
                  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 MAIO/2016; TERMO
ADITIVO  4  AO  CONTRATO  N°  137/2015-  FRANK  CONSTRUTORA  EIRELI  -ME,
referente ao acrécimo de mão-de-obra na instalação elétrica para a escola Alberto Cunha, sob a
forma de 25% do valor atualizado do contrato, a importância de R$ 2.300,00.  CONTRATO N°
74/2016 – BRUNO HACKBART MARTEN-ME, referente locação de 01 ônibus para transporte
de 15 pacientes ao Hospital de Caridade de Canguçu, a importância de R$ 440,00. CONTRATO
N° 75/2016 – APAGUE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA,  referente a
contratação de profissional para realizar o PPCI(Plano de Prevenção a Incêndio, para festividades
em comemoração ao 28° aniversário do Município, a importância de R$ 1.800,00.  CONTRATO
N° 76/2016 – MARISA FERNANDA LEAL DO COUTO, referente à  aquisição  de um bolo
recheado medindo 28mx50cmx07cm para  festividades  em comemoração  ao  28°  aniversário  do
Município,   a  importância  de  R$ 3.850,00.  CONTRATO N°77/2016 – ALINE SARAYA DE
CAMPOS, referente  a  produção  e  finalização  de  filme  publicitário  de  15  segundos  sobre  as
festividades do 28º aniversário do município, a ser vinculado na programação da TV, a importância
de R$ 370,00 .CONTRATO N° 78/2016 – TELEVISÃO TUIUTI S.A RBS TV PELOTAS -
CANAL 4,  referente a 08 (oito) veiculações de mídia, de 15 segundos cada, das festividades em
comemoração ao 28º aniversário do municipio, a importância de R$ 3.191,00.  CONTRATO N°
79/2016 – RÁDIO UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS, referente a divulgação do 28°
aniversário do município durante o período de 09 a 15 de maio de 2016 e a intervenção por telefone
ao vivo no contexto RU no dia 12 de maio de 2016, a importância de R$ 850,00.CONTRATO N°
80/2016  –  ADILSON KEMS CRUZ-ME,  referente  a  publicação  em caderno  especial  do 28º
aniversário do município, que circulará do período de 12 à 15 de maio de 2016, a importância de R$
1.950,00.CONTRATO N°  81/2016  –  C.F.  SANTIN ZELADORA LTDA -  ME, referente  os
serviços de equipe para controle de fluxo e orientação de pessoas composta por 08 agentes de sexo
masculino e 02 de sexo feminino, para as festividades do 28° aniversário do município, a realizar-se
no dia 15/05/2016 das 12 às 24hs,  a importância de R$ 1.379,85.  CONTRATO N° 82/2016 –
ESTRUTURAL EVENTOS LTDA -ME, referente a locação de 01 pavilhão piramidal 20x40m
com pé direto de 4m com fechamento lateral do fundo 10x20, 01 tenta pirâmide 05mx10m com
fechamento lateral de 03 lados com pé dirito de 4m, 01 tablado parafusado 10mx10m, 01 palco
8x6m  com  1,20m  de  latura,  e  10  banheiros  químicos  com  papel  higiênico  e  desinfetantes,  a
importância de R$ 9.370,00. CONTRATO N° 83/2016 – AIRTON SIDINEI KROLOW, referente
a prestação de serviços de luz e sonorização para a reinauguração da E.M.E.F. Alberto Cunha, que
se realizará no dia 13 de maio de 2016, às 18:00hs, a importância de R$ 1.150,00.CONTRATO N°
84/2016 - BRUNO HACKBART MARTEN - ME, referente a locação de 01 ônibus para realizar
o transporte escolar na Colonia Campestre, ida e volta, nos dias 12 e 13 de maio de 2016, por
motivo  das  festividades  do  28º  aniversário  do  município,  a  importância  de  R$  381,80.
CONTRATO N° 85/2016 - BRUNO HACKBART MARTEN - ME,  referente a locação de 01
ônibus para realizar o transporte escolar na Rincão da Caneleira, ida e volta, nos dias 11 de maio de
2016, por motivo do ônibus escolar do município estar no conserto, a importância de R$ 207,50.
CONTRATO  N°  86/2016  -  FUNDAÇÃO  CULTURAL PRINCESA DO  SUL,  referente  a
divulgação do 28° aniversário do município durante o período de 11 a 14 de maio de 2016, num otal



de 26 comerciais de 30 segundos cada,  a importância de R$ 550,00.CONTRATO N° 87/2016 –
APAGUE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA, referente à locação de 06
extintores de incêndio portáteis de pó químico seco P4 ABC, 08 balizadores de saída, 02 blocos de
sinalização de emergência e 26 placas de sinalização fotoluminescente para serem usados durante as
festividades em comemoração  ao 28º  aniversário  do  Município  no dia  15 de  maio de 2016,  a
importância de R$ 1.170,00.CONTRATO N° 88/2016 – BRUNO HACKBART MARTEN -ME,

referente a locação 01 ônibus para realizar o transporte escolar referente linha da E.M.E.F. José
Pinto Martins, ida e volta, no dia 11-05-2016 no horário do meio dia e da tarde percorrendo 90 km
e, no dia 16-05-2016 no horário da manhã, percorrendo 135 km, por motivo do ônibus escolar do
Município estar no conserto,  a importância de R$ 560,25.CONTRATO N° 89/2016 – AHMAD
HASSAN FILHO - ME, referente a prestação de serviços de sonorização e locação de 01 gerador
de 6,5 KVA conforme pregão presencial nº 009/2016, para as festividades do 28º aniversário de
Morro  Redondo,  a  realizar-se  a  no  dia  13  de  maio  de  2016,  junto  ao  ginásio  de  esportes,  a
importância  de  R$  3.800,00.CONTRATO N°  90/2016 –  MINERAÇÃO SANGALLI LTDA,
referente  o  fornecimento  de  3.160  toneladas  de  calcário  dolomítico,  faixa  B,  a  granel,  marca
Cruzeiro,  a  importância  de  R$  148.204,00  .CONTRATO  N°  91/2016  –  MANOEL OSMAR
TAVARES DE CASTRO -ME,  referente o fornecimento de refeições (almoço e refrigerante) para
os servidores que irão trabalhar nas festividades do 28º aniversário do Município,  a importância de
R$ 50,00. CONTRATO N° 92/2016 – MARILEIA BORGES AGUIAR,  referente à divulgação
através de carro de som do 28º aniversário do Município, durante 06 horas nos dias 13 e 14 de maio
de 2016, a importância de R$ 180,00.

PREFEITURA DE MORRO REDONDO, 19 DE MAIO DE 2016. 
DARLI  ROSANA  PRIEBERNOW  LETTNIN–SECRETÁRIA  MUNICIPAL  DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.


