
                   
 

O MUNICÍPIO DE MORRO REDONDO-RS TORNA PÚBLICO QUE CELEBROU OS SEGUINTES 
CONTRATOS E ADITIVOS NO MÊS DE JULHO/2020; TERMO ADITIVO III AO CONVENIO 04/2020 – 
HOSPITAL DR. ERNESTO MAURICIO ARNDT, referente ao repasse de recursos para inclusão da 
contratação de profissional de enfermagem no valor de RS 6.876,43 (seis mil oitocentos e setenta 
e seis reais e quarenta e três centavos) e para aquisição de equipamentos de proteção individual 
no valor de R$ 13.123,57, em virtude do aumento do número de atendimentos de síndromes 
gripais- COVID-19, durante o período de 10 de julho a 31 de Agosto de 2020, a importância de R$ 
20.000,00. CONTRATO 55/2020 – TIM S.A, referente ao fornecimento das linhas números (53) 
98115-2999, (53) 98115-2226, (53) 98117- 6911, (53) 98117-5734, (53) 98117-9345, (53) 98117-
9459 e (53) 98117-9485, plano Tim Black, ligações ilimitadas para qualquer operadora de todo 
Brasil + 100 MB de internet, no valor mensal de R$ 29,90 pelo período de 12 meses a partir de 
01/07/2020, sob fiscalização do Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 
Social, Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto, importância de R$ 2.511,60. CONTRATO 56/2020 - EDUARDA DOS SANTOS, 
referente a prestação de serviço de Oficineiro de Educação Física para atuar junto aos Grupos de 
Serviço de Convivência, pelo período de 4 (quatro) meses, sendo a carga horária semanal de 40h 
(quarenta horas), podendo ser prorrogado por igual período, iniciando dia 01 julho a 31 de 
outubro de 2020, a importância de R$ 7.800,00. CONTRATO 57/2020- TACIANE DAL SANTO 
PIECHO, referente a prestação de serviço de Oficineiro de Artesanato nas especialidades de 
customização de roupas, objetos diversos, pintura em tecido, pintura em madeira, pintura em 
telam patchwork, reaproveitamento de material reciclável, utilizando tecidos em feltro, algodão 
entre outros, pelo período de 4 (quatro) meses, sendo a carga horária semanal de 10h (dez horas), 
podendo ser prorrogado por igual período, iniciando dia 01 julho a 31 de outubro de 2020, 
importância de R$ 7.500,00. CONTRATO 58/2020 - HASSAN PEREIRA JALIL, referente a prestação 
de serviço de Oficineiro/ Professor de Música para atuar junto a Banda Marcial nos seguintes 
instrumentos de sopro, bateria e percussão, incluindo aulas individuais, ensaio geral, manutenção 
e limpeza dos instrumentos, além de desenvolver a atividade regente Mor, pelo período de 4 
(quatro) meses, sendo a carga horária semanal de 20h (vinte horas), podendo ser prorrogado por 
igual período, iniciando dia 01 julho a 31 de outubro de 2020, a importância de R$ 9.890,00. 
CONTRATO 59/2020 - SABRINA WALTZER, referente a prestação de serviço de Oficineiro de 
Musicalização (vocal e diversos instrumentos), para atuar junto ao Grupos de Serviço de 
Convivência, pelo período de 4 (quatro) meses, sendo a carga horária semanal de 4h (quatro 
horas), podendo ser prorrogado por igual período, iniciando dia 01 julho a 31 de outubro de 2020, 
a importância de R$ 2.390,00. CONTRATO 60/2020 - MARGALE WAHAST DA SILVA, referente a 
prestação de serviço de Oficineiro Educador com Especialidade na Atividade de Desenvolvimento 
do Raciocínio na área de Conhecimentos Gerais e Exatas, pelo período de 4 (quatro) meses, sendo 
a carga horária semanal de 8h (oito horas), podendo ser prorrogado por igual período, iniciando 
dia 01 julho a 31 de outubro de 2020, a importância de R$ 3.840,00. CONTRATO 61/2020 – 
MATHEUS VAREIRA CASTRO, referente a prestação de serviços de Técnico em Segurança do 
Trabalho, para atender os diversos órgãos da Prefeitura Municipal, com no mínimo 4 (quatro) 
visitas técnicas mensais, no período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, sendo o serviços de 
elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), LTCAT (Laudo Técnico de 
Condições de Ambiente de Trabalho), PET (Permissão de Trabalho), APR (Análise Preliminar de 
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Risco) e treinamentos diversos, a importância de R$11.340,00. CONTRATO 62/2020- HOSPITAL Dr. 
ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente ao repasse de recurso para prestação de serviços de 
Fonoaudiologia, durante o ano de exercício 2020 – período de 01 de julho a 31 de dezembro de 
2020, a importância de R$ 33.264,00. CONTRATO 63/2020- MINERAÇÃO SANGALLI LTDA, 
referente a prestação de serviços de aquisição de 736 (setecentos e trinta e seis toneladas) de 
calcário dolomítico, Faixa B com no mínimo 70% de PRNT, a granel (CRUZEIRO), a importância de 
R$41.915,20. CONTRATO 64/2020 - LEOMAR FISCHER, referente a prestação de serviços de 
fornecimento de gêneros alimentícios (aquisição) para doação as famílias enquadradas no 
cadastro único do Governo Federal e comprovada vulnerabilidade social, sendo 560Kg de batata 
doce, a importância de R$1.831,20. CONTRATO 65/2020 – MAICON NEUGAHR BOSENBECKER, 
referente a prestação de serviços de fornecimento de gêneros alimentícios (aquisição) para 
doação as famílias enquadradas no cadastro único do Governo Federal e comprovada 
vulnerabilidade social, sendo 90 Dz de alface, ao custo de R$2.045,70 (dois mil e quarenta e cinco 
reais com setenta centavos), 1.330 kg de beterraba, ao custo de R$ 3.976,70 (três mil novecentos 
e setenta e seis reais com setenta centavos), 592 kg de couve, ao custo de R$ 2.900,80 (dois mil 
novecentos reais com oitenta centavos), 280 kg de morango, ao custo de R$ 4.830,00 (quatro mil, 
oitocentos e trinta reais), 2.940 kg de repolho, ao custo de R$ 8.496,60 (oito mil, quatrocentos e 
noventa e seis reais com sessenta centavos), 560 kg de tomate, ao custo de R$ 2.184,00 (dois mil, 
cento e oitenta e quatro reais), a importância de R$24.433,80. CONTRATO 66/2020 - MAICON 
BONOW TUCHTENHAGEN, referente prestação de serviços de fornecimento de gêneros 
alimentícios (aquisição) para doação as famílias enquadradas no cadastro único do Governo 
Federal e comprovada vulnerabilidade social, sendo 60Kg de feijão preto em embalagem plástica 
contendo 1 kg, de primeira qualidade, ao custo de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais), 
1.260 kg de abobora, ao custo de R$ 3.528,00 (três mil quinhentos e vinte e oito reais), 560 kg de 
pêssego, ao custo de R$ 2.128,00 (dois mil cento e vinte e oito reais), 280 kg de laranja, ao custo 
de R$ 820,40 (oitocentos e vinte reais com quarenta centavos), a importância de R$6.872,40. 
CONTRATO 67/2020 - DJANIRA LOPES NIZOLLI, referente a prestação de serviços de fornecimento 
de gêneros alimentícios (aquisição) para doação as famílias enquadradas no cadastro único do 
Governo Federal e comprovada vulnerabilidade social, sendo 50 Dz de alface, ao custo de 
R$1.136,50 (mil cento e trinta e seis reais com cinquenta centavos), 350 kg de beterraba, ao custo 
de R$1.046,50 (mil e quarenta e seis reais com cinquenta centavos), 80 kg de couve, ao custo de 
R$ 392,00(trezentos e noventa e dois reais), a importância de R$3.013,00. CONTRATO 68/2020 - 
TIAGO BONOW BOSENBECKER, referente a prestação de serviços de fornecimento de gêneros 
alimentícios (aquisição) para doação as famílias enquadradas no cadastro único do Governo 
Federal e comprovada vulnerabilidade social, 60 Kg feijão preto, em embalagem plástica contendo 
1 kg, de primeira qualidade, a importância de R$396,00. CONTRATO 69/2020 - JEFERSON DA 
CUNHA AGUIAR, referente a prestação de serviço de reforma do Posto de Saúde Dr. Vitor Hugo 
Nunes Mancini, a importância de R$ 49.831,63. CONTRATO Nº70/2020- HOSPITAL Dr. ERNESTO 
MAURÍCIO ARNDT, referente a prestação de serviços de Atendimento Psiquiatria, durante o ano 
de exercício 2020 – período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, a importância de R$ 
25.200,00. CONTRATO 71/2020 - SIDINEI LUDTKE, referente a prestação de serviços de 
fornecimento de gêneros alimentícios (aquisição) para uso nas escolas municipais, sendo 150 kg 
abóbora de pescoço, ao custo de R$ 259,50 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta 
centavos), 50 kg de brócolis, ao custo de R$245,50 (duzentos e quarenta e cinco reais com 
cinquenta centavos), 120 kg de couve-flor, ao custo de R$578,40 (quinhentos e setenta e oito reais 
e quarenta centavos), 200 kg de feijão preto, embalagem de 1 kg, constatando data da safra, ao 
custo de R$ 1.334,00 (hum mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), 400 kg de 
melancia, ao custo de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais), 100 kg de melão, ao custo de R$ 
295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), a importância de R$ 3.472,40. CONTRATO 72/2020 - 



COOPERATIVA LANGUIRU LTDA, referente a prestação de serviços de fornecimento de gêneros 
alimentícios (aquisição) para uso nas escolas municipais, sendo 600 l bebida látea sabor morango 
em sachet 1000g, ao custo de R$ 2.130,00 (dois mil cento e trinta reais), 80 uni de doce de leite 
em pote com 350g, ao custo de R$ 354,40 (trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta 
centavos), 400 kg de leite em pó integral sem adição de açúcar de 1kg, ao custo de R$ 7.900,00 
(sete mil e novecentos reais), 240 kg de coxa e sobrecoxa de frango, ao custo de R$ 1.759,20 (hum 
mil setecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), 220 kg de peito de frango com osso, ao 
custo de R$ 1.788,60 (hum mil setecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), a 
importância de R$ 13.932,20. CONTRATO 73/2020 - JAIRO KUHN, referente a prestação de 
serviços de fornecimento de gêneros alimentícios (aquisição) para uso nas escolas municipais, 
sendo 120 kg beterraba, ao custo de R$333,60 (trezentos trinta e três reais e sessenta centavos), 
50 kg de feijão em vagem, ao custo de R$ 316,50 (trezentos e dezesseis reais e cinquenta 
centavos), 40 kg de mostarda, ao custo de R$ 148,80 (cento e quarenta e oito reais e oitenta 
centavos), 25 kg de rúcula, ao custo de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais), a importância de 
R$ 1.035,90. CONTRATO 74/2020 - DELMAR BOSEMBECKER, referente prestação de serviços de 
fornecimento de gêneros alimentícios (aquisição) para uso nas escolas municipais, sendo 80 kg 
alho, ao custo de R$ 2.560,00 (dois mil e quinhentos e sessenta reais), 400 kg de cebola, ao custo 
de R$ 1.580,00 (hum mil quinhentos e oitenta reais), 100 kg de mandioca, ao custo de R$ 656,00 
(seiscentos e cinquenta e seis reais), 180 kg de morango, ao custo de R$ 2.460,60 (dois mil e 
quatrocentos e sessenta reais e sessenta centavos), 400 kg de tomate, ao custo de R$ 1.736,00 
(mil e setecentos e trinta e seis reais), a importância de R$ 8.992,60. CONTRATO 75/2020 - MARIA 
HELENA COSTA DUARTE, referente a a prestação de serviços de fornecimento de gêneros 
alimentícios (aquisição) para uso nas escolas municipais, sendo 150 kg alface, ao custo de R$ 
735,00 (setecentos e trinta e cinco reais), 90 kg de couve-manteiga, ao custo de R$ 209,70 
(duzentos e nove reais e setenta centavos), 70 kg de repolho, ao custo de R$ 208,60 (duzentos e 
oito reais e sessenta centavos), 10 kg de tempero verde (salsa e/ou cebolinha), ao custo de R$ 
106,00 (cento e seis reais), a importância de R$ 1.259,30. CONTRATO 76/2020 - LEOMAR FISCHER, 
referente a prestação de serviços de fornecimento de gêneros alimentícios (aquisição) para uso 
nas escolas municipais, sendo 210 kg abóbora japonesa, ao custo de R$ 369,60 (trezentos e 
sessenta e nove reais e sessenta centavos), 120 kg de morango, ao custo de R$1.640,40 (hum mil 
seiscentos e quarenta reais e quarenta centavos), 20 kg de pimentão, ao custo de R$ 103,20(cento 
e três reais e vinte centavos), a importância de R$ 2.113,20. CONTRATO 77/2020 - LEONOR BICA 
DUTRA, referente a prestação de serviços de fornecimento de gêneros alimentícios (aquisição) 
para uso nas escolas municipais, sendo 40 kg abóbora japonesa, ao custo de R$ 70,40 (setenta 
reais e quarenta centavos),50 kg de batata doce, ao custo de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), 
30 kg de brócolis, ao custo de R$ 147,30 (cento e quarenta e sete reais e trinta centavos), a 
importância de R$ 357,70. CONTRATO 78/2020 - SUCOS MONEGAT LTDA, referente a prestação 
de serviços de fornecimento de gêneros alimentícios (aquisição) para uso nas escolas municipais, 
sendo 200 l de suco de frutas concentrado de sabores diversos em embalagem de 1 litro, ao custo 
de R$ 2.594,00 (dois mil quinhentos e noventa e quatro reais), a importância de R$ 2.594,00. 
CONTRATO 79/2020 - LUIS HENRIQUE DIAS MORAES, referente a prestação de serviços de 
transporte de amostras SWAB do município de Morro Redondo ao laboratório LACEN em Porto 
Alegre nos dias em que houver coleta, sendo sempre as segundas, quartas e sextas-feiras, pelo 
período de 50 dias, ao custo de R$180,00 (cento e oitenta reais), por dia de transporte, a 
importância de R$ 9.000,00.  
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