
Contrato 056-04/2016

Objeto

É objeto do presente contrato, a aquisição de até 45 cestas básicas tipo A e até 

45 cestas básicas tipo B para serem distribuídas, através da Assistência Social, 

às famílias carentes e necessitadas do Município de Colinas.

Período 6 meses

Contratada Claudio Sippel - EPP

Valor R$ 7.146,00 (sete mil cento e quarenta e seis reais).

Licitação Dispensa de Licitação 019/2016

Contrato 057-04/2016

Objeto

Empresa especializada para executar serviços de pavimentação asfáltica com 

C.B.U.Q., compreendendo Terraplenagem, Microdrenagem, Pavimentação e 

Sinalização da Estrada Geral da Linha Ano Bom – Etapa 2 no Município de 

Colinas, numa extensão de 90,00 (noventa) metros lineares, área de 585,00 m² 

(quinhentos e oitenta e cinco metros quadrados) mais área de interseção de 

1.045,00 m² (hum mil e quarenta e cinco metros quadrados), totalizando 

1.630,00 m² (hum mil seiscentos e trinta metros quadrados), incluindo material 

e mão-de-obra

Período 1 mês (após emissão da ordem de serviço pelo Setor de Engen. do Município)

Contratada Conpasul Construção e Serviços Ltda.

Valor

R$ 250.349,32 (duzentos e cinquenta mil trezentos e quarenta e nove reais e 

trinta e dois centavos)

Licitação Tomada de Preços 005/2016

Contrato 058-04/2016

Objeto

Contratação de empresa para prestar serviços de mão de obra de assentamento 

de paralelepípedos e ou pavimentação em “S” nas estradas do interior e do 

centro do município e eventuais consertos nas ruas já pavimentadas com 

paralelepípedos e ou pavimentação em “S”, até o limite de 1.000 m².

Período 12 meses

Contratada Irmãos Dadalt Ltda. - EPP

Valor R$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos) por m².

Licitação Convite 011/2016
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Contrato 059-04/2016

Objeto

É objeto do presente contrato, a aquisição de até 1.000 (hum mil) m² de 

paralelepípedos, classe “A”, para utilização em pavimentação nas estradas do 

interior e do centro do município.

Período 12 meses

Contratada Irmãos Dadalt Ltda. - EPP

Valor

R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) por m² de paralelepípedo, 

classe “A” entregue no Município

Licitação Convite 012/2016

Contrato 060-04/2016

Objeto
Um veículo novo VW UP Take, zero quilômetro, primeiro emplacamento, 

quatro portas, ano 2016 e modelo 2017, pintura sólida.

Período 7 dias

Contratada Motomecânica Comercial S/A

Valor R$ 41.300,00 (quarenta e um mil e trezentos reais)

Licitação Pregão Presencial nº 005/2016

Contrato 061-04/2016

Objeto
Contratação de empresa para realizar serviços de detonação e perfuração de até 

3.000 (três mil) metros lineares de furos, incluindo material e mão de obra.

Período 12 meses

Contratada Boqueirão Desmonte em Rocha Ltda.

Valor R$ 47,20 (quarenta e sete reais e vinte centavos), por metro linear perfurado

Licitação Convite 013/2016

Colinas, 30 de dezembro de 2016.

________________________________

Irineu Horst

Prefeito Municipal 
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