveira Gonçalves no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais);
Silvia Chioca F. de Almeida ME com o valor de R$ 18.196,50 (dezoito mil, cento
e noventa e seis reais e cinqüenta centavos); Luis César Reis com o valor de
R$ 8.313,00 (oito mil, trezentos e treze reais); Roni Ebling Flores ME no valor de
R$ 4.062,00 (quatro mil e sessenta e dois reais); Clóvis Heinen Comércio de
Produtos Metalúrgicos no valor de R$ 3.440,79 (três mil quatrocentos e
quarenta reais e setenta e nove centavos) e, Romário Dutra Ferreira com o
valor de R$ 4.997,52 (quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e cinqüenta
e dois centavos), totalizando o valor de R$ 72.796,67 (setenta e dois mil,
setecentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos) tudo em
conformidade com a ata elaborada pela Comissão de Licitações e consoante ao
processo.
Câmara Municipal de Vereadores de Quevedos, em 9 de julho de 2009.
Ver. Alcemar Silveira de Lima
Presidente
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