
         
    O MUNICÍPIO DE MORRO REDONDO-RS TORNA PÚBLICO QUE CELEBROU OS
SEGUINTES CONTRATOS E ADITIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2018; CONVÊNIO 01/2018 -
HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente ao repasse de recursos do PST e PSF,
do ASPS, PAB e próprios, para pagamento de dois médicos PSF, do mês de janeiro de 2018,  a
importância de R$ 37.098,46.TERMO ADITIVO I DO CONVÊNIO 01/2018 - HOSPITAL Dr.
ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente à gratificação PMAQ, do mês de janeiro de 2018,  a
importância  de  R$ 969,38. CONVÊNIO 02/2018 -  HOSPITAL Dr.  ERNESTO MAURÍCIO
ARNDT,  referente  ao  repasse  de  recursos  ASPS Pronto Atendimento  médico  de  Urgência 12h
(doze) segunda a sexta, Plantão 24h (vinte e quatro) sábados e domingos, Plantão Ambulância e
Enfermeira Técnica, custeio INSS e despesas das atividades do Hospital, do mês de janeiro de 2018,
a importância de R$65.283,40.TERMO ADITIVO II DO CONTRATO 49/2017 – JEFERSON
AFONSO DE LLANO, referente à prorrogação de prazo de 02 de janeiro a 19 de abril de 2018, a
importância  de  R$  7.920,00. TERMO  ADITIVO  I  DO  CONTRATO  66/2017  –EMPRESA
MEIOESTE AMBIENTAL LTDA,  referente à Prestação de serviço de transporte e destinação
final  de resíduos sólidos e  domiciliares,  no exercício de 2018, a importância de R$ 84.000,00.
TERMO ADITIVO IV DO CONTRATO 34/2016 –STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL,
referente à Prestação de serviço no exercício de 2018, a importância de R$16.000,00. CONTRATO
N° 01/2018 JANAÍNA TAVARES DOS SANTOS, referente à prestação de serviço profissional
para manutenção de hardware, execução de software e redes para atender os diversos órgãos da
Prefeitura Municipal, durante o período de 02 de janeiro a 30 de junho de 2018, importância de
R$5.000,00. CONTRATO N° 02/2018 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
- EBCT, referente à prestação de serviço de correspondência – correios, no exercício do ano 2018,
importância de R$10.000,00.  CONTRATO N° 03/2018 NERI SCHILER, referente à prestação
de serviço a realização de exames médicos ocupacionais admissionais periódicos, troca de função,
retorno ao trabalho e demissionais, durante o período de 02 de janeiro de 2018 a 13 de março de
2018,  importância  de  R$3.294,84.  CONTRATO  N°04/2018  OI  BRASIL TELECOM  S.A.,
referente à prestação de serviço de acesso IP corporativo de 2 MBPS, dedicado a internet de uso da
Prefeitura Municipal, no exercício de 2018, importância de R$10.442,52. CONTRATO N°05/2018
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente à prestação de serviço custo das taxas bancárias
relativo às Guias de Arrecadação de IPTU no exercício do ano de 2018, importância de R$2.000,00.
CONTRATO N°06/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente à prestação de serviço
custo das taxas bancárias relativo às Guias de Arrecadação de ISSQN no exercício do ano de 2018,
importância  de  R$1.000,00.  N°07/2018  YUMAIDI  REVE  ARGOTE, referente  à  custeio  das
despesas de moradia e alimentação para médica que atuará no Programa Mais Médicos, importância
de R$30.000,00. CONTRATO N°08/2018 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS KN
LTDA - ME, referente à prestação de serviços de exames laboratoriais, no exercício do ano de
2018, importância de R$18.000,00.  CONTRATO N°09/2018 DIONES FORLAN NUNES DA
SILVA, referente à prestação de serviços profissional de assessoria de imprensa, período de 02 de
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janeiro a 31 de dezembro 2018, importância de R$665,80. CONTRATO N°10/2018 DELTA SUL–
EDENILSON  BOKLKE  CORREA, referente  à  prestação  de  serviços  de  assessoramento  e
supervisão  na  montagem do  sistema  de  controle,  durante  o  exercício  de  2018,  importância  de
R$10.200,00. CONTRATO N°11/2018 CLINICA MEDICA DOUTOR CLEINNER LTDA -
ME, referente à prestação de serviços de 24 (vinte e quatro) exames de Ultrassonografias, durante o
exercício  de  2018,  importância  de  R$16.894,08. CONTRATO  N°12/2018  AZONASUL  –
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA ZONA SUL DO ESTADO RGS, referente à prestação
de  serviços  contribuição  mensal  paga  pelo  CONTRATANTE  à  CONTRATADA,  durante  o
exercício  de  2018,  importância  de  R$17.061,72.CONTRATO  N°13/2018  CNM  –
CONFEDERAÇÃO  NACIONAL  DOS  MUNICÍPIOS, referente  à  prestação  de  serviços
contribuição mensal paga pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, durante o exercício de 2018,
importância  de  R$7.176,00. CONTRATO  N°14/2018  FAMURS  –  FEDERAÇÃO  DAS
ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS, referente à prestação de serviços contribuição mensal
paga  pelo  CONTRATANTE  à  CONTRATADA,  durante  o  exercício  de  2018,  importância  de
R$13.661,28.  CONTRATO  N°15/2018  CAT  RS  –  CENTRO  DE  APOIO  TÉCNICO  EM
INSPEÇÕES VEICULARES DO RGS LTDA - ME, referente à prestação de serviços de vistoria
e emissão de laudos nos veículos escolares, importância de R$6.210,00. CONTRATO N°16/2018
HOSPITAL  Dr.  ERNESTO  MAURÍCIO  ARNDT, referente  à  prestação  de  serviços  de
Ginecologista, período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, importância de R$3.370,80.
CONTRATO  N°17/2018  HOSPITAL  Dr.  ERNESTO  MAURÍCIO  ARNDT, referente  à
prestação  de  serviços  de  Atendimento  Psicológico,  período  de  01  de  janeiro  a  31  de  2018,
importância de R$3.948,78. CONTRATO N°18/2018 HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO
ARNDT, referente à prestação de serviços de 30 (trinta) Procedimentos médicos, período de 01 de
janeiro  a  31  de  2018,  importância  de  R$448,65. CONTRATO  N°19/2018  HOSPITAL Dr.
ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente à prestação de serviços de Fisioterapia, período de 01
de janeiro a 31 de 2018, importância de R$3.409,22. CONTRATO N°20/2018 HOSPITAL Dr.
ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente à prestação de serviços de Eletrocardiograma, período
de 01 de janeiro a 31 de 2018, importância de R$1.292,36. CONTRATO N°21/2018 THIANA DE
OLIVEIRA KAE, referente à prestação de serviços de médicos de atendimento de 8h (oito) no
Posto de Saúde Arthur Neubert, dia 8 de janeiro de 2018, importância de R$480,00. CONTRATO
N°22/2018  LAÍS  LUDTKE  MULLER, referente  à  prestação  de  serviços  de  médicos  de
atendimento diário  no Posto de Saúde Arthur Neubert,  período de 09 de janeiro a 19 de 2018,
importância de R$4.320,00. CONTRATO N°23/2018 ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES
DE MORRO REDONDO, referente à prestação de serviços de triagem e separação de materiais
recicláveis, durante o exercício de 2018, importância de R$63.888,00. CONTRATO N°24/2018
ALBERTO  LEONEL RODRIGUES  DA SILVEIRA, referente  à  prestação  de  serviços  de
consertos e trocas de pneus e balanceamento , período de janeiro a março de 2018, importância de
R$4.075,00.  CONTRATO N°25/2018 OSMAR ZSCHORNACK, referente à locação de Imóvel
na  Rua  das  Hortênsias,11,  período  de  01  de  janeiro  a  30  de  junho  de  2018,  importância  de
R$900,00. CONTRATO N°26/2018 VILSON VAHL DUARTE, referente à locação de Imóvel
situado na Praça São Pedro, 02 nesta  cidade, período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2018,
importância  de  R$850,00.CONTRATO  N°27/2018  BORBA,  PAUSE  &  PERIN  -
ADVOGADOS, referente  à  prestação  de  serviços  de  contribuição  mensal  paga  pelo
CONTRATANTE à  CONTRATADA,  durante  o  período  de  2018,  importância  de  R$22.680,00.



CONTRATO N°28/2018 JOSÉ MAGDIEL RODRIGUES FONSECA, referente à prestação de
serviços de inspeção técnica aos locais de trabalho dos servidores municipais, período de janeiro a
novembro  de  2018,  importância  de  R$6.783,37.CONTRATO  N°29/2018  ALEXANDRE
SILVEIRA ANSELMO, referente à prestação de serviços de táxi nos horários de 19h às 8h durante
a semana , e sábados e domingos 24h para ocorrência do Conselho Tutelar, no exercício de 2018,
importância de R$500,00.CONTRATO N°30/2018 MARCIANO HELING ROSA-ME, referente
à prestação de serviços de fornecimento de 102 (cento e duas) refeições “buffet livre”para alunos do
curso  de  Museologia  UFPel,  no  exercício  de  2018,  importância  de  R$2.856.CONTRATO
N°31/2018 MANOEL OSMAR TAVARES DE CASTRO-ME, referente à prestação de serviços
de fornecimento de 66 (sessenta e seis) refeições “marmitex” para servidores da SMOUT, período
de 02 de janeiro a 02 março de 2018, importância de R$792,00. CONTRATO N°32/2018 RC
TELECOMUNICAÇÕES  LTDA -  ME, referente  à  prestação  de  serviços  de  comunicação
multimídia  para  as  escolas  Municipais,  no  exercício  de  2018,  importância  de  R$5.616,00.
CONTRATO  N°33/2018  TRANSVENTUR  TRANSPORTES  EIRELI  -  ME, referente  à
Locação de ônibus para transporte escolar durante 12 (doze) dias letivos e 4 ( quatro) viagens do
politécnico, em janeiro de 2018, importância de R$7.543,20.CONTRATO N°34/2018 WILSON
FELDENS, referente à prestação de serviços de ensaio do Grupo Dó, Ré, Mi e aulas de violão e
teclado,  durante  o  ano  letivo  do  exercício  de  2018,  importância  de  R$7.800,00. CONTRATO
N°35/2018  POLITÉCNICA-  COM.  MANUTENÇÃO  EQUIPAMENTOS  PARA
ESCRITÓRIO LTDA, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva da máquina
TOSHIBA E-Studio  250,  período  de  17  de  janeiro  a  31  de  dezembro  2018,  importância  de
R$1.543,50. CONTRATO N°36/2018 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA, referente à prestação
de serviços de ressarcimento de passagens de transporte intermunicipal para pessoas carentes que
necessitem de tratamento de saúde, exercício de 2018, importância de R$3.000,00.  CONTRATO
N°37/2018 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA, referente à prestação de serviços de aquisição de
passagens  transporte  rodoviário  na  linha  Morro  Redondo-Pelotas  e  Pelotas  -  Porto  Alegre,  e
sentidos  inversos  para  servidores  da  SMSAS,  exercício  de  2018,  importância  de  R$1.500,00.
CONTRATO N°38/2018 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA, referente à prestação de serviços
de aquisição de passagens transporte rodoviário na linha Morro Redondo-Pelotas e Pelotas - Porto
Alegre,  e  sentidos  inversos  para  servidores  da  SMECD,  exercício  de  2018,  importância  de
R$500,00. CONTRATO N°39/2018 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA, referente à prestação
de serviços de aquisição de passagens transporte rodoviário na linha Pelotas-Morro Redondo, e
sentidos inversos para alunos do curso de Museologia da UFPel, exercício de 2018, importância de
R$200,00. CONTRATO N°40/2018 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA, referente à prestação
de serviços de aquisição de passagens transporte rodoviário na linha Morro Redondo - Pelotas e
Pelotas  -  Porto  Alegre,  e  sentidos  inversos  para  servidores  da  SMOUT,  exercício  de  2018,
importância  de  R$400,00. CONTRATO  N°41/2018  EXPRESSO  EMBAIXADOR  LTDA,
referente à prestação de serviços de aquisição de passagens transporte rodoviário na linha Morro
Redondo - Pelotas e Pelotas - Porto Alegre, e sentidos inversos para servidores da SMDR, exercício
de  2018,  importância  de  R$250,00. CONTRATO  N°42/2018  EXPRESSO  EMBAIXADOR
LTDA, referente à prestação de serviços de aquisição de passagens transporte rodoviário na linha
Morro Redondo - Pelotas e Pelotas - Porto Alegre, e sentidos inversos para servidores da SMAF,
exercício  de  2018,  importância  de  R$3.800,00. CONTRATO  N°43/2018  EXPRESSO
EMBAIXADOR LTDA, referente à prestação de serviços de aquisição de passagens transporte



rodoviário na linha Morro Redondo - Pelotas e Pelotas - Porto Alegre, e sentidos inversos para
servidores  da Gabinete,  exercício de 2018, importância de R$250,00. CONTRATO N°44/2018
KOPERECK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente à prestação de serviços de ressarcimento
de passagens de transporte intermunicipal para pessoas carentes que necessitem de tratamento de
saúde,  exercício  de  2018,  importância  de  R$4.000,00. CONTRATO N°45/2018 KOPERECK
VIAGENS E TURISMO LTDA, referente  à  prestação  de  serviços  de aquisição  de passagens
transporte rodoviário na linha Morro Redondo - Pelotas e Pelotas - Porto Alegre, e sentidos inversos
para servidores das Secretarias SMSAS, SMECD, SMOUT, SMDR, SMAF e Gabinete, exercício
de  2018,  importância  de  R$1.050,00.  CONTRATO  N°46/2018  KOPERECK  VIAGENS  E
TURISMO  LTDA, referente  à  prestação  de  serviços  de  aquisição  de  passagens  transporte
rodoviário  Pelotas-Morro  Redondo,  e  sentido  inverso,  para  alunos  do  curso  de  Museologia  da
UFPel,  exercício  de  2018,  importância  de  R$300,00.  CONTRATO  N°47/2018  GERSON
STEFFEN MUNSBERG, referente à aquisição de cargas de gás tipo P13e P45 e galões de água
mineral sem gás de 20 lts, exercício de 2018, importância de R$14.429,93.
PREFEITURA DE MORRO REDONDO, 08 DE FEVEREIRO DE 2018. 
CHAYANE PISKE CANTARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


