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 JULHO/2019; CONVÊNIO 07/2019 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 01 a 31 de julho de 2019, a importância de R$63.928,13. CONVÊNIO
08/2019 - HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente ao repasse de financeiros
para pagamento de dois médicos PSF – Programa de Saúde da Família, no período de 01 a 31 de
julho de 2019, a importância de R$33.177,03. CONVÊNIO 09/2019 - HOSPITAL Dr.
ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente ao repasse de financeiros para pagamento de dois
médicos PSF – Programa de Saúde da Família, no período de 01 a 31 de agosto de 2019, a
importância de R$32.949,20. CONTRATO N°109/2019 ADILSON KEMS CRUZ-ME, referente
a prestação de serviço de publicação relativo a mensagem alusiva ao Dia do Colono e do Motorista,
na edição de 26 de junho a 01 de agosto de 2019, importância de R$ 330,00. CONTRATO
N°110/2019 HUGO AZAMBUJA, referente à locação do imóvel, situado na Rua das Camélias,
nº05, neste município, no período de 01 de junho a 31 de dezembro de 2019, importância de R$
300,00. CONTRATO N°111/2019 GILMAR FULGEL KATH, referente a prestação de serviço
para execução de 35m² (trinta e cinco metros quadrados) de pavimentação em blocos de concreto de
16 faces 22X11 cm (unistein); execução de 17m (dezessete metros) linear de vigas de concreto
armado 15x30 cm (fundação e armação); colocação de 50m² (cinquenta metros quadrados) de telhas
de fibrocimento; execução e colocação de 15m (quinze metros) linear de uma calha em chapa
galvanizada; construção de 25m² (vinte e cinco metros quadrados) de muro de contenção em blocos
de granito, tudo para uso na construção de muro de contenção do pátio e colocação de cobertura em
área aberta de circulação de alunos da EMEF Alberto Cunha, no prazo de 60(sessenta) dias a contar
da ordem de serviço, a importância de R$7.500,00. CONTRATO N°112/2019 CTS
PAVIMENTAÇÕES, referente a prestar os serviços e fornecer os materiais para execução de
remoção de via em piso intertravado, com bloco faces de 22cm x 11cm, espessura 8 cm; serviço de
assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), tudo para uso
na reconstrução de pavimentos no trecho abrangido pelo contrato de repasse nº 1005606-73/2013
(Av. Jacarandá - Trecho II), no prazo de 60(sessenta) dias a contar da ordem de serviço,
importância de R$5.800,00. CONTRATO N°113/2019 DS CONSTRUTORA E ARTEFATO
DE CONCRETO LTDA referente a fornecer os materiais, quais sejam, blocos de concreto tipo
"unistein" espessura 8cm, 35 MPA, para reconstrução de pavimentos no trecho abrangido pelo
contrato de repasse nº 1005606-73/2013 (Av. Jacarandá - Trecho II), importância de R$ 1.800,00.
CONTRATO N°114/2019 VERA LÚCIA MIRANDA DA ROSA, referente a prestação de
serviços de palestra “A educação entre a aprendizagem, a escolarização e a ensinagem”, e as
oficinas “Lúdico como estratégia de aprendizagem” e “O estímulo e o afeto na formação da
criança”, a ser realizada durante Seminário de formação continuada “Ensinagem Hoje:
compreensão, pertencimento e ação”, a ser realizado nos dias 23, 24 e 25 de julho de 2019 no
Centro Cultural de Eventos Valdino Krause, importância de R$ 3.000,00.CONTRATO
N°115/2019 EUNICE KRAUSE, referente à decoração do Centro Cultural de Eventos Valdino
Krause, para realização do Seminário de formação continuada “Ensinagem, Hoje: compreensão,
pertencimento e ação”, durante os dias 23, 24 e 25 de julho de 2019, importância de R$ 700,00.
CONTRATO N°115/2019 EUNICE KRAUSE, referente à decoração do Centro Cultural de
Eventos Valdino Krause, para realização do Seminário de formação continuada “Ensinagem, Hoje:

compreensão, pertencimento e ação”, durante os dias 23, 24 e 25 de julho de 2019, importância de
R$ 700,00 CONTRATO N°116/2019 HENRIQUE CORREA VAZ, referente à sonorização no
Centro Cultural de Eventos Valdino Krause, para realização do Seminário de formação continuada
“Ensinagem, Hoje: compreensão, pertencimento e ação”, durante os dias 23, 24 e 25 de julho de
2019, importância de R$ 500,00. CONTRATO N°117/2019 GENTE SEGURADORA, referente
à prestação de serviços especializados em seguro para cobrir despesas decorrentes de sinistros ou
infortúnios; seguro total conforme Anexo I e II do Edital do Pregão Eletrônico n° 15/2019, com
vigência de 12 (doze) meses a contar da data da emissão da apólice, importância de R$ 12.000,00.
CONTRATO N°118/2019 VALERIA URDANGAIN BORBA, referente à prestação de serviços
da oficina com o tema “Adaptação de recursos para alunos incluídos”, levado a efeito no dia 25 de
julho de 2019, horário das 13h30min às 17h30min, durante o Seminário de formação continuada
“Ensinagem Hoje: compreensão, pertencimento e ação”, a ser realizado nos dias 23, 24 e 25 de
julho de 2019 no Centro Cultural de Eventos Valdino Krause, importância de R$ 780,00.
CONTRATO N°119/2019 GENA FONSECA CARDOSO, referente à prestação de serviços da
oficina com o tema "Estratégias e possibilidades para ensinar Matemática considerando os
processos da mente”, levado a efeito no dia 23 de julho de 2019, horário das 13h30min às
16h00min, durante o Seminário de formação continuada “Ensinagem Hoje: compreensão,
pertencimento e ação”, a ser realizado nos dias 23, 24 e 25 de julho de 2019 no Centro Cultural de
Eventos Valdino Krause, importância de R$ 300,00. CONTRATO N°120/2019 NADIR NUNES
DA SILVA, referente à prestação de serviços da oficina com o tema “Práticas que ensinam a
pensar”, levado a efeito no dia 24 de julho de 2019, com duração de 4h00min, durante o Seminário
de formação continuada “Ensinagem Hoje: compreensão, pertencimento e ação”, a ser realizado nos
dias 23, 24 e 25 de julho de 2019 no Centro Cultural de Eventos Valdino Krause, importância de R$
230,00. CONTRATO N°121/2019 SANDRO STEIN BRECHANE - ME, referente à prestação
de serviço de arbitragem para o 3º Campeonato Municipal de Futsal de Morro Redondo, totalizando
125 (cento e vinte e cinco) jogos, com rodízio de pelo menos 10 (dez) árbitros com certificado
emitido pela FGFS – Federação Gaúcha de Futebol de Salão, sendo para cada jogo 2 (dois) árbitros
e 1 (um) anotador/cronometrista; a serem realizados a partir do mês agosto a dezembro de 2019, no
Ginásio Municipal de Esportes, importância de R$ 16.900,00. CONTRATO N°122/2019 HOOK
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, referente à prestar os serviços e fornecer os
materiais para execução de 52,91m³ (cinquenta e dois metros e noventa e um centímetros cúbicos)
de calçadas conforme planilha orçamentária para uso na Praça da Emancipação, no Ginásio
Municipal de Esportes, no prazo de 30(trinta)dias a contar da ordem de serviço importância de R$
7.677,17.CONTRATO N°123/2019 ELCIO ADEMIR SCHERVINSCKE, referente à
contratação da Banda VIBRASOM, referente à animação, estrutura som e luz, para o dia 28 de
julho de 2019 com duração de 4h30min (quatro horas e trinta minutos) durante a Festa do Colono e
do Motorista importância de R$ 1.000,00.
PREFEITURA DE MORRO REDONDO, 01 DE AGOSTO DE 2019.
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