
             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 JUNHO/2016;  TERMO ADITIVO 
3 AO CONTRATO N° 79/2015- JJM CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA, referente a 
prorrogação por mais 06(meses) meses, o prazo estipulado para conclusão dos serviços. TERMO 
ADITIVO 5 AO CONTRATO N° 137/2015- FRANK CONSTRUTORA EIRELI -ME, 
referente ao acrécimo de mão-de-obra de 107,5m² de pavimentação em blocos de unistein para a 
escola Alberto Cunha, sob a forma de 25% do valor atualizado do contrato, a importância de R$ 
2.214,75. TERMO ADITIVO 6 AO CONTRATO N° 42/2015- FRANK CONSTRUTORA 
EIRELI -ME, referente a prorrogação do prazo até 30 de maio de 2016, o prazo estipulado para 
conclusão dos serviços. TERMO ADITIVO 5 AO CONTRATO N° 54/2014- CONTRUTORA 
ACPO LTDA, referente ao prorrogação até 30 de junho de 2016, o prazo estipulado para conclusão 
dos serviços.  TERMO ADITIVO 1 AO CONTRATO N° 53/2016- SOERGUER 
CONSTRUÇÕES LTDA, referente ao prorrogação por mais 60(sessenta) dias, o prazo estipulado 
para conclusão dos serviços. CONTRATO N° 93/2016 – BRUNO HACKBART MARTEN-ME, 
referente locação de 01 ônibus para realizar o transporte de ida e volta ao município de Canguçu, a 
fim de transportar os integrantes da escolinha de futebol Cosmos para participarem de campeonato 
no dia 21-05-2016, às 12h45min., a importância de R$ 440,00. CONTRATO N° 94/2016 – 
CAROLINE ISLABÃO MIOL, referente a prestação de serviços de retirara de duas portas de 
madeira, colocação de duas portas de alumínio, colocação de duas grades de ferro nas portas e uma 
grade de ferro na sala do compressor da UBS Vitor Hugo Mancini, a importância de R$ 350,00. 
CONTRATO N° 95/2016 – FRANK CONSTRUTORA EIRELI -ME, a prestação de serviços na 
E.M.E.F. Alberto Cunha de instalação de cobertura em telha translúcida entre o prédio novo da 
escola e o prédio já existente, rebaixe do fosso da plataforma de acessibilidade, instalação do 
sistema elétrico e de duas portas, a importância de R$ 3.500,00. CONTRATO N° 96/2016 – 
JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME, referente aquisição de peças e serviços para o 
ônibus placa IMZ 0837, a importância de R$ 24.999,93. CONTRATO N° 97/2016 – DIEIÇON 
RIBEIRO DOS SANTOS, referente aos ensaios da invernada artística mirim do Município durante 
os meses de junho a dezembro de 2016, a importância de R$ 2.730,00. CONTRATO N° 98/2016 – 
ELBIO BARBOSA COUTINHO JÚNIOR, referente ao ensaio da invernada artística juvenil 
durante os meses de julho a dezembro de 2016, a importância de R$ 2.485,00. CONTRATO N° 
99/2016 – DIEIÇON RIBEIRO DOS SANTOS, referente ao ensaio da invernada artística mini 
mirim do Município, durante os meses de junho a dezembro de 2016, a importância de R$ 2.345,00. 

TERMO ADITIVO III AO CONVÊNIO N° 01/2016- HOSPITAL DR. ERNESTO 
MAURÍCIO ARNDT, referente a repasse de recursos PAB para pagamento dos plantões médicos, 
etc., a importância de R$ 6.000,00. TERMO ADITIVO I AO CONTRATO N° 45/2016- MARIA 
FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS, referente a dar continuidade a oficina de artesanato por 



3 meses, a importância de R$ 3.420,00. CONTRATO N° 100/2016 – MARILEIA BORGES 
AGUIAR referente divulgação através de carro de som do em quatro horas durante dois dias (08 e 
09 de junho de 2016) sobre o chamamento à população morredondense para a votação das 
prioridades do município no processo de participação popular cidadã, a importância de R$ 120,00. 

TERMO ADITIVO 6 AO CONTRATO N° 137/2015- FRANK CONSTRUTORA EIRELI -
ME,  referente a prorrogação do prazo até 28 de junho de 2016, para conclusão dos serviços. 
TERMO ADITIVO 7 AO CONTRATO N° 137/2015- FRANK CONSTRUTORA EIRELI -
ME,  referente ao complemento do empenho nº 9022/2015 para fornecimento e mão - de - obra para 
10m² de vidro liso transparente e instalação hidrossanitária  para a Escola, importância de R$ 
2.213,00.  CONTRATO N° 101/2016 – JÚNIOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, 
referente às despesas com passagens de 01(um) acompanhante para as princesas municipais 2016 
Charlene Corrêa Da Silva e Milene Rodrigues Gonçalves, por motivo de serem menores de idade e 
necessitarem de um responsável, sendo que esta passagem se refere à premiação das tituladas no dia 
30 de abril de 2016, a importância de R$ 450,00. CONTRATO N° 102/2016 – BRUNO 
HACKBART MARTEN - ME, referente a locação de 01 ônibus para realizar o transporte escolar 
referente linha da E.M.E.F. José Pinto Martins, ida e volta, nos dias 10, 13, 14, 15, 16 e 17 de junho 
de 2016, a importância de R$ 2.004,45. CONTRATO N° 103/2016 – MARCIANO HELING 
ROSA – POINT BAR, referente ao fornecimento de refeições para os estudantes do curso de 
museologia da Universidade Federal de Pelotas- UFPEL, aos domingos, no período de 10 de junho 
a 31 de dezembro de 2016, a importância de R$ 800,00. CONTRATO N° 104/2016 – GILSON 
SCHWANZ, referente à aquisição de 200 kg de aipim descascado, a ser entregue quinzenalmente 
nas escolas municipais, durante dois meses, a importância de R$ 600,00. CONTRATO N° 
105/2016 – GABRIEL DEBACCO GARCIA – ME, referente à locação de escavadeira hidráulica 
por 35 (trinta e cinco horas) para executar serviços nas cascalheiras do Município, a importância de 
R$ 7.000,00. CONTRATO N° 106/2016 – SABRINA ESTEVES WALTZER, referente à 
contratação de aulas de musicalização através de canto, sendo 08 horas semanais (32 horas mensais) 
destinada aos alunos da rede municipal de ensino, no período de 15 de junho a 31 de dezembro de 
2016, a importância de R$ 6.500,00. TERMO ADITIVO 1 AO CONTRATO N° 102/2016 – 
BRUNO HACKBART MARTEN - ME, referente à locação de ônibus para realizar o transporte 
escolar da linha da EMEF José Pinto Martins no dia 20 de junho de 2016, a importância de R$ 
215,80.  CONTRATO N° 107/2016 – JÚNIOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, referente 
à locação de 02(dois) ônibus com no mínimo 45 lugares e banheiro, para realizar o transporte de ida 
e volta ao município de Arroio Grande, a fim de transportar os integrantes da escolinha de futebol 
Cosmos para participarem de campeonato no dia 19-06-2016, às 07hsmin, a importância de R$ 
2.100,00. TERMO ADITIVO IV AO CONVÊNIO N° 01/2016- HOSPITAL DR. ERNESTO 
MAURÍCIO ARNDT, referente a repasse de recursos ASPS para pagamento dos plantões médicos, 
etc..., a importância de R$ 234.000,00. TERMO ADITIVO 1 AO CONTRATO N° 17/2016 
ALBERTO LEONEL RODRIGUES DA SILVEIRA – BETO PNEUS, referente aos consertos e 
trocas de pneus dos veículos, tratores, retros e motoniveladora 120h e 120k da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Rural (SMDR), a importância de R$ 2.000,00. CONTRATO N° 108/2016 – 
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE ARROIO DO PADRE – COOP, referente à 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$ 3.588,51. CONTRATO N° 109/2016 – 



COOPERATIVA MISTA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA REGIÃO, referente à 
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$ 10.417,00. TERMO ADITIVO 1 AO 
CONTRATO N° 78/2015- FRANK CONSTRUTORA EIRELI -ME, referente a prorrogação do 
prazo até 31 de dezembro de 2016. CONTRATO N° 110/2016 – ADILSON KEMS CRUZ-ME, 
referente à publicação de mensagem alusiva ao dia do colono e motorista a ser publicada em 

caderno especial, a importância de R$ 430,00. 

 
PREFEITURA DE MORRO REDONDO, 07 DE JULHO DE 2016.  
DARLI ROSANA PRIEBERNOW LETTNIN – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 
 

 


