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__________________________________________________________________________________ 

Contrato nº:  03/2023 

Contratada:  TERRA NOVA SOCIEDADE BENEFICIENTE DO VALE DO PIRAPOCÚ – CNPJ 

nº 82.217.628/0001-04. 

Objeto:  Prestação de serviços sócio assistenciais de proteção social especial de alta 

complexidade no acolhimento institucional de crianças e adolescentes até 18 anos 

incompletos, na modalidade de abrigo institucional ou Casa lar, mediante pagamento 

mensal pelos serviços prestados, visando o atendimento em regime de abrigo a 

crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco pessoal e social, 

pertencentes ao Município de Riqueza, encaminhadas pelo Departamento de 

Assistência Social e Conselho Tutelar do Município, por meio da Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca de Mondaí, Estado de Santa Catarina.   

Valor: R$ R$ 120.120,00 (Cento e vinte mil, e cento de vinte reais) 

Vigência:          12 meses. 

Emissão:  06 de janeiro de 2023. 

_________________________________________________________________________________ 

Contrato nº:  04/2023 

Contratada:  SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA – CNPJ 

nº 33.614.013/0001-00. 

Objeto:  Contratação de serviços de desinsetização, desratização, limpeza de caixas da água, de 

todos os departamentos do município, de acordo com as especificações constantes no 

edital e seus anexos.  

Valor: R$ 4.499,99 (Quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais, e noventa e nove 

centavos) 

Vigência:          12 meses. 

Emissão:  06 de janeiro de 2023. 

__________________________________________________________________________________ 

Contrato nº:  05/2023 

Contratada:  MARCOS ANDRÉ REICHERT & CIA LTDA – CNPJ nº 06.941.912/0001-44. 

Objeto:  Contratação de serviços de fumigação de bocas de lobo do município de riqueza, de 

acordo com as especificações constantes no edital e seus anexos.  

Valor: R$ 4.000,00 (Quatro mil reais). 

Vigência:          12 meses. 

Emissão:  06 de janeiro de 2023. 

__________________________________________________________________________________ 

Contratada:  ANDRE LUIZ GRAFF 08066052944 – CNPJ nº 43.255.821/0001-81. 

Objeto:  DISTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, referente à prestação de serviços de 

montagem e conserto de pneus, lavação, lubrificação, de veículos e máquinas, 

destinados à manutenção da frota municipal, para realização do serviço de forma 

parcelada e continuada. 

Emissão:  10 de janeiro de2022. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Contratada:  DIRCE HEINSOHN – CPF nº 075.893.569-21. 

Objeto:  Primeiro termo aditivo ao contrato nº. 120/2022, referente à prorrogação da vigência 

do contrato primitivo para mais 02 (dois) meses. 
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Emissão:  06 de janeiro de 2023. 

Contrato nº:  06/2023 

Contratada:  PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – CNPJ nº 

05.340.639/0001-30. 

Objeto:  Contratação de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento de 

Combustíveis, Aditivos,  Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do 

“Bujão” do Cárter, com o uso de cartão magnético ou por meio de etiqueta 

autoadesiva com tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) ou tecnologia 

NFC (Near Field Communication) ou similar. 

Vigência:          12 meses. 

Emissão:  12 de janeiro de 2023. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 


