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O MUNICÍPIO DE MORRO REDONDO-RS TORNA PÚBLICO QUE 

CELEBROU OS SEGUINTES CONTRATOS E ADITIVOS NO MÊS DE 

MARÇO/2016; CONTRATO N° 42/2016 – RODRIGO DOS SANTOS XAVIER, 
referente à prestação de serviços de oficina de brincadeiras rítmicas e cantadas, que se 

realizará no seminário final do pacto nacional de alfabetização na idade certa – PNAIC, 

no dia 18 de março de 2016, a importância de R$ 360,00. TERMO ADITIVO V AO 

CONTRATO 42/2015 – FRANK CONSTRUTORA LTDA – ME, fica prorrogado 

até 15 (quinze) de abril de 2016, o prazo estipulado para conclusão dos serviços, objeto 

deste contrato. CONTRATO N° 43/2016 – ADILSON KEMS CRUZ – ME, referente 

à publicação de mensagem alusiva a Páscoa, a ser publicada em caderno especial que 

circulará na edição do dia 24 de março de 2016, a importância de R$ 250,00. 

CONTRATO N° 44/2016 – BENHUR MORAES BRUNES, referente à contratação 

de oficineiro instrutor de música nas modalidades instrumentos de sopro, bateria e 

percussão, a importância de R$ 13.919,00 valor global. CONTRATO N° 45/2016 – 

MARIA FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS, referente à contratação de 

oficineira de artesanato, com aulas de tricô, crochê e macramê, fuxico, pintura em 

madeira, tela e cerâmica, pet work, capitonê e ponto de cruz, a importância de R$ 

3.420,00 valor global. CONTRATO N° 46/2016 – JOÃO NUNES DE ANDRADE, 

referente à contratação de oficineiro educador com especialidade em ordem unida 

militar, para o projeto da Brigada Mirim, a importância de R$ 6.400,00 valor global. 

CONTRATO N° 47/2016 – DANIELA CASARIN HOFFMANN, referente à 

contratação de oficioneiro educador com especialidade na atividade de desenvolvimento 

do raciocínio na área de conhecimentos gerais e exatas, com habilidade em licenciatura 

em matemática, a importância de R$ 2.560,00 valor global. CONTRATO N° 48/2016 – 

FRANK CONSTRUTORA EIRELI – ME, referente à prestação de serviços na 

E.M.E.F. Alberto Cunha de quebra de parte do piso de concreto da antiga escada, a 

importância de R$ 9.215,85. CONTRATO N° 49/2016 – SAN MARTIN 

MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA – EPP, referente à aquisição e instalação de uma 

plataforma de acessibilidade conforme anexo II – das especificações técnicas – 

integrante do edital de tomada de preços n° 004/2016 para a E.M.E.F. Alberto Cunha, a 

importância de R$ 34.000,00. TERMO ADITIVO II AO CONVÊNIO N° 01/2016 – 

HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente a repasse de recursos 

para pagamento dos plantões médicos, a importância de R$ 36.620,00. TERMO 

ADITIVO I AO CONVÊNIO N° 02/2016 – HOSPITAL Dr. ERNESTO 

MAURÍCIO ARNDT, referente a repasse de recurso do Programa de Saúde da Família 

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

PSF, a importância de R$ 3.000,00. CONTRATO N° 50/2016 – ERBITON FLÁVIO 

SIGNORINI, referente à locação de um prédio de alvenaria, situado na Av. Jacarandá, 

574b nesta cidade para uso do telecentro no período de 15 de março a 15 de abril de 

2016, a importância de R$ 500,00. CONVÊNIO N° 03/2016 – HOSPITAL Dr. 

ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente ao repasse financeiro para contribuição de 

capital pelo Poder Executivo ao Hospital, atendimento inicial à saúde do usuário no 

SUS, a importância de R$ 36.000,00. CONTRATO N° 51/2016 – ALEXANDRE 



SILVEIRA ANSELMO, referente à prestação de serviços de taxi das 19:00 hs da noite 

às 8:00 hs da manhã nos dias de semana e nos sábados, domingos e feriados 24 horas, se 

necessário, para atendimento das ocorrências do Conselho Tutelar do Município, 

durante o exercício de 2016, a importância de R$ 900,00 o valor global. CONTRATO 

52/2016 – AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO TIMM LTDA, referente à 

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

de produtores rurais de ida e volta à cidade de Rio Pardo, a fim de visitarem a 

EXPOAGRO AFUBRA, no dia 23 de março de 2016, a importância de R$ 1.680,00. 

TERMO ADITIVO I AO CONTRATO N° 25/2016 – HOSPITAL Dr. ERNESTO 

MAURÍCIO ARNDT, referente ao complemento do repasse dos recursos ASPS, 

considerando o aumento dos atendimentos pela fisioterapeuta a partir do mês de abril de 

2016, a importância de R$ 6.679,80. CONTRATO N° 53/2016 – SOERGUER 

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

materiais para reforma da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, conforme 

edital de tomada de preço n° 05/2016, a importância de R$ 25.381,53. CONTRATO N° 

54/2016 – LILIAN ROCKENBACH RAMOS, referente à elaboração de parecer 

técnica em análise a laudo geológico de projeto de licenciamento ambiental de saibreira 

no Município, a importância de R$ 750,00. CONTRATO N° 55/2016 – EXPRESSO 

EMBAIXADOR LTDA, referente a requisições de passagens assinadas pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Rui Valdir Otto Brizolara, aos servidores públicos lotados no gabinete do 

prefeito e membros do conselho tutelar do Município, para se deslocarem a serviço 

durante o ano de 2016, a importância de R$ 680,00. CONTRATO N° 56/2016 – 

KOPERECK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente à aquisição de passagens 

para os servidores públicos lotados no gabinete do prefeito e membros do conselho 

tutelar do Município, a fim de se deslocarem a serviço durante o ano de 2016, a 

importância de R$ 700,00. 

 

 
PREFEITURA DE MORRO REDONDO, 04 DE ABRIL DE 2016.  
DARLI ROSANA PRIEBERNOW LETTNIN–SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 
 


