PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
SÚMULAS DE CONTRATOS E ADITIVOS

O MUNICÍPIO DE MORRO REDONDO-RS TORNA PÚBLICO QUE CELEBROU OS SEGUINTES CONTRATOS E
ADITIVOS NO MÊS DE fevereiro/2021: CONTRATO 22/2021 – GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA, referente a
publicação do extrato de anulação de Tomada de preço 003/2020 no dia 05/01/2021 e a publicação do extrato da
tomada de preços 001/2021, a importância de R$754,00. CONTRATO 23/2021 – PEDRO VIEIRA BASTOS, referente a a
contratação de profissional tecnólogo em empreendedorismo para empreender/inovar as cadeias produtivas na
secretaria de desenvolvimento rural e turismo, nas áreas de produção/comercialização de hortifrutigranjeiros,
piscicultura, empreendimentos turísticos, compras institucionais, sala de empreendedor e economia criativa, com carga
horária de seis horas diárias totalizando trinta horas semanais, fevereiro a dezembro de 2021, a importância de
R$17.600,00. CONTRATO 24/2021 – CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ,
referente a prestar os serviços e fornecer os materiais para execução de 2.880,00 m² (dois mil, oitocentos e oitenta
metros quadrados) de pavimentação urbana, o prazo será de 3(três) meses a contar da ordem de serviço, a importância
de R$192.277,98. CONTRATO 25/2021 – ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS MORRO REDONDO LTDA, referente
ao fornecimento de 120 galões de água mineral sem gás para o gabinete, 50 galões para a secretaria municipal de
administração e finanças, 20 galões para a secretaria de obras, urbanismo e trânsito, 20 galões para secretaria municipal
de educação, cultura e desporto, 50 galões para a secretaria municipal de saúde e assistência social, 100 galões para as
UBS do município, 40 galões para o CRAS, 15 galões para o prédio do Conselho Tutelar, 40 galões para a secretaria
municipal de agricultura e turismo, 35 galões para o centro de eventos, 50 galões para a escola de educação infantil e,
150 galões a ser entregue nas escolas municipais, no período de 22 de fevereiro a 31 de dezembro de 2021, a
importância de R$19,50 cada. CONTRATO 26/2021 – MANOEL OSMAR TAVARES DE CASTRO – ME, referente ao
fornecimento de refeições tipo marmitex, com peso de 1kg (um quilograma), acompanhada de 02 (dois) pedaços de
carne, sendo a quantidade de 100(cem) para os servidores em trabalho de campo, sob fiscalização da SMOUT, e
16(dezesseis) para servidores em trabalho na colônia, sob fiscalização da SMDRT, até 03 de março de 2021, a
importância de R$2.006,80.
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