
                           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 

NOVEMBRO/2015; CONTRATO N° 121/2015 – IVETE ZOMAR QUINCOSES 

DOS SANTOS, referente a apresentação de peça teatral educativa, que se realizará no 

dia 28 de outubro de 2015, no sindicato dos municipários, a importância de R$ 

1.600,000.  CONTRATO N° 122/2015 – AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

TIMM LTDA, referente a locação de 01 (um) ônibus com no mínimo 40 (quarenta) 

lugares, para transporte de professores , de ida e volta à cidade de Bento Gonsalves/RS, 

a fim de visitarem a rota turística do Vale dos Vinhedos, a importância de R$ 2.520,00. 

CONTRATO N° 123/2015 – EUNICE KRAUSE, referente aos serviços de decoração 

no centro de eventos para a festa de encerramento do ano letivo da escola de Educação 

Infantil Darci Adan, que se realizará no dia 22 de dezembro de 2015, a importância de 

R$ 100,00. CONTRATO N° 124/2015 – ÂNGELA MEIATO TAVARES, referente a 

cobertura de vídeo e foto (DVD + 30 fotos reveladas) do 3° Natal Comunitário no 

Município, que se realizará no dia 17 de dezembro de 2015, a importância de R$ 

950,00. CONTRATO N° 125/2015 – SPERLING E SHUSTER LTDA – ME, 

referente ao fornecimento de 20 (vinte) almoços, sendo buffet livre acompanhado de 

refrigerante, os quais serão servidos a equipe da liga de ONCOLOGIA da faculdade de 

medicina, a qual estará no Município no dia 14-11-2015, realizando a campanha de 

detecção e prevenção do câncer de pele, a importância de R$ 420,00. CONTRATO N° 

126/2015 – ADILSON KEMS CRUZ – ME, referente a contratação de jornal local 

para realizar a publicação dos atos da administração municipal, com publicação no 

mínimo semanal de editais, extratos, convocações, relatórios sobre metas e resultados, 

publicidade legal e de utilidade pública, a importância de R$ 1,87 centímetros 

quadrados. CONTRATO N° 127/2015 – ADILSON KEMS CRUZ,  referente a 

publicação de mensagem alusiva ao Natal a ser publicada em caderno especial, que 

circulará na edição no dia 24 de dezembro de 2015, a importância de R$ 410,00. 

CONTRATO N° 128/2015 – JÚNIOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA – ME, 
referente a locação de 01 (um) ônibus com no mínimo 40 (quarenta) lugares, para o 

transporte de ida e volta ao Município de Pelotas, a fim de transportar os integrantes da 

comunidade Quilombola, para participarem no dia 14-11-2015, de um evento alusivo ao 

dia da consciência negra, a importância de R$ 440,00. CONTRATO N° 129/2015 – 

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA,  referente a prestação de serviços de 

coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviço de saúde, 

conforme determina a resolução do CONAMA N° 358 de 29 de abril de 2005, relativo à 

17 de novembro à 31 de dezembro de 2015, a importância R$ 1.470,00. CONTRATO 

N° 130/2015 – JÚNIOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA – ME, referente a locação 

de 01 (um) ônibus com no mínimo 40 (quarenta) lugares, para transporte de ida e volta 

ao Município de Canguçu, a fim de  transportar os integrantes da banda marcial do 

CRAS, para participarem no dia 18-11-2015, de uma apresentação de bandas, a 

importância de R$ 400,00. CONTRATO N° 131/2015 – GENTE SEGURADORA 

SA, referente a contratação de companhia de seguro, para prestação de serviços de 

seguro total de veículos de propriedade deste Município, a importância de R$ 6.900,00. 

CONTRATO N° 132/2015 – AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO TIMM 



LTDA, referente a locação de 01 (um) ônibus com no mínimo 42 (quarenta e dois) 

lugares, para o transporte de ida e volta à cidade de São Lourenço do Sul, para 

transporte dos idosos , no dia 11-10-2015, a importância de R$ 990,00. TERMO 

ADITIVO II AO CONTRATO N° 42/2015 – FRANK CONSTRUTORA LTDA,  
fica prorrogado  até 30 (trinta) de novembro de 2015, o prazo estipulado para conclusão 

dos serviços, objeto deste contrato. TERMO ADITIVO V AO CONVÊNIO N° 

01/2015 – HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, em complemento fica 

aditada a importância de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), referente ao repasse de 

recursos do ASPS. TERMO ADITIVO I AO CONTRATO N° 56/2015 – BENHUR 

MORAES BRUNES, fica aditada a importância de R$ 4.323,66, a fim de dar 

continuidade a oficina de música conforme contrato n° 56/2015. TERMO ADITIVO V 

AO CONTRATO N° 24/2012 – MEIOOESTE AMBIENTAL LTDA – EPP, fica 

aditada a importância de R$ 9.000,00, referente ao serviço de transporte e destinação 

final de resíduos sólidos e domiciliares. TERMO ADITIVO III AO CONTRATO N° 

42/2015 – FRANK CONSTRUTORA LTDA – ME, fica prorrogado até 31 de 

dezembro de 2015, o prazo estipulado para conclusão dos serviços, objeto deste 

contrato. TERMO ADITIVO I AO CONTRATO N° 79/2015 – JJM 

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA , fica prorrogado por mais 06 (seis) 

meses o prazo estipulado para conclusão dos serviços, objeto deste contrato. 

 

 

 

 

 

 
PREFEITURA DE MORRO REDONDO, 02 DE DEZEMBRO DE 2015.  
DARLI ROSANA LETTNIN THIEL – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 
 


