
             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 MARÇO/2017; TERMO ADITIVO 09
AO   C  ONTRATO N° 24/2012 –    MEIOESTE AMBIENTAL LTDA,  referente a prorrogação do
prazo de 01 a 28 de fevereiro de 2017. TERMO ADITIVO 01 AO   C  ONTRATO N° 33/2017 –
MANOEL OSMAR TAVARES DE CASTRO, referente ao fornecimento de 12 marmitex para os
servidores  a  serviço  da  SMOUT,  a  importância  de  R$  102,00.TERMO  ADITIVO  01  AO
C  ONTRATO N° 12/2017 –    VILSON VAHL DUARTE,  referente ao prorrogação do prazo da
locação  de  abril  a  junho de  2017,  a  importância  de  R$ 2.904,00  CONTRATO N°  34/2017 –
WILSON FELDENS, referente a prestação de serviços no que se refere ao ensaio da banda Dó Ré
Mi, aulas de violão e teclado para os alunos das escolas da rede municipal de ensino a importância
de R$ 2.600,00.  TERMO ADITIVO 01 AO   C  ONTRATO N° 34/2017 –   WILSON FELDENS,
referente  a  complemento  a  nota  de  empenho  n°1283/17,  a  importância  de  R$  4.400,00.
CONTRATO N° 35/2017 –    EUNICE KRAUSE,  referente ao serviço de decoração no Centro
Cultural de Eventos Valdino Krause para a realização do seminário da rede municipal de educação
que  se  realizou  no  dia  22/02/2017,  a  importância  de  R$450,00.  CONTRATO  N°  36/2017  –
JUNIOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME, referente a prestação de serviços do transporte
escolar no itinerário e horário em anexo, sendo este executado com veículo em perfeitas condições
de trafegabilidade, no mínimo 44 (quarenta e quatro) lugares e que obedeça a legislação vigente, a
importância  de  R$  50.600,00.  CONTRATO  N°  37/2017  –    DELTA SUL –  ASSESSORIA
TRIBUTÁRIA  LTDA,  referente  aos  serviços  técnicos  profissionais  de  assessoramento  e
supervisão na montagem do sistema de controle no serviço de censo do ICMS deste município,
realização  do  censo  e  elaboração  de  recursos  junto  ao  Estado,  a  importância  de  R$  5.670,00.
CONTRATO N° 38/2017 – ADILSON KEMS CRUZ   – ME, referente a publicação de mensagem
alusiva a Páscoa a ser publicada em caderno especial que circulará no dia 13-04-2017 no tamanho
2,5 coluna x 10cm de altura,  a importância de R$ 270,00.  CONTRATO N° 39/2017 –    NERI
SCHILER, referente a prestação de serviços na qualidade de médico  exames médico ocupacionais
admissionais, periódicos, troca de função, retorno ao trabalho e demissionais com a emissão do
ASO  (Atestado  de  Saúde  Ocupacional)  e  laudos  periciais  de  insalubridade  ou  periculosidade;
elaboração,  implantação,  coordenação,  assistência  técnica  ao  desenvolvimento  e  emissão  do
relatório de avaliação dos resultados do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT),  do  Programa  de  Controle  Médico  de  Saúde  Ocupacional  (PCMSO)  e  do  Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), com apresentação anual e obrigatória para os Ministérios da
Previdência  e  do  Trabalho; elaboração,  implantação,  coordenação,  assistência  técnica  ao
desenvolvimento e emissão do relatório de avaliação dos resultados do Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais (PPRA), documento obrigatório para o Ministério da Previdência e do Trabalho,
de  emissão  anual,  a  importância  de  R$  16.703,04.  CONTRATO  N°  40/2017  –    MARCOS



ROGERIO VAHL, referente a prestação de serviço de arbitragem durante o 1° torneiro de vólei de
praia, que será realizado na praça 12 de maio, no dia 19 de março de 2017, a importância de R$
220,00. CONTRATO N° 41/2017 –   DAVIDSON AUGUSTO HIRT – NATUSOMOS, referente a
prestação  de  serviço  de receber  os  resíduos  sólidos  gerados  pela  atividade  da  contratante  de
aproximadamente 80 unidades de toners e cartuchos, 500 unidades de lâmpadas e 50kg de pilhas e
baterias avulsas, tendo em vista que estes são resíduos classificados pela legislação como resíduos
perigosos e necessitam de destinação final adequada, a importância de R$ 1840,00.
PREFEITURA DE MORRO REDONDO, 06 DE ABRIL DE 2017. 
VILSON OLIVEIRA DOS SANTOS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.


