Contr. 041/20 – WELTER EXTRAÇÃO DE SAIBRO LTDA - Obj.: Aquisição de saibro bruto. R$16,11/m³ - Ass:
25/05/2020. 1º T.A. Contr. 001/20 - Gávea Comércio e Representações Ltda. - Obj.: Aquisição de 15.500
litros de gasolina comum, 75.500 litros de óleo diesel comum e 55.000 litros de óleo diesel S-10, para frota
veicular do Município de Linha Nova - Altera a partir da data de assinatura, o valor do óleo Diesel Comum
para R$ 2,85/litro, óleo diesel S-10 para R$ 2,97/litro e gasolina comum para R$ 3,88/litro - Ass: 05/05/2020.
1º T.A. Contr. 030/20 - KLL TRANSPORTES LTDA. EPP. - Obj.: Prestação de serviços de coleta, transporte,
triagem e destinação final dos resíduos inorgânicos (recicláveis) e orgânicos (biodegradáveis) gerados no
território do município de Linha Nova – Prorroga prazo - Ass: 08/05/2020. 1º T.A. Contr. 048/19 - AUTO
ELÉTRICA HENCKE LTDA ME. - Obj.: Prestação de serviços preventivos e corretivos elétricos para a frota de
veículos e máquinas de patrimônio do município de Linha Nova/RS, prorroga prazo por mais doze meses e
altera valor a partir da data de assinatura. R$ 77,54/hora para o item 04. Ass: 26/05/2020. 2º T.A. Contr.
023/19 - CONSTRUOBRAS SERVIÇOS LTDA. - Obj.: Prestação de serviços de perfuração e respectiva
detonação de rocha. Aditiva o contrato em mais 25% do objeto. R$ 20.625,00. Ass: 05/05/2020. 2º T.A. Contr.
053/19 - DOBIL ENGENHARIA LTDA. - Obj.: Serviços de restauro de pavimento asfáltico e sinalização viária.
Prorroga Prazo por mais dois meses. Ass: 25/05/2020. 4º T.A. Contr. 021/17 - ENCANTADO SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA. - Obj.: Fornecimento de sistema de coleta de dados, cálculo e impressão simultânea
das contas de água do município de Linha Nova. Prorroga prazo e altera valor para R$ 523,30 para o item 04
do Lote 01. Ass: 07/05/2020. 4º T.A. Contr. 037/19 - GENTE SEGURADORA S/A. - Obj.: Contratação de
companhia de seguros, com intermediação de corretor, para a prestação de serviços de cobertura por meio de
seguros para a frota de veículos, ônibus e máquinas que compõe o patrimônio da prefeitura municipal de
Linha Nova. Prorroga prazo e altera valor para R$ 15.341,95. Ass: 21/05/2020.

