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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

  A Presidenta 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 

Convite de nº 16, de 3 de outubro de 2011, cujo objetos são: 1. contratação 

de prestação de serviço para fornecimento de mão-de-obra, e aquisição 

de material necessário para restauração da alvenaria em tijolo a vista, 

pintura interna/externa, execução de uma rampa em concreto armado e, 

2. aquisição de gradil, porta de segurança, corrimão e batentes em perfil 

alumínio, tendo sido vencedora a empresa PEON CAMINERO 

COSNTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA. – ME, com o valor de 

R$ 35.480,60 (trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e dezesseis 

centavos) – Ata nº 01 da Comissão de Licitações em anexo.  

  Câmara Municipal de Vereadores de Quevedos, em 18 de outubro de 

2011. 

 

  VERª TEREZINHA DE JESUS CAVALHEIRO DA ROSA 

 PRESIDENTA 

 

 

Publique-se. Cumpra-se.  
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CONVOCAÇÃO 

 

  A Presidenta da Câmara de Vereadores de Quevedos, no uso de suas 

atribuições legais e em atendimento as legislações vigentes, torna público e 

convoca o senhor RAFAEL PIGATTO PEREIRA, sócio-proprietário da 

Empresa Peon Caminero Construtora e Terraplanagem Ltda. – ME, 

vencedora do processo licitatório Modalidade Convite de nº 16, de 2011, 

para se fazer presente na Câmara de Vereadores, sito a Rua Manuel Alves 

Dias, nº 3, Centro, nesta cidade de Quevedos, no dia 19 de outubro em 

curso, às 9 (nove) horas, para que em atendimento Item 5 proceda com a 

assinatura do contrato para cumprimento dos objetos do referido processo. 

  Câmara Municipal de Vereadores de Quevedos, em 18 de outubro de 

2011. 

 

  VERª TEREZINHA DE JESUS CAVALHEIRO DA ROSA 

 PRESIDENTA 

 

 

 
Recebi em _____/______/_____ 

Hora:_____________________ 

 

____________________________ 


