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O MUNICÍPIO DE MORRO REDONDO-RS TORNA PÚBLICO QUE 

CELEBROU OS SEGUINTES CONTRATOS E ADITIVOS NO MÊS DE 

MAIO/2015;CONTRATO N° 53/2015 – FRANK CONSTRUTORA LTDA – 

ME,referente aos serviços de conclusão de 02 (duas) unidades habitacionais para duas 

pessoas carentes que moram em locais improvisados , na colônia Passo da Reserva e na 

Rua das Orquideas, conforme dispensa de licitação protocolada sob n° 009/2015, a 

importância de R$ 11.350,00. CONTRATO N/ 54/2015 – SOERGUER 

CONSTRUÇÕES LTDA – EPP,a contratada obriga-se prestar os serviços e fornecer 

os matérias para reforma da quadra da Escola M.E.F. José Pinto Martins, a importância 

de R$ 88.104,10, sendo o valor de R$ 50.233,90 referente ao material, e R$ 37.870,20 

ao serviço. CONTRATO N° 55/2015 – AIRTON SIDINEI KROLOW, referenteaos 

serviços de sonorização com unidade móvel na Praça 12 de Maio, durante os eventos 

em comemoração as festividades do 27° aniversário do Município, nos dias 12 e 16 de 

Maio de 2015, a importância de R$1.200,00.CONTRATON N° 56/2015 – BENHUR 

MORAES BRUNES, referente a contratação do oficinerio instrutor de música nas 

modalidades instrumentos de sopro, bateria e percussão, durante 06 (seis) meses, a  

importância de R$ 12.971,00.CONTRATO N° 57/2015 – JOÃO HENRIQUE DA 

SILVA PAIS, referente a contratação de oficineiro educador de artes marciais, com 

especialidade em taekondo – faixa preta, para o projeto Brigada Mirim, a importância 

de R$ 960,00, relativo a 04 (quatro) meses.CONTRATO N° 58/2015 -JOÃO NUNES 

DE ANDRADE,referente a contratação de oficineiro educador com especialidade em 

ordem unida Militar, para o projeto da Brigada Mirim, a importância de R$ 6.400,00, 

durante o período de 04 (meses). CONTRATO N° 59/2015 – THIAGO CARDOSO 

LOPES, referente a aulas de oficinas de Ginástica, destinadas aos grupos do CRAS, a 

importância de R$ 3.084,80, durante o período de 04 (quatro) meses. CONTRATO N° 

60/2015 – ALINE SARAYA DE CAMPOS – ME, referente a produção e finalização 

de filme publicitário de 15 (quinze) segundos sobre as festividades do 27° aniversário 

do Município, a ser veiculado na programação da TV, a importância de R$ 290,00. 

CONTRATO N° 61/2015 – EUNICE KRAUSE, referente aos serviços de decoração 

no salão da comunidade São Marcos , para o baile da escolha da corte do Município, a 

importância de R$ 450,00. CONTRATO N° 62/2015 – ADILSON KEMS CRUZ-

ME, referente a divulgação do 27° aniversário do Município de Morro Redondo, em 

caderno especial, a importância de R$ 1.950,00.CONTRATO N° 63/2015 – MARCOS 

ROGÉRIO VAHL, referente a prestação de serviços de arbitragem dos jogos da fase 

municipal dos JERGS, que será realizado no mês de maio de 2015, no ginásio de 

esportes, a importância  de R$ 495,00.CONTRATO N° 64/2015 – FABRÍCIO 

PEREIRA LUDTKE – N.F. PRODUÇÕES E EVENTOS, referente a prestação de 

serviços de sonorização e locação de 01 (um) gerador, para o evento em comemoração 

as festividades 27°aniversário de Morro Redondo, a realizar-se nos dias 16 e 17 de maio 

de 2015, a importância de R$ 6.990,00. CONTRATO N° 65/2015 – MARCOS 

ROBERTO PEREIRA MARCOWUSCH-ME, referente a locação de 06 (seis) 

extintores de incêndio portáteis de pó químico seco, para serem usados nas festividades 

em comemoração ao 27° aniversário do Município, a importância de R$ 

460,80.CONTRATO N° 66/2015 – LEDIANE GAMA DE ABREU, referente a 



serviços de sonorizaçãoe locação durante o evento de veloterra  Kart Cross e Auto 

Cross, em comemoração ao 27° aniversário do Município, a importância de R$ 540,00. 

CONTRATO N° 67/2015 – GRÁFICA DIÁRIO POPULARLTDA,referente a 

publicação no jornal Diário Popular do extrato da tomada de preços n° 05/2015, no dia 

05/05/2015, a importância de R$253,80. CONTRATO N° 68/2015 -TELEVISÃO 

TUIUTI S.A. RBS TV PELOTAS – CANAL 4, referente a 07 (sete) veiculações de 

mídia, de 30 (trinta) segundos cada, das festividades, em comemoração ao 27° 

aniversário de Morro Redondo, a importância de R$ 2.558,00.CONTRATO N° 

69/2015 – ALEGRIA COMUNICAÇÃO LTDA – RÁDIO ALEGRIA, referente a 

divulgação das festividades do 27° aniversário do Município, relativo a 25 (vinte e 

cinco) comerciais de 30 (trinta) segundos cada, a importância de R$ 

500,00.CONTRATO N° 70/2015 – WLW KNEPPER COMUNICAÇÕESLTDA –

ME, referente a divulgação das festividades do 27° aniversário do Município, pela TVC 

que opera nos canais 14 da NET e 02 da VIA CABO TV, a importância de R$ 200,00. 

CONTRATO N° 71/2015 – MARCIO AVILA DE SOUZA, referente a apresentação 

da banda MDA, em comemoração as festividades do 27° aniversário de Município, no 

dia 17/05/2015, a importância de R$1.500,00.CONTRATO N° 72/2015 – CAMILA 

TIMM BONOW, referente a apresentação da Banda Só Alegria , em comemoração as 

festividades do 27° aniversário do Município, no dia 16/05/2015, a importância de R$ 

1.400,00. CONTRATO N° 73/2015 – GRUPO MUSICAL QUERÊNCIA LTDA – 

ME,referente a apresentação artística do Grupo Querência, em comemoração as 

festividades do 27° aniversário do Município, no dia 16/05/2015, a importância de R$ 

3.000,00.CONTRATO N° 74/2015 – DRIKA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E 

CULTURAIS LTDA – ME, referente a apresentação artística do Grupo Mariáh, em 

comemoração as festividades do 27° aniversário do Município, no dia 17/05/2015, a 

importância de R$ 2.000,00.CONTRATO N° 75/2015 – ZRM EVENTOS E 

PRODUÇÕES LTDA – ME, referente a apresentação artística da Banda CIA SHOW 

4, em comemoração as festividades do 27° aniversário do Município de  Morro 

Redondo, no dia 17/05/2015, a importância de R$8.000,00.CONTRATO N° 76/2015 – 

COOPERATIVA SUL RIO GRANDENSE DE LATICÍNIOS LTDA, referente a 

aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar  e do Empreendedor 

Familiar Rural, destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação  

Escolar/PNAE para alimentação escolar da rede Municipal de ensino, a importância de 

R$ 3.015,40.CONTRATO N° 77/2015 – COOPERATIVA SUL RIO GRANDENSE 

DE LATICÍNIOS LTDA, referente a aquisição de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar  e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao atendimento do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para alimentação escolar da rede 

Municipal de ensino, a importância de R$ 9.749,66.CONTRATO 78/2015 – FRANK 

CONSTRUTORA EIRELI – ME, a contratada obriga-se a prestar os serviços e 

fornecer os materiais para construção do prédio do CRAS (Centro de Referência da 

Assistência Social), conforme contrato assinado, a obra será executada pelo preço de R$ 

277.541,93, sendo o valor de R$ 119.561,44 referente ao serviços e, R$ 156.980,49 ao 

material.CONTRATO N° 79/2015- JJM CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA 

LTDA, a contratada obriga-se a prestar os serviços e fornecer os materiais para 

execução de 15.968,00 m² (quinze mil novecentos e sessenta e oito metros quadrado) de 

pavimentação na área urbana, a importância de R$ 1.436.455,46.CONTRATO N° 

80/2015 – DIEÇON RIBEIRO DOS SANTOS, referente a prestação de serviços de 

ensaios das invernadas artísticas do Município (mini-mirim e mirim), durante os meses 

de junho a dezembro de 2015, a importância de R$ 4.760,00. 



TERMO ADITIVO I AO CONTRATO N° 26/2015 – HOSPITAL Dr. ERNESTO 

MAURÍCIO ARNDT,referente ao aumento de 20 (vinte)  atendimentos psicológicos, a 

importância de R$ 5.112,00. 

 

 

 
PREFEITURA DE MORRO REDONDO, 27 DE MAIO DE 2015.  
DARLI ROSANA LETTNIN THIEL – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 
 


