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O MUNICÍPIO DE MORRO REDONDO-RS TORNA PÚBLICO QUE 

CELEBROU OS SEGUINTES CONTRATOS E ADITIVOS NO MÊS DE 

SETEMBRO/2015; TERMO ADITIVO II AO CONTRATO N° 130/2014 -  

OBJETIVA CONCURSOS LTDA, fica prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco) 

dias o prazo estimulado para a conclusão dos serviços, objeto deste contrato. TERMO 

ADITIVO IX AO CONTRATO N° 77/2013 – COMPASSOS ENGENHARIA 

LTDA, fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias o prazo  estimulado para conclusão 

dos serviços, deste contrato. CONTRATO N ° 106/2015 – ROBES PIERRE DECIO 

CARAPEÇOS, referente a serviços de confecção , bordados e pedraria de três vestidos 

para a corte do município, a importância de R$ 3.800,00. CONTRATO N° 107/2015 – 

GRUPO MUSICAL QUERÊNCIA LTDA – ME, referente a apresentação artística do 

Grupo Querência, em comemoração as festividades da semana farroupilha no 

município, de Morro Redondo no dia 20/09/2015, a importância de R$ 3.500,00. 

CONTRATO N° 108/2015 – FRANCIELE BONOTO, referente a apresentação 

artística do grupo Rodeio dos Ventos, em comemoração as festividades da semana 

farroupilha no município,  no dia 13/09/2015, a importância de R$ 2.050,00. 

CONTRATO N° 109/2015 – RICARDO LEANDRO GOMES CORREA,  referente  

a locação de brinquedos infláveis, com transporte, montagem e monitores, para o evento 

em comemoração  ao dia da criança na E.M.E.F. Alberto Cunha, a realizar no dia 

09/10/2015, a importância de R$ 420,00. CONTRATO N° 110/2015 – BRUNA OTTE 

HAUBMAN, referente a prestação de serviços de produção cinematográfica relativo  a 

programa de 30 (trinta) minutos, especial Morro Redondo a ser veiculado na 

programação de TV no dia 13/09/2015, sobre o projeto de turismo “ Morro de Amores”, 

a importância de R$ 1.500,00. CONTRATO N° 111/2015 – STERICYCLE GESTÃO 

AMBIENTAL LTDA, referente a prestação de serviços de coleta, transporte, 

tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviço de saúde, conforme 

determina a Resolução do CONAMA N° 358 de 29 de abril de 2005, a importância de 

R$ 6.000,00 valor total. CONTRATO N° 112/2015 – EDITORA JORNALÍSTICA 

JARROS LTDA- JORNAL AS CIDADES,  referente a publicação dos atos da 

administração na forma que a legislação assim exigir, em especial, avisos de licitação 

(tomada de preços), o presente contrato será de 12 (doze) meses, a importância de R$ 

2.300,00. CONTRATO N° 113/2015 – GEOBIOSUL CONSULTORIA E 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente a elaboração de parecer técnico da 

área de geologia relativo a análise de processo de licenciamento ambiental de 

condomínio, a importância de R$ 1.300,00. TERMO ADITIVO IV AO CONVÊNIO 

N° 01/2015 - HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente ao repasse 

de recursos do ASPS, a importância de R$ 40.000,00. CONTRATO N° 114/2015 – 

SÃO VENDELINO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, referente a locação de 

01 (um) ônibus com no mínimo 40 (quarenta) lugares, para transporte de ida e volta ao 

município de Pelotas, a fim de transportar as alunas da professora Cláudia Braunsthein, 

para participarem do festival Caixinha de Música dos grupos Canto e Dança e Dó-Ré-

Mi, que se realizará no dia 26/09/2015 no centro de eventos, neste município, a 

importância de R$ 430,00. 
 



 

 

 

 

 
PREFEITURA DE MORRO REDONDO, 30 DE SETEMBRO DE 2015.  
DARLI ROSANA LETTNIN THIEL – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 
 


