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

SEGUINTES CONTRATOS E ADITIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2015; TERMO 

ADITIVO AO CONTRATO N° 99/2014 – FRANK CONSTRUTORA LTDA – ME, fica 

prorrogado por mais 05 (cinco) meses o prazo estimulado para conclusão dos serviços e 

fornecimento de materiais para reforma da sede da SMDR (secretaria de desenvolvimento 

rural). TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 112/2014 – FRANK CONSTRUTORA 

LTDA – ME, fica prorrogado o prazo por mais 04 (quatro) meses o prazo estimulado para 

conclusão dos serviços de retirada do telhado existente, execução do madeiramento, 

colocação de telhas e limpeza da obra do galpão da SMDR. TERMO ADITIVO 002 AO 

CONTRATO N° 30/2014 – MATHEUS SCHWANTZ DOS SANTOS - ME – SÃO 

MAHEUS TRÂNSPORTES, fica aditada a importância de R$ 7.000,00, por motivo de que 

o veículo está rodando 08 km à mais diariamente, devido ao aumento do número de alunos. 

TERMO ADITIVO   AO CONTRATO N° 90/2013 – DELTA SOLUÇÕES EM 

INFORMÁTICA, fica prorrogado o contrato por 12 meses, a partir de 01 de janeiro de 2015, 

relativo ao sistema FLY protocolo e serviço de hora técnica, conforme os termos do disposto  

no artigo 57 e seus incisos e parágrafos da Lei: 8666/13. CONTRATO N° 001/2015 – 

POLITÉCNICA COM. E MANUT. DE EQUIP. P/ESCRITÓRIO LTDA, referente ao 

serviços de manutenção preventiva e  corretiva na máquina marca Toshiba E-Studio 250  do 

gabinete do Prefeito, a importância de R$ 100,00 mensais, que entrara em vigor a partir da 

data assinada até 31/12/2015. CONTRATO N°  002/2015 – DIONES FORLAN DA 

SILVA, referente a prestação de serviços de assessoria de imprensa em  20 horas semanais, 

no período de janeiro à dezembro de 2015, a importância de R$ 7.920,00, sendo R$ 660,00 

mensais. CONTRATO N° 003/2015 – JOSÉ MAGDIEL RODRIGUES FONSECA, 

relativo à serviços de técnico em segurança do trabalho, referente a prestação de serviços 

através da inspeção técnica aos locais de trabalho, que entra em vigor a partir de  01 de 

fevereiro de 2015, até 31 de dezembro de 2015, a importância de R$ 7.900,00. CONTRATO 

N°004/2015 – OI BRASIL TELECOM S/A, referente a prestação de serviços de acesso 

dedicado à Internet com velocidade de 2 Mbps com garantia de 100% da banda contratada em 

período 24 x 7(24 horas por  dia, 7 dias por semana), sem a aplicação de qualquer restrição de 

trafegabilidade em função de característica ou sentido de fluxo dos dados, a importância   de 

R$ 666,00  mensais. CONTRATO N° 005/2015 – EXPRESSO   EMBAIXADOR LTDA,  

a contratada se compromete a emitir passagens através de requisições assinadas pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Rui Valdir Otto Brizolara, aos servidores públicos  lotados na  SMAF, 

SMSAS, SMDR, SMOUT, SMEC, para se deslocarem à Porto Alegre, a fim de participarem 

de cursos durante o ano de 2015, o presente contrato terá vigência de 02/01/2015 à 

31/12/2015, a importância de R$ 9.000,00. CONTRATO N° 006/2015- EXPRESSO   

EMBAIXADOR LTDA,  a contratada se compromete a emitir passagens através de 

requisições assinadas pelo Prefeito Municipal, Sr. Rui Valdir Otto Brizolara, para pessoas 

carentes que necessitam deslocar-se à outras localidades para realizar tratamento de saúde , 

tais como consultas, exames e fisioterapia,  a importância de R$ 2.500,00. CONTRATO N° 

007/2015 – KOPERECK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a ressarcimento de 

passagens para pessoas carentes que necessitam deslocar-se  à  outras localidades para 

tratamento de saúde (consultas, exames  e fisioterapia), a importância de 2.500,00. 

CONTRATO N°  008/2015 - KOPERECK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a 

aquisição de passagens para os servidores públicos lotados na SMAF, SMEC, para se 

deslocarem à Pelotas, a fim de participarem de cursos por motivo de trabalho durante o ano de 



2015, a importância de R$ 1.500,00.  TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO N° 24/2012 

– EMPRESA MEIOOESTE AMBIENTAL LTA – EPP, fica renovado o presente contrato, 

a contar de 02 de janeiro de 2015, os reajustes dos valores de serviços para o ano de 2015 

CONTRATO N° 009/2015 – ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE MORRO 

REDONDO, referente a serviços de triagem e separação dos resíduos recicláveis recolhidos 

no serviço de limpeza pública, preparação e enfardamento dos materiais triáveis, limpeza e 

conservação dos espaços e das instalações e equipamentos utilizados nas atividades da central 

de triagem e compostagem, zeladoria das instalações  e equipamentos, atendimento de visitas 

através de orientações técnicas, a importância de R$ 45.000,00, anual. CONTRATO N° 

10/2015 – HENRIQUE BECKER LANGE, referente a prestação de serviços de desenhista 

técnico com carga horária de 20 horas semanais, para auxiliar  o arquiteto durante o exercício 

de 2015, a importância de R$ 7.200,00, sendo R$ 600,00 mensais. CONTRATO N° 11/2015 

– ERBITON FLÁVIO SIGNORINI DA ROSA, referente a locação de imóvel para fins não 

residenciais, no período de 02 de janeiro à 30 de junho de 2015, a importância  de R$  400,00 

mensal. CONTRATO N° 12/2015 – EDSON COELHO BARCELOS, referente a locação 

de imóvel para fins não residenciais,  no período de 02 de janeiro à 30 de junho de 2015, a 

importância de R$ 1.000,00 mensais. CONTRATO N° 13/2015 – ELDER SCHWANTZ 

DEMARI, referente  a locação de imóvel, no período de 02 de janeiro à 30 de junho de 2015, 

a importância  de R$ 450,00 mensais. CONTRATO N° 14/2015 – BENHUR CASTRO DA 

COSTA, referente a contratação de oficineiro  instrutor de aulas de futebol de campo , 

durante os meses de fevereiro à dezembro de 2015, a importância  de R$ 7.150,00. 

CONTRATO N° 15/2015 – WILSON FELDENS, referente a prestação de serviços no que 

se refere  ao ensaio, em um turno, da banda e do grupo DÓ-RÉ-MI, e num segundo turno, 

aulas de violão e teclado para os alunos das escolas da rede municipal de ensino, durante o 

período letivo de 2015, a importância de R$ 7.400,00. CONTRATO N° 16/2015 – 

NETRON TELECOM LTDA, referente à assinatura de Internet banda larga via rádio, na 

E.E.F. José Pinto Martins, no período de janeiro à dezembro de 2015, a importância de R$ 

738,00. CONTRATO N°17/2015 - RC TELECOMUNICAÇÕES LTDA -  ME, referente 

ao fornecimento  de 03 links de Internet de 1MB na E.M.E.F. Alberto Cunha, E.E.I. Darci 

Adam e Centro de Eventos, durante os meses de janeiro à dezembro de 2015, a importância 

de  R$ 58,00, para cada link. CONTRATO N° 18/2015 – RC TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA – ME, referente ao fornecimento de 02 links de Internet  de 1MB nos postos de saúde 

Vitor Hugo Mancini e Palha Branca, durante os meses  de janeiro à dezembro de 2015, a 

importância de R$ 58,00, para cada link. CONTRATO N° 19/2015 – ALEXANDRE 

SILVEIRA ANSELMO, referente a prestação de serviços de táxi, para atendimento das 

ocorrências do conselho tutelar do município, durante o exercício de 2015, a importância R$ 

800,00. CONTRATO N° 20/2015 – CAT –RS CENTRO DE APOIO TÉCNICO EM 

INSPEÇÕES VEICULARES DO RS LTDA, a contratada compromete-se a realizar vistoria 

no ano letivo de 2015, em 10 (dez) veículos da Prefeitura Municipal, nas quais se realizarão 

nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro de 2015, a importância de R$ 7.600,00. 

TERMO ADITIVO I AO CONTRATO N° 16/2014 – CLÍNICA MÉDICA  DOUTOR 

CLEINNER LTDA – ME, fica renovado o presente contrato de prestação de serviços de 36 

(trinta e seis) exames mensais, a importância de R$ 53,10  por exame, relativo à 12 meses.  

CONTRATO N° 21/2015 – VILSON VAHL DUARTE, referente a locação de imóvel para 

fins não residenciais, no período de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2015,  a importância 

de R$ 798,75  mensais. CONTRATO N° 22/2015 – OSMAR ZSCHORNACK, referente a 

locação de imóvel para fins não residenciais, no período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 

2015, a importância de R$ 1.100,00 mensais. TERMO ADITIVO II AO CONTRATO N° 

20/2013 – STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, fica renovado o presente 

contrato, por  06 (seis) meses, a contar de 02 de janeiro de 2015, conforme reajustes pelos 

valores de serviços para o ano de 2015, pela variação do IGPM, valor da coleta, a importância 

de R$ 588,41, mensais. CONTRATO N° 23/2015 – LABORATÓRIO DE ANÁLISES 



CLÍNICAS KN LTDA, referente a prestação de serviços relativo aos procedimentos de 

exames laboratoriais, a importância de R$ 23.209,92. CONTRATO N° 24/2015 – 

ALBERTO LEONEL RODRIGUES DA SILVEIRA – BETO PNEUS, na qualidade de 

prestador de serviços se compromete a estar no local e realizar serviços de borracharia para 

secretarias: SMEC, a importância de R$ 1.500,00, SMOUT, a importância de R$ 3.500,00, 

SMDR, a importância de R$ 2.200,00, SMSAS, a importância de R$ 3.500,00, SMA, a 

importância de R$ 200,00. CONVÊNIO  N° 01/2015 - HOSPITAL Dr. ERNESTO 

MAURÍCIO ARNDT, referente ao repasse de recursos do ASPS, do PIES e PRÓPRIO, 

anualmente pelo poder Executivo ao hospital, a importância de R$ 540.930,26. CONVÊNIO 

N° 02/2015 - HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente ao repasse de 

recursos PST – Programa de saúde para todos – Estadual, PSF – Programa de saúde da 

família – Federal, do ASPS  e PAB, para pagamento de dois médicos PSF – Programa de 

saúde da família , a importância de R$ 366.708,35. CONTRATO N° 25/2015 – HOSPITAL 

Dr. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente a execução pelo hospital de 30 (trinta) 

exames mensais de eletrocardiograma  à população do município, a importância de R$ 

13.802,40, anual.  CONTRATO N° 26/2015 - HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO 

ARNDT, referente a prestação de serviços  de 90 (noventa) atendimentos mensais por parte 

de uma psicóloga, a importância de R$ 34.506,00, anual. CONTRATO N° 27/2015 - 

HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente a prestação de serviços de 52  

(cinqüenta e dois) atendimentos mensais por parte da fonoaudióloga, e 128 (cento e vinte e 

oito) atendimentos mensais por parte de uma fisioterapeuta, a importância anual de R$ 

56.090,07, sendo os atendimentos gratuitos à população do município. CONTRATO N° 

28/2015 - HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente à execução pelo 

hospital, dos serviços oferecidos pelo PAB à população do Município, sendo  60 (sessenta) 

consultas obstetras, e 30 (trinta) procedimentos médicos, total no ano de R$ 12.460,50. 

CONTRATO N° 29/2015 – GERSON STEFFEN MUNSBERG, referente  ao fornecimento 

de 117 (cento e dezessete) cargas de gás P13 (13kg) para o exercício de 2015, a importância 

de R$ 41,50 a cada carga de gás P13 (13kg). CONTRATO N° 30/2015 - GERSON 

STEFFEN MUNSBERG, referente ao fornecimento de 24 (vinte e quatro) cargas de gás 

GLP (P45 kg) para o exercício de 2015, sendo 12 cargas para escolas municipais e 12 cargas 

para a escola de educação infantil Darci Adam, a importância de R$ 180,00 a   cada  carga de 

gás GLP (P45 kg). CONTRATO N° 31/2015 – ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS 

MORRO REDONDO LTDA, referente ao fornecimento de 03 (três) unidades de carga de 

gás  P2 durante o exercício de 2015, para as escolas municipais, a importância de R$ 15,00 a 

cada carga de gás P12. CONTRATO N° 32/2015 - GERSON STEFFEN MUNSBERG, 

referente ao fornecimento de 190 (cento e noventa) galões de água mineral sem gás, para o 

prédio da Prefeitura, 150 (cento e cinqüenta) galões  para a secretaria municipal de saúde e  

postos de saúde do município, 25 (vinte e cinco)galões para o prédio do conselho tutelar, 40 

(quarenta) galões para SMDR, 10 (dez) galões para o centro de eventos, e 130 (cento e trinta) 

galões  a ser entregue nas escolas municipais, a importância de R$ 10,90 cada galão de água 

mineral sem gás de (20lt). CONTRATO N° 33/2015 – MANOEL OSMAR TAVARES DE 

CASTRO – ME, referente ao fornecimento de 1.200 ( mil e duzentas) refeições do tipo 

marmitex com peso de1 kg, para os servidores da secretaria SMOUT (Sec. Mun. De Obras, 

Urbanismo e Trânsito) e da SMDR (Sec. Mun. De Desenvolvimento Rural) em trabalho de 

campo, a importância de R$7.800,00. CONTRATO N° 34/2015 – NERI SCHILER, 

referente à exames médicos ocupacionais, admissionais, periódicos e demissionais, para os 

servidores públicos e estagiários do município, a importância de R$ 16.186,12. CONTRATO 

N° 35/2015 – DELTA SUL – ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA -  EDENILSON 

BOKLKE CORREA, fica reajustado os valores dos serviços para o ano de 2015, valor 

mensal de R$ 800,00.  CONTRATO N° 36/2015 – SOCIEDADE CANGUÇUENSE DE 

RÁDIO LTDA – RÁDIO LIBERDADE, referente à divulgação do calendário de pagamento 

do IPTU 2015, no período de 06 de janeiro à 30 de janeiro de 2015, na rádio Liberdade AM, a 



importância de R$  1.100,00. CONTRATO N° 37/2015 – Dr. JIVAGO FONSECA 

LOPES,  refere a prestação de serviços médicos, com atendimento em clínica geral, no 

período de 13 de janeiro à 13 de fevereiro de 2015, na UBS Arthur Neubert, sendo em média 

de 500 atendimentos no período, a importância de R$ 5.689,84.  

 

 

 

 

 
PREFEITURA DE MORRO REDONDO, 28 DE JANEIRO DE 2015.  
DARLI ROSANA LETTNIN THIEL – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 


