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O MUNICÍPIO DE MORRO REDONDO-RS TORNA PÚBLICO QUE 

CELEBROU OS SEGUINTES CONTRATOS E ADITIVOS NO MÊS DE 

AGOSTO/2015; CONTRATO N° 95/2015 - SOEGUERR CONSTRUÇÕES LTDA 

– EPP, referente a prestação de serviços para colocação de cabo de aço e distorcedores 

para reforma da quadra da Escola M.E.F. José Pinto Martins, , conforme dispensa de 

licitação, a importância de R$ 5.868,80. CONTRATO N°  96/2015 – FRANK 

CONSTRUTORA LTDA  - ME, referente a prestação de serviços para a execução de 

4,8m³ de concreto para proteção das colunas metálicas e 110m² de chapisco e reboco em 

alvenaria para a reforma da quadra da Escola M.E.F. Martins, conforme dispensa de 

licitação, a importância de R$ 4.220,10. CONTRATO N° 97/2015 – SANDRO STEIN 

BRECHANE, referente a contratação de serviços de arbitragem para 90 (noventa) 

jogos do 12° campeonato da primavera de futsal  a ser realizado nos meses de agosto, 

setembro, outubro e novembro de 2015, no ginásio de esportes do município, a 

importância de R$ 12.700,00. CONTRATO N° 98/2015 – AMARILEIA BORGES 

AGUIAR, referente a divulgação através de carro  de som do chamamento à população 

Morredondense para a assembleia municipal de eleição das prioridades do município no 

processo de participação popular , a importância de R$ 150,00. CONTRATO N° 

99/2015 – SÃO VENDELINO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, referente a 

locação de 01 (um) ônibus com no mínimo 40 (quarenta) lugares, para o transporte de 

ida e volta ao município de São Lourenço do Sul, a fim de transportar os integrantes da 

banda Marcial, para participarem do concurso de bandas, que se realizará no dia 

16/08/2015, em São Lourenço do Sul, a importância de R$ 980,00. CONTRATO N° 

100/2015 – SÃO VENDELINO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, referente a 

locação de 01(um) ônibus com no mínimo 40 (quarenta) lugares, para transporte de ida 

e volta ao cidade de Pelotas, a fim de transportar os integrantes da banda, que irá se 

apresentar na festa do Colono, que será realizada na comunidade São Marcos de Morro 

Redondo, a importância de R$ 470,00. TERMO ADITIVO III AO CONTRATO N° 

54/2014 – ACPO – ARTEFATOS DE CONCRETO PEDRO OSÓRIO LTDA, 
referente a execução de 5.000m² (cinco mil metros quadrados) de pavimentação urbana, 

conforme licitação modalidade tomada de preço n° 003/2014. TERMO ADITIVO III 

AO CONTRATO N°  20/2013 – STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, 

fica renovado o presente contrato por mais 03 (três) meses a contar de 02 de junho de 

2015. TERMO ADITIVO I AO CONTRATO  N° 42/2015 – FRANK 

CONSTRUTORA LTDA – ME, referente a contratação de serviços e fornecimento de 

materiais, para a reforma da quadra da Escola E.F. Alberto Cunha, o prazo estimulado 

para conclusão dos serviços é de até  30 de outubro de 2015. TERMO ADITIVO I AO 

CONTRATO N° 54/2015 – SOERGUER CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, 
contratação de serviços e fornecimento de materiais para a reforma da Escola M.E.F. 

José Pinto Martins, conforme edital de tomada de preço n° 02/2015, fica prorrogado por 

mais 30 (trinta) dias, o prazo estipulado para a conclusão dos serviços. TERMO 

ADITIVO  I AO CONTRATO N° 81/2015 -  MARIA FRANCISCA MOREIRA 

DOS SANTOS, relativo a fim de dar continuidade a oficina de artesanato, conforme 

previsto no contrato, a importância de R$ 2.120,00. TERMO ADITIVO I AO 

CONTRATO N° 82/2015 – WILSON XAVIER COSTA,  referente a fim de dar 



continuidade a contratação de profissional corneteiro para o projeto da Brigada Mirim, a 

importância de R$ 800,00. TERMO ADITIVO I AO CONTRATO N° 58/2015 – 

JOÃO NUNES DE ANDRADE, relativo afim de dar continuidade a contratação de 

oficineiro educador com especialidade em ordem unida Militar , para o projeto da 

Brigada Mirim, a importância de R$ 4.800,00. TERMO ADITIVO I AO 

CONTRATO N° 57/2015 – JOÃO HENRIQUE DA SILVA PAIS, referente afim de 

dar continuidade a contratação de oficineiro  educador  com especialidade em 

Taekondo, para o projeto da Brigada Mirim, a importância de R$ 480,00. TERMO 

ADITIVO I A CONVÊNIO 02/2015 – HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO 

ARNDT, referente à recursos Saúde para todos e Programa de Saúde da Família  PSF 

Federal, para o pagamento de dois (02) médicos do Programa de Saúde da Família – 

PSF, a importância de R$ 65.937,46. TERMO ADITIVO III AO CONVÊNIO N° 

01/2015 – HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente ao repasse de 

recursos do ASPS, a importância de R$ 80.000,00. CONTRATO N° 101/2015 – 

KOPERECK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a locação de 01 (um) ônibus 

para transportar os alunos do colégio Bonfim, para a cidade de Bagé no dia 16-08-2015, 

a fim de participarem do JERGS, a importância de R$ 700,00. CONTRATO N° 

102/2015 – AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO TIMM LTDA, referente a 

locação de 01 (um) ônibus de no mínimo 46 (quarenta e seis) lugares, para o transporte 

de ida e volta à cidade de Esteio/RS, a fim de visitarem a EXPOINTER no dia 04-09-

2015, a importância de R$ 1.580,00. CONTRATO N° 103/2015 – AIRTON SIDINEI 

KROLOW, referente a serviços de sonorização com unidade móvel durante o desfile 

das escolas Municipais, em comemoração a semana da pátria no Município de Morro 

Redondo, no dia 05-09-2015, a importância de R$ 700,00.  CONTRATO N° 104/2015 

– JANICE SCHELLIN ELERT, referente a contratação de instrutora de dança alemã 

para duas horas semanais, no período de setembro e dezembro de 2015, destinados aos 

alunos da escola Municipal Alberto Cunha, a importância de R$ 1.600,00. 

CONTRATO N° 105/2015 – CAT –RS(CENTRO DE APOIO TÉCNICO EM 

INSPEÇÕES DO RS LTDA), referente a prestação de serviços de inspeções 

veiculares e emissão de laudo técnico após checklist por motivo da realização das 

provas práticas para o concurso público da prefeitura municipal de Morro Redondo, 

para os cargos de motorista e operador de máquinas, no dia 22-08-2015, a importância 

de R$ 2.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREFEITURA DE MORRO REDONDO, 26 DE AGOSTO DE 2015.  
DARLI ROSANA LETTNIN THIEL – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 
 


