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O MUNICÍPIO DE MORRO REDONDO
CELEBROU OS SEGUINTES CONTRATOS E ADITIVOS NO MÊS DE 
AGOSTO/2014;  CONTRATO N° 95/2014 
LTDA,  referente à assinatura anual do jornal Diário Popular, no período de 24  de julho 
de 2014 à 24 julho de 2015, a importância de R$ 471,00 (quatrocentos e setenta e um 
reais). CONTRATO N° 96/20
referente à aquisição de uma ambulância 0 km, para a Secretaria Municipal de Saúde de 
Morro Redondo, a importância de R$ 136.900,00 (cento e trinta e seis mil e novecentos 
reais). CONTRATO N° 97/2014 
contratação de serviços de arbitragem para 11º Campeonato da Primavera de Futsal, 
relativo à 80 (oitenta) jogos, à ser realizado nos meses de agosto, setembro, outubro e 
novembro de 2014, no ginásio de esportes de Morro Redondo, a import
9.600,00 ( nove mil e seiscentos reais). 
BECKER LANGE,  referente à contratação de serviços de desenhista técnico, com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no período de julho à dezembro de 2014, a 
importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).
CONSTRUTORA  LTDA 
fornecer os materiais para a reforma da sede da SMDR (Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural), a importância de R
novecentos e dez reais e setenta e dois centavos).
SEGURADORA S.A , referente à prestação de serviços de seguro  com as seguintes 
coberturas: DC/DM passageiros, APP morte , APP invalidez, APP
condutor , APP invalidez condutor e APP DMH condutor, o prazo do contrato do  
seguro será de 07-08-2014 à 31
duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos).
UVEL UNISUL VEÍCULOS LTDA,
para uso do gabinete da Prefeitura Municipal de Morro Redondo, a importância de R$ 
81.790,00 (oitenta e um mil e setecentos e noventa reais). 
SÃO VENDELINO TRANSPORTES E TURISMO LTDA,
02 (dois) ônibus de 40 (quarenta) lugares , para fim de 
escolinha de futebol COSMOS, para disputar a 6º rodada do campeonato regional  de 
futsal, no dia 23-08-2014, no 
1.700,00 (um mil e setecentos reais).
 
 
 
 
PREFEITURA DE MORRO REDONDO,  02 DE SETEMBRO DE 2014. 
DARLI ROSANA LETTNIN THIEL 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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O MUNICÍPIO DE MORRO REDONDO -RS TORNA PÚBLICO QUE 
CELEBROU OS SEGUINTES CONTRATOS E ADITIVOS NO MÊS DE 

CONTRATO N° 95/2014 - GRÁFICA DIÁRIO POPULAR 
referente à assinatura anual do jornal Diário Popular, no período de 24  de julho 

de 2014 à 24 julho de 2015, a importância de R$ 471,00 (quatrocentos e setenta e um 
CONTRATO N° 96/2014 - CREMAVEL VEÍULOS ESPECIAIS LTDA,

referente à aquisição de uma ambulância 0 km, para a Secretaria Municipal de Saúde de 
Morro Redondo, a importância de R$ 136.900,00 (cento e trinta e seis mil e novecentos 

CONTRATO N° 97/2014 - SANDRO STEIN BRECHANE,
contratação de serviços de arbitragem para 11º Campeonato da Primavera de Futsal, 
relativo à 80 (oitenta) jogos, à ser realizado nos meses de agosto, setembro, outubro e 
novembro de 2014, no ginásio de esportes de Morro Redondo, a import
9.600,00 ( nove mil e seiscentos reais). CONTRATO N° 98/2014 

referente à contratação de serviços de desenhista técnico, com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no período de julho à dezembro de 2014, a 

ia de R$ 3.000,00 (três mil reais). CONTRATO N° 99/2014 
CONSTRUTORA  LTDA - ME,  a contratada obriga-se a prestar os serviços e 
fornecer os materiais para a reforma da sede da SMDR (Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural), a importância de R$ 58.910,72 (cinquenta e oito mil e 
novecentos e dez reais e setenta e dois centavos). CONTRATO N° 100/2014 

referente à prestação de serviços de seguro  com as seguintes 
coberturas: DC/DM passageiros, APP morte , APP invalidez, APP DMH, APP morte 
condutor , APP invalidez condutor e APP DMH condutor, o prazo do contrato do  

2014 à 31-01-2015, a importância de R$ 5.264,27 ( cinco mil 
duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos). CONTRATO N° 101/2014
UVEL UNISUL VEÍCULOS LTDA,  referente à aquisição de um veículo sedan 0 km, 
para uso do gabinete da Prefeitura Municipal de Morro Redondo, a importância de R$ 
81.790,00 (oitenta e um mil e setecentos e noventa reais). CONTRATO N° 102/2014 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA,  referente à locação de 
02 (dois) ônibus de 40 (quarenta) lugares , para fim de transportar os integrantes da 
escolinha de futebol COSMOS, para disputar a 6º rodada do campeonato regional  de 

2014, no Município de Arroio Grande, a importância de R$ 
1.700,00 (um mil e setecentos reais). 

PREFEITURA DE MORRO REDONDO,  02 DE SETEMBRO DE 2014. 
DARLI ROSANA LETTNIN THIEL – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.  
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TORNA PÚBLICO QUE 
CELEBROU OS SEGUINTES CONTRATOS E ADITIVOS NO MÊS DE 

GRÁFICA DIÁRIO POPULAR 
referente à assinatura anual do jornal Diário Popular, no período de 24  de julho 

de 2014 à 24 julho de 2015, a importância de R$ 471,00 (quatrocentos e setenta e um 
CREMAVEL VEÍULOS ESPECIAIS LTDA,  

referente à aquisição de uma ambulância 0 km, para a Secretaria Municipal de Saúde de 
Morro Redondo, a importância de R$ 136.900,00 (cento e trinta e seis mil e novecentos 

CHANE, referente à 
contratação de serviços de arbitragem para 11º Campeonato da Primavera de Futsal, 
relativo à 80 (oitenta) jogos, à ser realizado nos meses de agosto, setembro, outubro e 
novembro de 2014, no ginásio de esportes de Morro Redondo, a importância de R$ 

CONTRATO N° 98/2014 - HENRIQUE 
referente à contratação de serviços de desenhista técnico, com 

carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no período de julho à dezembro de 2014, a 
CONTRATO N° 99/2014 - FRANK 

se a prestar os serviços e 
fornecer os materiais para a reforma da sede da SMDR (Secretaria Municipal de 

nta e oito mil e 
CONTRATO N° 100/2014 - GENTE 

referente à prestação de serviços de seguro  com as seguintes 
DMH, APP morte 

condutor , APP invalidez condutor e APP DMH condutor, o prazo do contrato do  
2015, a importância de R$ 5.264,27 ( cinco mil 

CONTRATO N° 101/2014 - 
referente à aquisição de um veículo sedan 0 km, 

para uso do gabinete da Prefeitura Municipal de Morro Redondo, a importância de R$ 
CONTRATO N° 102/2014 - 

referente à locação de 
os integrantes da 

escolinha de futebol COSMOS, para disputar a 6º rodada do campeonato regional  de 
de Arroio Grande, a importância de R$ 

PREFEITURA DE MORRO REDONDO,  02 DE SETEMBRO DE 2014.  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 


