
         
1. O MUNICÍPIO DE MORRO REDONDO-RS TORNA PÚBLICO QUE CELEBROU

OS  SEGUINTES  CONTRATOS  E  ADITIVOS  NO  MÊS  DE  JANEIRO/2019;
TERMO ADITIVO  III  DO CONTRATO  126/2015  –ADILSON  KEMS  CRUZ-
ME,  referente  à  Prestação  de  serviço  no  exercício  de  2019,  a  importância  de
R$15.200,00.  TERMO  ADITIVO  I  DO  CONTRATO  10/2018  –DELTA  SUL-
EDENILSON  BOKLKE CORREA, referente à Prestação de serviço no exercício de
2019,  a  importância  de  R$10.200,00.  TERMO  ADITIVO  IV  DO  CONTRATO
112/2015 –EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA,  referente à Prestação de
serviço no exercício de 2019, a importância de R$1.400,00.TERMO ADITIVO I DO
CONTRATO 103/2018 –BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS,  referente à
Prestação de serviço no exercício de 2019, a importância de R$24.000,00.  TERMO
ADITIVO V DO CONTRATO 34/2016 –STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL,
referente à Prestação de serviço no exercício de 2019, a importância de R$14.000,00.
TERMO ADITIVO  IV DO  CONTRATO  49/2017  –  JEFERSON  AFONSO DE
LLANO,  eferente à Prestação de serviço no exercício de 2019, a importância de R$
29.700,00.TERMO  ADITIVO  II  DO  CONTRATO  66/2017  –EMPRESA
MEIOESTE AMBIENTAL LTDA,  referente à Prestação de serviço de transporte e
destinação final de resíduos sólidos e domiciliares, no exercício de 2019, a importância
de R$ 84.000,00. TERMO DE DOAÇÃO-HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO,
atendendo  a  indicação  da  Câmara  Municipal  de  Morro  Redondo,  a  importância  de
R$56.451,19. CONVÊNIO  01/2019  -  HOSPITAL  Dr.  ERNESTO  MAURÍCIO
ARNDT, referente ao repasse de recursos do PST e PSF, do ASPS, PAB e próprios, para
pagamento de dois médicos PSF, no período de 02 janeiro a 30 de abril de 2019,  a
importância  de R$132.854,17. CONVÊNIO 02/2019 -  HOSPITAL Dr.  ERNESTO
MAURÍCIO ARNDT,  referente  ao  repasse  de  recursos  ASPS  Pronto  Atendimento
médico de Urgência 12h (doze) segunda a sexta, Plantão 24h (vinte e quatro) sábados e
domingos,  Plantão  Ambulância  e  Enfermeira  Técnica,  custeio  INSS  e  despesas  das
atividades do Hospital, no período de 02 janeiro a 30 de abril de 2019, a importância de
R$257.358,11.CONVÊNIO  03/2019  –  ADCPR  –  ASSOCIAÇÃO  DE
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTORES RURAIS DE MORRO REDONDO,
referente ao repasse de valores e a cedência de veículos implementos, espaço físico e
equipamentos  de escritório,  no período de 02 janeiro a  31 de dezembro de 2019,  a
importância  de  R$84.000,00.CONTRATO  N°01/2019  HOSPITAL Dr.  ERNESTO
MAURÍCIO ARNDT, referente à prestação de serviços de Eletrocardiograma, período
de 02 de janeiro a 31 de dezembro 2019, importância de R$15.508,32.CONTRATO
N°02/2019 HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente à prestação
de serviços de Atendimento Psicológico, período de 02 de janeiro a 31 de dezembro
2019,  importância  de  R$47.385,36.CONTRATO  N°03/2019  HOSPITAL  Dr.
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ERNESTO  MAURÍCIO  ARNDT, referente  à  prestação  de  serviços  de
Ultrassonografia,  período  de 02  de  janeiro  a  31 de  dezembro  2019,  importância  de
R$24.000,00.CONTRATO  N°04/2019  HOSPITAL  Dr.  ERNESTO  MAURÍCIO
ARNDT, referente à prestação de serviços de Fisioterapia, período de 02 de janeiro a 31
de dezembro 2019, importância de R$40.910,64.CONTRATO N°05/2019 HOSPITAL
Dr.  ERNESTO  MAURÍCIO  ARNDT, referente  à  prestação  de  serviços  de
Ginecologista,  período  de  02  de  janeiro  a  31  de  dezembro  2019,  importância  de
R$28.651,80.CONTRATO  N°06/2019  HOSPITAL  Dr.  ERNESTO  MAURÍCIO
ARNDT, referente à prestação de serviços de Fonoaudiologia, período de 02 de janeiro
a  31  de  dezembro  2019,  importância  de  R$31.089,60.CONTRATO  N°  07/2019
JANAÍNA TAVARES DOS SANTOS, referente à  prestação de  serviço profissional
para manutenção de hardware, execução de software e redes para atender os diversos
órgãos da Prefeitura Municipal, durante o período de 02 de janeiro a 31 de dezembro
2019,  importância  de  R$20.400,00.  CONTRATO  N°08/2019  DIONES  FORLAN
NUNES DA SILVA, referente à  prestação de serviços  profissional  de  assessoria  de
imprensa,  período  de  02  de  janeiro  a  31  de  dezembro  2019,  importância  de
R$7.989,60.CONTRATO N°09/2019 ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE
MORRO REDONDO, referente à  prestação de  serviços de triagem e separação de
materiais recicláveis, período de 02 de janeiro a 31 de dezembro 2019, importância de
R$66.500,00.CONTRATO N°10/2019 CARLOS ALEXANDRE DA ROSA, referente
à prestação de serviços de tecnólogo em Agroindústria, período de 02 de janeiro a 31 de
dezembro 2019, importância de R$16.560,00.CONTRATO N°11/2019 ALEXANDRE
SILVEIRA ANSELMO, referente à prestação de serviços de táxi nos horários de 19h
às 8h durante a semana, e sábados e domingos 24h para ocorrência do Conselho Tutelar,
período  de  02  de  janeiro  a  31  de  dezembro  2019,  importância  de
R$700,00.CONTRATO  N°12/2019  ALBERTO  LEONEL  RODRIGUES  DA
SILVEIRA, referente  à  prestação  de  serviços  de  consertos  e  trocas  de  pneus  e
balanceamento,  período  02  de  janeiro  a  31  de  dezembro  2019,  importância  de
R$16.800,00.CONTRATO  N°13/2019  OI  BRASIL TELECOM  S.A., referente  à
prestação de serviço de acesso IP corporativo de 2 MBPS, dedicado a internet de uso da
Prefeitura Municipal, no período 02 de janeiro a 31 de dezembro 2019, importância de
R$11.016,60.  CONTRATO N° 14/2019 NERI SCHILER, referente  à  prestação de
serviço a realização de exames médicos ocupacionais admissionais periódicos, troca de
função, retorno ao trabalho e demissionais, no período 02 de janeiro a 31 de dezembro
2019,  importância  de  R$16.703,04.CONTRATO  N°  15/2019  NERI  SCHILER,
referente à prestação de serviços notoriais e registrais, no período 02 de janeiro a 31 de
dezembro 2019, importância de R$800,00.CONTRATO N°16/2019 POLITÉCNICA-
COM. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, referente
à prestação de serviços de manutenção preventiva da máquina TOSHIBA E-Studio 250,
no  período  de  02  de  janeiro  a  31  de  dezembro  2019,  importância  de  R$1.740,00.
CONTRATO N°17/2019 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA, referente à prestação
de serviços de aquisição de passagens transporte rodoviário dos diversos órgãos que
compõe a Administração Pública, no período de 02 de janeiro a 31 de dezembro 2019,
importância  de  R$10.200,00.CONTRATO  N°18/2019  KOPERECK  VIAGENS  E



TURISMO LTDA, referente à prestação de serviços  de ressarcimento de passagens
transporte rodoviário, no período de 02 de janeiro a 31 de dezembro 2019, importância
de  R$5.550,00.CONTRATO  N°19/2019  LABORATÓRIO  DE  ANÁLISES
CLÍNICAS KN LTDA - ME, referente à prestação de serviços de exames laboratoriais,
no  período  de  02  de  janeiro  a  31  de  dezembro  2019,  importância  de
R$18.000,00.CONTRATO  N°20/2019  RGSUL  INTERNET  EIRELI, referente  à
prestação  de  serviços  de  comunicação  multimídia  para  as  escolas  Municipais,  no
período  de  02  de  janeiro  a  31  de  dezembro  2019,  importância  de
R$3.744,00.CONTRATO  N°21/2019  RGSUL  INTERNET  EIRELI, referente  à
prestação de serviços de comunicação multimídia para os postos de saúde, no período de
02  de  janeiro  a  31  de  dezembro  2019,  importância  de  R$1.872,00.CONTRATO
N°22/2019 GERSON STEFFEN MUNSBERG, referente à aquisição de cargas de gás
tipo P13e P45 e galões de água mineral sem gás de 20 lts, no período de 02 de janeiro a
31 de dezembro 2019, importância de R$17.169,50.CONTRATO N°23/2019 OSMAR
ZSCHORNACK, referente à locação de Imóvel na Rua das Hortênsias,11, período de
01  de  janeiro  a  30  de  junho  de  2019,  importância  de  R$5.400,00.CONTRATO
N°24/2019 VILSON VAHL DUARTE, referente à locação de Imóvel situado na Praça
São Pedro, 02 nesta cidade, período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2019, importância
de  R$5.100,00.  CONTRATO  N°25/2019  MANOEL  OSMAR  TAVARES  DE
CASTRO-ME, referente  à  prestação  de  serviços  de  fornecimento  de  refeições
“marmitex”  para  servidores,  período  de  02  de  janeiro  a  31  de  dezembro  2019,
importância de R$17.280,00.CONTRATO N°26/2019 OSIRNET INFO TELECOM
EIRELI, referente à prestação de serviços de internet banda larga e telefonia, período
de 02 de janeiro a  31 de dezembro 2019,  importância de R$1.918,80.CONTRATO
N°27/2019  MARCIANO  HELING  ROSA, referente  à  prestação  de  serviços  de
fornecimento  de 100(cem)  refeições  tipo  “buffet  livre”,  para  os  alunos do curso  de
Museologia UFPEL, período de 02 de janeiro a 31 de dezembro 2019, importância de
R$3.000,00.CONTRATO N°28/2019 MANOEL OSMAR TAVARES DE CASTRO,
referente  à  prestação  de  serviços  de  fornecimento  de  50(cinquenta)  refeições  tipo
“marmitex”, para os alunos do curso de Museologia UFPEL, período de 02 de janeiro a
31 de dezembro 2019, importância de R$725,00.CONTRATO N°29/2019 MANOEL
OSMAR TAVARES DE CASTRO, referente à prestação de serviços de fornecimento
de 50(cinquenta) refeições tipo “marmitex”, para os servidores SMECD, período de 02
de janeiro a 31 de dezembro 2019, importância de R$725,00.CONTRATO N°30/2019
BANCA OBRA DE DEUS – OPUS DEI, referente a  locação de equipamentos  de
iluminação para o dia 12 de janeiro de 2019, importância de R$1.500,00.CONTRATO
N°31/2019 BANCA OBRA DE DEUS – OPUS DEI, referente a prestação de serviço
de sonorização para o encerramento do 2° Campeonato Municipal de Futsal, no dia 12
de janeiro de 2019, importância de R$170,00.  CONTRATO N°32/2019 CAT RS –
CENTRO  DE  APOIO  TÉCNICO  EM  INSPEÇÕES  VEICULARES  DO  RGS
LTDA - ME, referente à prestação de serviços de vistoria e  emissão de laudos nos
veículos  escolares,  importância  de  R$6.210,00.CONTRATO  N°33/2019  JW
GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA, referente à prestação de serviços técnicos de
engenharia  e  geologia  para  elaboração  de  parecer  técnico  e  laudo  geológico  de



loteamento,  importância  de  R$1.100,00.CONTRATO  N°34/2019  DAVIDSON
AUGUSTO HIRT EIRELI -  NATUSOMOS, referente  à  prestação de  serviços  de
coleta e destino final adequado de resíduos perigosos, no dia 07 de fevereiro de 2019,
importância  de  R$560,00.CONTRATO  N°35/2019  OTÁVIO  OLIVEIRA
GUIMARÃES, referente  à  prestação  de  serviços  de  Médico  Clínico  geral  para
atendimento na Unidade Básica de Saúde, no período de 23 a 30 de janeiro de 2019,
importância  de  R$4.536,54.CONTRATO N°36/2019  TATIANE  ALVES SANTOS,
referente à prestação de serviços de contratação de dupla Taty e Fábio, no dia 18 de
fevereiro  de  2019,  importância  de  R$340,00.CONTRATO  N°37/2019  TATIANE
ALVES SANTOS, referente à prestação de serviços de contratação de dupla Taty e
Fábio, no dia 12 de maio de 2019, importância de R$670,00.CONTRATO N°38/2019
E.  G.  FURTADO, referente  à  prestação  de  serviços  de  Técnico  em Segurança  do
Trabalho,  no  período  de  01  fevereiro  a  31  de  julho  de  2019,  importância  de
R$12.000,00.
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