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SÚMULAS DE CONTRATOS E ADITIVOS 
 
 
 
O MUNICÍPIO DE MORRO REDONDO-RS TORNA PÚBLICO QUE 
CELEBROU OS SEGUINTES CONTRATOS E ADITIVOS NO MÊS DE 
JUNHO/2015; CONTRATO N°81/2015 – MARIA FRANCISCA MOREIRA DOS 
SANTOS, referente ao serviço de oficina de artesanato com aulas de tricô, crochê e 
macramê, fuxico, pintura em madeira, tela e cerâmica, pet work, capitonê e ponto cruz, 
com duração de 10 horas semanais, durante 03 meses, destinada aos grupos do CRAS, 
conforme pregão presencial nº009/2015, a importância de R$ 3.180,00. CONTRATO 
Nº82/2015 – WILSON XAVIER COSTA, referente à contratação de profissional 
corneteiro para desenvolver habilidades militares executadas ao som do instrumento 
corneta, com duração de 10 horas, durante o período de 04 meses, para o projeto 
Brigada Mirim, conforme pregão presencial nº009/2015, a importância de R$ 3.200,00. 
CONTRATO N° 83/2015 – GALEGO REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA - ME, referente à aquisição de um caminhão novo zero quilometro, 
ano/modelo 2014/2015 e uma carroceria metálica fechada isotérmica medindo 5000 x 
2300 x 2200 mm, apoio à agricultura familiar, durante o período de 01 ano, conforme 
pregão eletrônico nº028/2015, a importância de R$ 182.110,00. CONTRATO N° 
84/2015 – J.A. SPOHR S.A VEÍCULOS, referente à aquisição de 01 caminhonete 
zero quilômetro, durante o período de um ano, conforme pregão eletrônico nº028/2015, 
a importância R$ 72.600,00. CONTRATO N° 85/2015 – SÃO VENDELINO 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA, referente à locação de 01 ônibus com no 
mínimo 40 lugares, para ida e volta ao município de Pelotas, a fim de transportar os 
integrantes do CTG Cancela Grande para realizar apresentação artística na FENADOCE 
no dia 06 de junho de 2015, a importância de R$ 500,00. CONTRATO N° 86/2015 –
RC TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, referente ao fornecimento de 01 link de 
internet de 1MB para o anexo da E.M.E.F. Alberto Cunha, durante os meses de julho a 
dezembro de 2015, conforme dispensa de licitação, a importância de R$58,00 mensais. 
CONTRATO N° 87/2015 – DIONATAN COSTA ALVES (RETIFICADO), 
referente à apresentação da banda MDA, em comemoração as festividades do 27° 
aniversário de Município, no dia 17/05/2015, a importância de R$1.500,00 
CONTRATO N° 88/2015 –SÃO VENDELINO TRANSPORTES E TURISMO 
LTDA, referente à locação de 01 ônibus com no mínimo 40 lugares, para ida e volta ao 
município de Pelotas, a fim de transportar os integrantes da Escolinha de futebol do 
prof. Benhur Castro para participarem de jogos no Progresso Futebol Clube no dia 20 de 
junho de 2015, a importância de R$ 500,00.  TERMO ADITIVO I AO CONVÊNIO 
N° 01/2015 – HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, fica aditada a 
importância de R$ 53.773,05, referente ao repasse de recursos para municípios em 
situação de emergência por estiagem (decreto publicado no DOE e autorizado pela 
portaria SES 604/2015).  
 
 
PREFEITURA DE MORRO REDONDO, 23 DE JUNHO DE 2015.  
DARLI ROSANA LETTNIN THIEL – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 
 


