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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 

JANEIRO/2016; TERMO ADITIVO  I AO CONTRATO N° 120/2015 – AIRTON 

SIDINEI KROLOW, referente ao serviço de sonorização e iluminação, fica aditada a 

importância de R$ 460,00 CONTRATO N° 140/2015 – ROGÉRIO DOS SANTOS 

MELCHEQUE, referente à colocação de 31,25m² de vidro liso de 3mm no prédio da 

E.E.F. Alberto Cunha, a importância de R$ 700,00. TERMO ADITIVO I AO 

CONTRATO N° 124/2015 –ANGÊLA MEIATO TAVARES, referente a cobertura 

de foto e vídeo, fica aditada a importância de R$ 100,00. TERMO ADITIVO IV AO 

CONTRATO N° 42/2015 – FRANK CONSTRUTORA LTDA – ME, fica 

prorrogado até 29 de fevereiro de 2016, o prazo estipulado para conclusão dos serviços 

objeto deste contrato. TERMO ADITIVO I AO CONTRATO N° 45/2015 – 

HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, em complemento a nota de 

empenho n° 77/2015, referente ao contrato n° 45/2015, fica aditada a importância de R$ 

1.770,96. CONTRATO N° 01/2016 – DIONES FORLAN NUNES DA SILVA, 

referente à prestação de serviços de assessoria de imprensa, no período de janeiro à 

dezembro de 2016, a importância de R$ 660,00 mensais. CONTRATO N° 02/2016 – 

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

à prestação de serviços de manutenção preventiva na máquina Toshiba E-Studio 250 de 

uso do gabinete do Prefeito, a importância de R$ 100,00 mensais. CONTRATO N° 

03/2016 – JANAÍNA TAVARES DOS SANTOS, referente à prestação de serviços de 

técnica em telecomunicações, com serviços em hardware, software e redes, para atender 

os diversos órgãos da Prefeitura Municipal, durante o exercício de 2016, a importância 

de R$ 7.900,00, valor global. CONTRATO N° 04/2016 – JOSÉ MAGDIEL 

RODRIGUES FONSECA, referente a prestação de serviços de técnico em segurança 

do trabalho, através da inspeção técnica aos locais de trabalho, visando implementar as 

necessidades descritas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), a 

importância de R$ 7.900,00, valor global. CONTRATO N° 05/2016 – OI BRASIL 

TELECOM S/A, referente à prestação de serviços de acesso à Internet com velocidade 

de 1 (um) mega com garantia de 100% da banda contratada, a importância de R$ 

8.753,28 mensais. CONTRATO N° 06/2016 – ASSOCIAÇÃO DOS 

RECICLADORES DE MORRO REDONDO, referente a prestação de serviços de 

triagem e separação de resíduos recicláveis recolhidos no serviço de limpeza pública, a 

importância de R$ 50.000,00. CONTRATO N° 07/2016 – RC 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente ao fornecimento de 02 (dois) links de 

internet de 1MB nos postos de saúde Vitor Hugo Mancini e Wili Becker, durante os 

meses de janeiro à dezembro de 2016, a importância de R$1.152,00. CONTRATO 

N°08/2016- RC TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente ao fornecimento de 04 

(quatro) links de internet de 1MB na E.M.E.F. Alberto Cunha, E.M.E.F. José Pinto 

Martins, E.E.I. Darci Adam e Centro de Eventos, no período de janeiro à dezembro de 

2016 e, 01 (um) link de internet no período de janeiro à março para o anexo da E.M.E.F. 

Alberto Cunha, a importância de R$ 2.448,00. CONTRATO N° 09/2016 – 

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$ 

6.000,00. CONTRATO N° 10/2016 – KOPERECK VIAGENS E TURISMO LTDA, 

referente ao ressarcimento de passagens para pessoas  carentes que necessitam deslocar-

se à outras localidades para tratamento de saúde (consultas, exames e fisioterapia), a 

importância de R$ 6.000,00. CONTRATO N° 11/2016 – KOPERECK VIAGENS E 

TURISMO LTDA, referente à aquisição de passagens para os servidores públicos 

lotados na SMF (Sec. Mun. de Finanças) e na SMEC (Sec. Mun. de Educação e 

Cultura), para se deslocarem à Pelotas, a fim de participarem de cursos por motivo de 

trabalho durante o ano de 2016, a importância de R$ 1.500,00. CONTRATO N° 

12/2016 – EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA, referente à passagens de requisições 

assinadas pelo Prefeito Rui Valdir Otto Brizolara, aos servidores públicos lotados na 

SMF (Sec. Mun. de Finanças), SMSAS (Sec. Mun. de Saúde e Ass. Social), SMDR 

(Sec. Mun. de Desenvolvimento Rural), SMOUT (Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e 

Trânsito) e SMEC (Sec. Mun. de Educação e Cultura) para se deslocarem à Porto 

Alegre, a fim de participarem de cursos durante o ano de 2016, a importância de R$ 

9.000,00. CONTRATO N° 13/2016 – EDSON COELHO BARCELOS, referente à 

locação de imóvel situado na Av. Jacarandá n°, 293, em Morro Redondo, para fins não 

residenciais, a importância de R$ 3.300,00. CONTRATO N° 14/2016 – VILSON 

VAHL DUARTE, referente à locação de imóvel situado na Prç. São Pedro n°, 02, em 

Morro Redondo, para fins não residenciais, a importância de R$ 882,36 mensais. 

CONTRATO N° 15/2016 –OSMAR ZSCHORNACK, referente à locação de imóvel, 

situado Na Rua das Hortênsias , n° 11, em Morro Redondo, para fins não residenciais, a 

importância de R$ 1.215,24 mensais. CONTRATO N° 16/2016 – LABORATÓRIO 

DE ANÁLISES CLÍNICAS KN LTDA, referente à prestação de serviços de 

procedimentos até o limite máximo de: 88 hemogramas, 78 glicose, 78 colesterol total, 

78 triglicerídios, 88 EQU, 3 BHCG e 10PSA, por mês, o valor total anual é de R$ 

21.508,32. CONTRATO N° 17/2016 – ALBERTO LEONEL RODRIGUES DA 

SILVEIRA – BETO PNEUS, referente à prestação de serviço de consertos e trocas de 

pneus, nos veículos do Gabinete, a importância de R$ 200,00, nos veículos da SMEC 

(Secretaria Municipal de Educação e Cultura), a importância de R$ 1.800,00, na 

SMOUT (Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e Trânsito), a importância de R$ 

3.500,00, SMDR (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural), a importância de 

R$ 700,00, SMSAS (Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social), a importância 

de R$ 2.500,00, SMF (Secretaria Municipal de Finanças), a importância de R$ 500,00. 

CONTRATO N° 18/2016 – MANOEL OSMAR TAVARES DE CASTRO-ME, 
referente ao fornecimento de 1.800 (um mil oitocentas) refeições do tipo marmitex, com 

peso de 1 kg, acompanhada de um pedaço de carne, para os servidores da SMOUT (Sec. 

Mun. de Obras, Urbanismo e Trânsito) e da SMDR (Sec. Mun. de Desenvolvimento 

Rural),  em trabalho de campo, a importância do valor global é de R$ 13.500,00. 

CONTRATO N° 19/2016 – GÉRSON STEFFEN MUNSBERG, referente ao 

fornecimento de 200 (duzentos) galões de agua mineral sem gás para o prédio da 

Prefeitura, 150 (cento e cinquenta) galões para Secretaria Municipal de Saúde e postos 

de saúde do Município, 25 (vinte cinco) galões para o prédio do Conselho Tutelar, 40 

(quarenta) galões para Secretaria Municipal de Agricultura, 33 (trinta e três) galões para 

o Centro de Eventos e, 117 (cento e dezessete) galões a ser entregue nas escolas 

Municipais, a importância de R$ 14,96 cada galão de agua mineral sem gás de (20lt). 

CONTRATO N° 20/2016 – GÉRSON STEFFEN MUNSBERG, referente ao 

fornecimento de 23 (vinte e três) cargas de gás GLP (P45Kg), para o exercício de 2016, 

sendo 13 (treze) cargas para as escolas Municipais e 10 (dez) cargas para a escola de 



educação infantil Darci Adam, a importância de R$ 196,50 cada carga de gás GLP 

(P45Kg). CONTRATO N° 21/2016 – GÉRSON STEFFEN MUNSBERG, referente 

ao fornecimento de 105 (cento e cinco) cargas de gás P13 (13Kg), para o exercício de 

2016, a importância de R$ 38,79 cada carga de gás P13 (13Kg). TERMO ADITIVO 

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

referente aos serviços de coleta de resíduos sólidos, fica renovado o presente contrato, a 

contar de 04 de janeiro de 2016, ficam reajustados os valores dos serviços para o ano de 

2016, pela variação do IGPM do período de 12 (doze) meses, a importância de R$ 

50.000,00. TERMO ADITIVO II AO CONTRATO N° 16/2014 – CLÍNICA 

MÉDICA DOUTOR CLEINNER LTDA- ME, fica renovado o presente contrato, a 

contar de 04 de janeiro de 2016, referente à prestação de serviços de 36 (trinta e seis) 

exames mensais, a importância de R$ 25.341,12. TERMO ADITIVO II AO 

CONTRATO N° 79/2015 – JJM CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA,  
referente a execução de 2.633m² de pavimentação urbana na Rua  das Paineiras, a 

importância de R$ 5.239,78. CONTRATO N° 22/2016 – HOSPITAL Dr. ERNESTO 

MAURÍCIO ARNDT, referente à execução pelo hospital de 30 (trinta) exames 

mensais de eletrocardiograma à população do Município, a importância de R$ 

14.630,52. CONTRATO N° 23/2016 – HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO 

ARNDT, referente à prestação de serviços de 110 (cento e dez) exames mensais, por 

parte de uma Psicóloga, na qual o atendimento consiste em avaliações, 

encaminhamentos e psicoterapia, promoção de saúde psíquica em todos os aspectos, a 

importância de R$ 44.703,60. CONTRATO N° 24/2016 - HOSPITAL Dr. 

ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente à contratação de serviços na área de 

Ginecologia, tais como atendimentos, procedimento de exames ginecológicos, 

cauterizações e colocação de DIU, a importância de R$ 28.620,00. CONTRATO N° 

25/2015 - HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente à prestação de 

serviços de uma Fonoaudióloga, a qual engloba ações de promoção, proteção  e 

recuperação da saúde nos diversos aspectos relacionados à comunicação humana: 

linguagem oral e escrita, voz, fluência, articulação da fala, audição, equilíbrio, sistema 

miofuncional, orofacial, cervical e deglutição e, por parte da Fisioterapeuta, a prestação 

de serviços a qual engloba fisioterapia motora,  respiratória, neurológica e atividades 

lúbricas, a importância total de R$ 61.869,36, sendo R$ 2.681,74 à Fonoaudióloga e, R$ 

2.474,04 à Fisioterapeuta. CONTRATO N° 26/2016 -HOSPITAL Dr. ERNESTO 

MAURÍCIO ARNDT, referente à execução pelo hospital, dos serviços oferecidos pelo 

PAB à população do Município, relativo à 60 (sessenta) consultas obstetras e 

Procedimentos médicos a importância  de R$ 13.207,32. CONVÊNIO N° 01/2016 - 

HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente ao repasse de recursos 

do ASPS, do PIES e PRÓPRIO anualmente, pelo Poder Executivo ao hospital, da 

importância total de R$ 766.466,02.  CONVÊNIO N° 02/2016 - 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 (02) dois  médicos PSF – Programa de Saúde da 

Família, no valor total de R$ 389.456,38. TERMO ADITIVO I AO CONTRATO N° 

34/2015 – Dr. NERI SCHILER, referente aos serviços médicos (médico do trabalho), 

fica renovado o presente contrato, a contar de 04 de janeiro de 2016 até 31 de dezembro 

de 2016, a importância de R$ 17.881,84.  TERMO ADITIVO I AO CONTRATO N° 

35/2015 – DELTA SUL – EDENILSON BOKLKE CORRÊA, referente aos serviços 

de assessoria de ICM, fica renovado o presente contrato, a contar de 04 de janeiro de 

2016 até 31 de dezembro de 2016, a importância de R$ 883,81 mensais.. CONTRATO 

N° 27/2016 – RC TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente ao fornecimento de 01 



(um) link de internet de 1MB na E.M.E.F. José Pinto Martins, nos meses de novembro e 

dezembro de 2015, a importância de R$ 125,68. CONTRATO N° 28/2016 – 

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, a 

importância de R$ 2.144,00 mensais. CONTRATO N° 30/2016 – FRANK 

CONSTRUTORA EIRELI – ME, a contratada obriga-se a prestar os serviços e 

fornecimento de materiais para realização de 120m² de reboco interno  e 15m² de 

alvenaria na obra da Escola Alberto Cunha, a importância de R$ 3.850,00, sendo o valor 

de R$ 2.440,00 referente ao serviço e, R$ 1.410,00 referente ao material. CONTRATO 

N° 31/2016 – BENHUR CASTRO DA COSTA, referente a contratação de serviços de 

oficineiro instrutor de aulas de futebol de campo, durante os meses de fevereiro à 

dezembro de 2016, a importância de R$ 7.150,00. TERMO ADITIVO I AO 

CONTRATO N° 06/2016 – ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE MORRO 

REDONDO, referente ao complemento, relativo ao pagamento de prestação de serviços 

objeto deste contrato, a importância de R$ 4.714,32. CONTRATO N° 32/2016 – 

MARCOS ROGÉRIO VAHL, referente a prestação de serviços de arbitragem dos 

jogos do campeonato da Amizade de futebol de sete de Morro Redondo, a importância 

de R$ 2.850,00. CONTRATO N° 33/2016 – ADILSON GLADIMIR TAVARES DE 

CASTRO, referente a prestação de serviços de pintura na parte de alvenaria (paredes), 

na parte externa da escola de educação infantil Darci Adan, a importância de R$ 980,00. 

 

 

 

 
PREFEITURA DE MORRO REDONDO, 02 DE FEVEREIRO DE 2016.  
DARLI ROSANA PRIEBERNOW LETTNIN  – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 
 


