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O MUNICÍPIO DE MORRO REDONDO-RS TORNA PÚBLICO QUE 

CELEBROU OS SEGUINTES CONTRATOS E ADITIVOS NO MÊS DE 

OUTUBRO/2015; CONTRATO N° 115/2015 – JANAÍNA TAVARES DOS 
SANTOS, referente a prestação de serviços de técnica em telecomunicações com carga 

horária de 20 (vinte) horas semanais, com serviços em hardware, software e redes para 

atender os diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Morro Redondo, durante o 

período de 14 de outubro à 31 de dezembro de 2015, a importância de R$ 2.322,83. 

CONTRATO N° 116/2015 – JÚNIOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, 
referente a locação de 01 (um) ônibus com no mínimo 40 (quarenta) lugares, para o 

transporte de ida e volta ao município de Pelotas, a fim de transportar os integrantes dos 

grupos Canto e Dança e Dó-Ré-Mi, para se apresentarem na UCPEL durante o 

Seminário de Educação Infantil no dia 16-11-2015, a importância de R$ 420,00. 

CONTRATO N° 117/2015 – MATEUS SCHANTZ DOS SANTOS-ME – SÃO 

MATHEUS TRANSPORTES, referente a locação de 01 (um) ônibus com no mínimo 

40 (quarenta) lugares, para o transporte de ida e volta à colônia Açoita Cavalo, a fim de 

transportar os integrantes da brigada mirim e seus familiares, para assistirem palestra 

sobre valorização da solidez da família para motivação, incentivo e autoestima, que foi 

realizada no dia 16-10-2015 no centro de eventos, a importância de R$ 400,00. 

CONTRATO N° 118/2015 – VILNEI ROBERTO VARZIM, referente a realização 

de palestra sobre valorização da solidez da família para motivação, incentivo e 

autoestima destinado ao projeto da brigada mirim, para pais e alunos, que foi realizada 

no dia 16-10-2015, as 19:30 horas, no centro de eventos, a importância de R$ 1.000,00. 

CONTRATO N° 119/2015 – ADILSON KEMS CRUZ-ME, referente à publicação 

de mensagem alusiva a semana farroupilha a ser publicada em caderno especial, que 

circulou na edição do dia 18 de setembro de 2015, valor da publicação é de R$ 250,00. 

CONTRATO N° 120/2015 – AIRTON SIDINEI KROLOW, referente a prestação de 

serviços de sonorização e iluminação durante o Natal Comunitário, que se realizará no 

dia 17-12-2015, às 19:00 horas, em frente a sede da Prefeitura Municipal de Morro 

Redondo, a importância de R$ 1.150,00. TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO N° 

54/2015- CONSTRUTORA ACPO  LTDA, fica prorrogado o presente contrato até 

31-12-2015, o prazo estipulado para conclusão dos serviços, objeto deste contrato. 

TERMO ADITIVO 001 AO COTRATO N° 33/2015 – MANOEL OSMAR 

TAVARES DE CASTRO-ME, em complemento a nota de empenho  n° 144/2015, fica 

aditada a importância de R$ 1.950,00, para os servidores a serviço da SMDR (Sec. 

Mun. de Des. Rural) em trabalho de campo. 
 

 

 

 

 
PREFEITURA DE MORRO REDONDO, 29 DE OUTUBRO DE 2015.  
DARLI ROSANA LETTNIN THIEL – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 



 


