
                   
 

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

CONTRATOS E ADITIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2020; CONTRATO 80/2020 - 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, a importância de R$ 17.000,00. CONTRATO 81/2020 – SAN MARINO ONIBUS LTDA, 

referente  aquisição de ônibus escolar, período de 12 meses, a importância de R$ 274.000,00. CONTRATO 

82/2020 – GABRIEL DA SILVA PEREIRA, referente a prestação de serviços para contratação de 10 

horas de carro de som para divulgação do LOCKDOWN que se realizará no período das 12:00 hs dia 08 de 

agosto de 2020, até as 12:00 hs do dia 10 de agosto de 2020, importância de R$ 550,00.  CONTRATO 

83/2020 – COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MORRO REDONDO, 

referente a prestação de serviços de fornecimento de gêneros alimentícios (aquisição) para doação às famílias 

enquadradas no Cadastro Único do Governo Federal e comprovada vulnerabilidade Social, sendo 1.560 kg 

feijão preto em embalagem plástica contendo 1kg de primeira qualidade, ao custo de R$ 10.335,60 (dez mil 

trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) e 504 Pct de bolacha colonial, embalagem 300 g cada, ao 

custo de R$ 7.056,00 (sete mil e cinquenta e seis reais), importância de R$ 17.391,60. CONTRATO 

84/2020 – DELMAR BOSEMBECKER, referente a prestação de serviços de fornecimento de gêneros 

alimentícios (aquisição) para doação às famílias enquadradas no Cadastro Único do Governo Federal e 

comprovada vulnerabilidade Social, sendo 372 kg de brócolis, ao custo de R$ 2.548,20 (dois mil quinhentos 

e quarenta e oito reais e vinte centavos) e 280 kg de mandioca, ao custo de R$ 770,00 (setecentos e setenta 

reais), importância de R$ 3.318,20. CONTRATO 85/2020 – ANGÉLICA FICK DO AMARAL, referente 

a prestação de serviços de fornecimento de gêneros alimentícios (aquisição) para doação às famílias 

enquadradas no Cadastro Único do Governo Federal e comprovada vulnerabilidade Social, sendo 300 kg de 

Brócolis, ao custo de R$ 2.055,00 (dois mil e cinquenta e cinco reais) e 280 kg de cebola, ao custo de R$ 

952,00 (novecentos e cinquenta e dois reais), importância de R$ 3.007,00. CONTRATO 86/2020 

GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA, referente a assinatura do Jornal DIÁRIO POPULAR, com entrega 

diária, no período de 19 de agosto de 2020 à 19 de agosto de 2021, importância de R$ 498,00. CONTRATO 

87/2020 WILLIAN CAETANO RODRIGUES LTDA, referente a prestação de serviço de 15.000 m² de 

varrição e retirada de rejeitos de pavimentação, ao custo de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e 

33.000 ml de pintura de meio fio, ao custo de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), importância de R$ 

13.350,00. CONTRATO 88/2020 JEFERSON DA CUNHA AGUIAR, referente a prestação de serviço de 

remoção de pavimentação, regularização do colchão de areia e execução de via em piso intertravado, com 

bloco de 16 faces de 22cmx 11cmx 8cm, num total de 1.000m², ao custo de R$ 19.890,00 (dezenove mil e 

oitocentos e noventa reais), o serviço será feito para manutenção em pavimentação do município, 

importância de R$ 19.890,00. CONTRATO 89/2020 CIMENTEC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO EIRELI, referente a prestar os serviços e fornecer os materiais para execução de 4.543,00 m² 

(quatro mil e quinhentos e quarenta e três metros quadrados) de pavimentação urbana, importância de R$ 

354.471,08. CONTRATO 90/2020 HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente a 

prestação de serviços de Atendimento Especializado em Terapia Ocupacional, durante o ano de exercício 

2020 – período de 01 de agosto a 31 de dezembro de 2020, importância de R$ 9600,00. 
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