
                   
 

O MUNICÍPIO DE MORRO REDONDO-RS TORNA PÚBLICO QUE CELEBROU OS SEGUINTES 

CONTRATOS E ADITIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020; CONTRATO 91/2020 - LAMANNA E 

FILHOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA,  referente  a  de locação de Placa Vibratória pelo período 

de 2 (dois) meses, cujo o serviço será executado pelos operários especializados da SMOUT- Secretária 

Municipal de  Obras, Urbanismo e Transporte, a importância de R$ 1.200,00. CONTRATO 92/2020 - 

EDER VOLZ SCHELLIN, referente a prestação de serviços de mão de obra para construção de 7 (sete) 

bases regulares de concreto para fixação da Academia ai Ar Livre, sendo está instalada na Associação 

Quilombola, conforme projeto básico fornecido pela município de Morro Redondo, a importância de R$ 

1.300,00. CONTRATO 93/2020 - OI MÓVEL S.A,  referente  a prestação de serviços de fornecimento de 

03 (três) linhas móveis com respectivos Chips (SIM CARD) sem pacote de dados, no Plano Franquia 

Ilimitada para Ligações Quaisquer (utilizando sempre CSP014 nas ligações LDN, VC2 3 VC3), pelo período 

de 24 meses, a importância de R$105,00 mensais, além do preço dos 03 (três) Chips (SIM CARD) de 

R$9,00. CONTRATO 94/2020 - MARCUS VINICIUS LEON GULARTE,  referente a  prestação de 

serviço de Treinamento on-line no desenvolvimento das seguintes atividades, sistema de Cadastro Único, 

Sistema de Benefícios Cidadão- SIBEC, auxilio emergencial do Governo Federal, Auxilio emergencial e 

desenvolvimento de atividades serão desenvolvidas através de Aplicativo de Reuniões online num total de 9 

(nove) horas  sendo divididos em 3 (três) módulos, de 3 (três) horas, realizado de segunda-feira a sexta-feira 

das 14:00 às 17:00horas, a importância de R$ 1.790,00. CONTRATO 95/2020 - EDER VOLZ 

SCHELLIN, referente a prestação de serviços de mão de obra para construção de 01 (um) abrigo em 

alvenaria, conforme projeto em anexo, a ser construído próximo a Associação Quilombola Vó Ernestina, a 

importância de R$ 1.750,00. CONTRATO 96/2020 - ADILSON KEMS CRUZ–ME JORNAL 

TRADIÇÃO, referente a contratação de jornal para publicidade legal, de editais, extratos, 

convocações, de relatórios sobre metas e resultados, de utilidade pública, no exercício 2020, a importância de 

R$ 7.200,00. CONTRATO 97/2020 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA, referente a 

contratação de jornal para publicação dos atos da Administração na forma que a legislação assim exigir, em 

especial quanto aos avisos de licitação (Tomada de Preço) durante o Exercício 2020, a importância de R$ 

1.000,00. CONTRATO 98/2020 - FELIPE SILVEIRA DE MORAES 02644921023, referente a 

prestação de serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF José Pinto Martins, de 01 (um) veículo com 

no mínimo 12 (doze) e no máximo 28 (vinte e oito) lugares, para transportar os estudantes pelo período de 09 

(nove) meses, conforme o Itinerário ida – Saída (7:00) Colorado próximo a residência do Sr. Delonir Vara, 

em direção ao corredor do Sr. Jorge Novack, retornando na residência do Sr. Claúdio Schiller, dobrando a 

esquerda em direção ao Corredor do Sr. Lodário, retornando na residência do Sr. Lodário em direção a 

Escola Barão do Rio Branco, seguindo em direção ao Passo da Reserva até dobrar a direita no Corredor do 

Sr. Lui, retornando próximo na residência do Sr. César, em direção a Colônia Colorado, dobrando a esquerda 

no Passo da Serra, retornando próximo à 1ª ponte (Bruno Fick), em direção ao Corredor do Sr. Onório 

Nizoli, dobrando a esquerda até chegar ao Colorado de Cima em direção a Comunidade Cristo Rei, 

retornando ao Corredor do Sr. Onório Nizoli, dobrando a esquerda até a Escola Barão do Rio Branco. 

Itinerário volta – Retorno (12:00) inverso do itinerário de ida, a importância de R$ 4.712,40. CONTRATO 

99/2020 - LABORATÓRIO NOBEL S.A, referente a prestação de serviços para contratação de serviços 

para realização de 100 testes RT-PCR para o RNA do COVID-19 de acordo com o protocolo estabelecido 

pelo CDC em amostras de Nasofaringe, para uso dos profissionais de saúde, assistência social e outros 

profissionais que estão na linha de frente do combate da pandemia do covid-19, a importância de R$ 

17.000,00. 
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