
                   

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

ADITIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020; ADITIVO XII AO CONVENIO 04/2020 - HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, 

referente ao repasse de recursos que serão aplicados na cobertura das despesas de custeio da folha de pagamento e 

outras despesas operacionais relativo aos atendimentos realizados no hospital, a importância de R$ 35.000,00. ADITIVO I 

AO CONTRATO 56/2020 - EDUARDA DOS SANTOS, referente ao prazo o período de cumprimento do contrato até 26 de 

fevereiro de 2021. ADITIVO I AO CONTRATO 81/2020 - SAN MARINO ONIBUS LTDA, referente ao prazo de entrega do 

veículo objeto do contrato, originalmente estipulado na CLÁUSULA 4.1 como sendo em 110 dias contados a partir da 

assinatura do contrato, para que esta passe a ocorrer até a data de 05 de abril de 2021.CONTRATO 109/2020 - LAZARO 

REDU KROLOW 84308572015, referente a prestação de serviços de produção de vídeo visando o resgate cultural do 

município, permitindo o acesso ao conhecimento e desenvolvimento do patrimônio dos bens imateriais e material e a 

tradição doceira, Projeto Morro Redondo Terra do Doce Colonial, conforme Lei Federal nº14.017/2020, lei Aldir Blanc, a 

importância de R$ 5.000,00. CONTRATO 110/2020 - SABRINA ESTEVES WALTZER 69477752053, referente a prestação de 

serviços de realização de feira de artesanato e produtos coloniais ao ar livre com música ao vivo feita por músicos locais, 

transmissão ao vivo online e também através de telões no local, projeto 2º mercado de natal de morro redondo, 

conforme lei federal nº14.017/2020, lei Aldir Blanc, a importância de R$ 25.000,00. CONTRATO 111/2020 - FLAVIO LILGE, 

referente a prestação de serviços de realização de live musical do grupo de Stiepen de Morro Redondo onde passará 

partes do documentário Stipa, Stipa, Osterhase, suas origem e suas adaptações no Brasil e em Morro Redondo, que fala 

sobre a serenata de páscoa oriunda da cultura pomerana, conforme lei federal nº14.017/2020, lei Aldir Blanc, a 

importância de R$ 15.000,00. CONTRATO 112/2020 - C T G CANCELA GRANDE, referente a prestação de serviços de 

projeto para desenvolver o resgate do movimento tradicionalista em tempos de pandemia, dentro do Centro de Tradição 

Gaúcha Cancela Grande e entidades educacionais, levando a história e dança do que se trabalha pelos instrutores com os 

integrantes do CTG, garantindo-se a promoção social dos educandos e seus familiares, desenvolver por todos os meios, 

atividades que vise a defesa do patrimônio moral cultural, artístico e recreativo, projeto renascer da cultura gaúcha, 

conforme lei federal nº14.017/2020, lei Aldir Blanc, a importância de R$ 10.000,00. CONTRATO 113/2020 - C T G 

CANCELA GRANDE, convênio o repasse de valores em parcela única referente a subsídio para manutenção de espaços 

artísticos e culturais, pactuado no âmbito das ações de socorro ao setor cultural, a importância de R$ 5.000,00. 

CONTRATO 114/2020 - TRANSPORTADORA SANA LTDA, referente a prestação de serviço de transporte de 330ton 

(trezentos e trinta toneladas) de calcário a granel, fracionado em carga de 15 toneladas, em caçamba basculante, com 

origem no Município de Caçapava do Sul para o Município de Morro redondo – RS, conforme dispensa de licitação nº 

147/2020, a importância de R$ 25.568,40. 
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