
                   

O MUNICÍPIO DE MORRO REDONDO-RS TORNA PÚBLICO QUE CELEBROU OS SEGUINTES CONTRATOS E 

ADITIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2021: ADITIVO AO CONVÊNIO 09/2020 – HOSPITAL DR. ERNESTO MAURICIO ARNDT, 

referente a prorrogação de prazo até 31 de dezembro de 2021. CONVÊNIO 01/2021 - HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO 

ARNDT, referente ao repasse de recursos por parte do MUNICÍPIO ao HOSPITAL relativo ao serviço de pronto 

atendimento médico de urgência e emergência aos sábados, domingos e feriados 24 horas, de segunda a sexta no turno 

da noite 12 horas, nas terças e quintas diurno 12 horas, enfermeira,  socorristas, responsável técnica para a ambulância  

e custeio, durante o período de janeiro a junho de 2021, a importância de R$381.060,06. CONVÊNIO 02/2021 - 

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, PAB e próprios, para pagamento das despesas de 

custeio das atividades do PSF – Programa de Saúde da Família, referente a equipe formada por 02 (dois) médicos, 

durante o período de janeiro a junho de 2021, a importância de R$186.382,43. CONVÊNIO 03/2021 - HOSPITAL Dr. 

ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente ao repasse de recursos a serem aplicados na cobertura das despesas das 

atividades de enfermagem e sobreaviso dos socorristas, para atendimento a população com sintomas gripais devido à 

covid-19, durante o mês de janeiro de 2021, a importância de R$17.619,19. CONVÊNIO 04/2021 - ADCPR – Associação 

de Desenvolvimento Comunitário de Produtores Rurais de Morro Redondo, referente ao repasse de valores, a cedência 

de veículos, implementos, espaço físico e equipamentos de escritório, durante 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, 

a importância de R$120.000,00. CONVÊNIO 05/2021 - HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente ao repasse 

de recursos a serem aplicados na cobertura das despesas das atividades de enfermagem e sobreaviso dos socorristas, 

para atendimento a população com sintomas gripais devido à covid-19, durante o mês de fevereiro de 2021, a 

importância de R$16.494,19. TERMO ADITIVO I AO CONTRATO 01/2020 - EDENILSON BOKLKE CORREA, referente a 

prorrogação de prazo, no exercício de 2021, importância de R$10944,60. TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO 66/2017 - 

EMPRESA MEIOESTE AMBIENTAL LTDA, referente a prorrogação de prazo, no exercício de 2021, importância de 

R$83.360,00. CONTRATO 01/2021 - HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente a prestação de serviço de 

eletrocardiograma, ultrassonografia, o atendimento psicológico, psiquiátrico, fisioterapêutico, ginecológico, 

fonoaudiólogo e terapia ocupacional, durante o período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, a importância de 

R$319.235,70. CONTRATO 02/2021 - GÉRSON STEFFEN MUNSBERG, referente ao fornecimento por parte da 

CONTRATADA de 29 galões de água mineral sem gás para o prédio da prefeitura, 17 galões para a secretaria municipal de 

saúde e assistência social e UBS do município, 05 galões para o CRAS, 05 galões para o prédio do Conselho Tutelar, 05 

galões para a secretaria municipal de agricultura e turismo, 03 galões para o centro de eventos e, 13 galões a ser 

entregue nas escolas municipais, durante o período de 04 de janeiro a 28 de fevereiro de 2021, a importância de 

R$1.270,85. CONTRATO 03/2021 - ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS MORRO REDONDO LTDA, referente ao 

fornecimento de gás, durante o período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, a importância de R$14.223,00. 

CONTRATO 04/2021 - SERVIÇO NOTARIAL REGISTRAL MORRO REDONDO, referente a prestação de serviços notariais e 

registrais, dentre os quais, o reconhecimento de firmas, autenticação de documentos, selos e afins, para os documentos 

expedidos pelo gabinete do prefeito, durante o período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, a importância de 
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R$800,00. CONTRATO 05/2021 - JANAÍNA TAVARES DOS SANTOS, referente a prestação de serviços de técnica em 

telecomunicações, com serviços de execução de hardware, software e redes para atender os diversos órgãos da 

prefeitura municipal, durante o período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, a importância de R$20.790,00. 

CONTRATO 06/2021 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS KN LTDA, referente a prestação de serviços por parte da 

CONTRATADA para realização dos seguintes procedimentos: hemogramas, glicose, triglicerídios, EQU, BHCG, PSA, ácido 

úrico, colesterol total, HDL, creatinina, E.P.F., uréia, e urocultura +antibiograma, durante o período de 04 de janeiro a 31 

de dezembro de 2021, a importância de R$18.000,00. CONTRATO 07/2021 – HUGO AZAMBUJA, referente a locação de 

Imóvel para fins não residenciais, durante o período de 04 de janeiro a 30 de junho de 2021, a importância de 

R$2.700,00. CONTRATO 08/2021 – ALBERTO LEONEL RODRIGUES DA SILVEIRA, referente a prestação de serviços de 

conserto e troca de pneus e balanceamento de rodas dos veículos da prefeitura municipal, durante o período de 04 de 

janeiro a 31 de dezembro de 2021, a importância de R$15.800,00. CONTRATO 09/2021 – KOPERECK VIAGENS E 

TURISMO LTDA, referente a prestação de serviços de ressarcimento de passagens de transporte intermunicipal para 

pessoas carentes que necessitem deslocar-se para outros municípios, a fim de tratamento de saúde – consultas, exames 

e fisioterapia, de servidores para participação em treinamentos, de atletas participarem de competições fora do 

município, e de ida e volta (Pelotas-Morro Redondo) de alunos do curso de museologia da UFPEL, que estarão no 

município a trabalho, em conformidade com a Lei nº 1.740/2012, durante o período de 04 de janeiro a 31 de dezembro 

de 2021, a importância de R$7.000,00. CONTRATO 10/2021 – EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA, referente a prestação de 

serviços de aquisição de passagens de transporte rodoviário para ressarcimento de passagens para pessoas carentes e 

servidores, dos diversos órgãos que compõe a administração pública, durante o período de 04 de janeiro a 31 de 

dezembro de 2021, a importância de R$11.800,00. CONTRATO 11/2021 – DIONES FORLAN NUNES DA SILVA, referente a 

prestação de serviço profissional de assessoria de imprensa da prefeitura municipal, sendo que o contratado cumprirá 

carga horária de 80 horas mensais e ficará a disposição do prefeito municipal e das secretarias qualquer dia da semana 

para cobrir fatos de interesse do município bem como, administrar o site oficial no que tange as publicações de cunho 

jornalístico e informativo aos cidadãos., durante o período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, a importância de 

R$15.600,00. CONTRATO 12/2021 – MATHEUS VAREIRA CASTRO, 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, 

sendo o serviços de consultoria, 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 Risco) e 

treinamentos diversos, durante o período de 04 de janeiro a 31 de julho de 2021, a importância de R$11.340,00. 

CONTRATO 13/2021 – RGSUL INTERNET EIRELI, referente a prestação de serviços de comunicação multimídia com 

velocidade de 10 Mbps para uso nas escolas municipais E.M.E.F. Alberto Cunha, E.M.E.F. Pinto Martins, Sala de Leitura e 

E.M.E.I. Darci Adam, sendo o valor mensal de R$ 98,00 por link., durante o período de 04 de janeiro a 31 de dezembro 

de 2021, a importância de R$4.704,00. CONTRATO 14/2021 – RGSUL INTERNET EIRELI, referente a prestação de serviços 

de comunicação multimídia com velocidade de 10.000 Kbps para uso nas Unidades Básicas de Saúde – UBS Vitor Hugo 

Mancini e UBS Willi Becker, durante o período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, a importância de R$2.352,00. 

CONTRATO 15/2021 – OSIRNET INFO TELECOM EIRELI, referente a prestação de serviços de internet com um link 

coorporativo (pj) de internet de 15mbps de upload, contendo 1 ip fixo, garantia de 50% de banda, sla 16 horas(reparo) e 

suporte 24 horas por 7 dias por semana, durante o período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, a importância 

de R$1.918,80. CONTRATO 16/2021 – OSIRNET INFO TELECOM EIRELI, referente a prestação de serviços de internet, 

com um link coorporativo (pj) de internet de 25mbps de upload, contendo 1 ip fixo/32, garantia de 50% de banda, sla 16 



horas (reparo) e suporte de 24 horas por 7 dias da semana para os prédios públicos da Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social, durante o período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, a importância de R$2.638,80. 

CONTRATO 17/2021 – OSIRNET INFO TELECOM EIRELI, referente a prestação de serviços de internet, de um link 

coorporativo de internet com plano PJ-dowload 100bps UP  20mbps com sla de 16 horas (reparo), contendo 1 IP fixo, e 

suporte de 24 horas nos 07 dias da semana, no valor mensal de R$219,90, durante o período de 04 de janeiro a 31 de 

dezembro de 2021, a importância de R$2.638,80. CONTRATO 18/2021 – ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE MORRO 

REDONDO, referente a prestação de serviços de triagem e separação de materiais recicláveis, preparação e 

enfardamento dos materiais triáveis na central de triagem e compostagem do Município, durante o período de 04 de 

janeiro a 31 de dezembro de 2021, a importância de R$69.160,00. CONTRATO 19/2021 – EDITORA JORNALISTICA 

JARROS LTDA, referente a contratação de jornal para publicação dos atos da Administração na forma que a legislação 

assim exigir, em especial quanto aos avisos de licitação (tomada de preço), durante o período de 04 de janeiro a 31 de 

dezembro de 2021, a importância de R$2.000,00. CONTRATO 20/2021 – STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, 

referente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviço de 

saúde, durante o período de 04 de janeiro a 28 de fevereiro de 2021, a importância de R$5.000,00. CONTRATO 21/2021 

– LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, referente contrato a cessão de uso de software, durante o período de 17 de fevereiro 

de 2021 a 16 de fevereiro de 2022, a importância de R$2.142,60. 
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