
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
 
 
Fica HOMOLOGADA como vencedora do “PREGÃO PRESENCIAL” N° 23/13, a 
empresa W&W CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA. – EPP, inscrita no 
CNPJ n° 04.192.116/0001-20 vencedora de todos os itens do certame, a saber: 
para o item 01 valor de R$ 12,80 (doze reais e oitenta centavos) para a hora de 
pedreiro e valor de R$ 6,13 (seis reais e treze centavos) para a hora de servente, 
perfazendo o valor total de R$ 199.900,80 (cento e noventa e nove mil 
novecentos reais e oitenta centavos),para o item 02 valor de R$ 12,55                            
(doze reais e cinquenta e cinco centavos) para a hora de pintor e valor de                    
R$ 9,42 (nove reais e quarenta e dois centavos) para a hora de ajudante de 
pintor, perfazendo o valor total de R$ 116.001,60 (cento e dezesseis mil um real 
e sessenta centavos), para o item 03 valor de R$ 14,20 (quatorze reais e vinte 
centavos) para a hora de encanador e valor de R$ 11,05 (onze reais e cinco 
centavos) para a hora de ajudante de encanador, perfazendo o valor total de                
R$ 66.660,00 (sessenta e seis mil seiscentos e sessenta reais), para o item 04 
valor de R$ 12,51 (doze reais e cinquenta e um centavos) para a hora de 
carpinteiro e valor de R$ 10,74 (dez reais e setenta e quatro centavos) para a 
hora de ajudante de carpinteiro, perfazendo o valor total de R$ 61.380,00 
(sessenta e um mil trezentos e oitenta reais), para o item 05 valor de R$ 17,00 
(dezessete reais) para a hora de eletricista e valor de R$ 9,13 (nove reais e treze 
centavos) para a hora de ajudante de eletricista, perfazendo o valor total de                
R$ 68.983,20 (sessenta e oito mil novecentos e oitenta e três reais e vinte 
centavos) e para o item 06 valor de R$ 13,89 (treze reais e oitenta e nove 
centavos) para a hora de calceteiro, perfazendo o valor total de R$ 73.339,20 
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(setenta e três mil trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos), perfazendo o 
valor global de R$ 586.264,80 (quinhentos e oitenta e seis mil duzentos e 
sessenta e quatro reais e oitenta centavos), tendo como objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 
DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS 
PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE. 
 

Conchal, 04 de junho de 2013. 
 
 
 
 
 

VALDECI APARECIDO LOURENÇO 
Prefeito Municipal  
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