
 
 O  MUNICÍPIO  DE  MORRO  REDONDO-RS TORNA PÚBLICO  QUE  CELEBROU  OS
SEGUINTES CONTRATOS E ADITIVOS NO MÊS DE JUNHO/2018; CONVÊNIO N°13/2018
HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURICIO ARNDT, referente à presente convênio de plantões e
custeio hospital, no período de 01 de junho de 2018 à 30 de junho de 2018, importância de R$
62.659,63. CONVÊNIO N°14/2018 HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURICIO ARNDT, referente
à presente convênio de repasse de recursos PST – Programa de Saúde para Todos – Estadual, PSF-
Programa de Saúde da Família – federal, do ASPS, PAB E Próprios, período de 01 de junho de 2018
à  30  de  junho  de  2018,  importância  de  R$32.544,72.  CONTRATO  N°100/2018  RICARDO
LEANDRO GOMES CORREA, referente à prestação de serviço de locação de brinquedos, no
período de 12 à 13 de  maio de  2018,  importância de  R$ 2.980,00.  CONTRATO N°101/2018
ADILSON KEMS CRUZ-ME, referente à prestação de serviço a publicação de mensagem alusiva
ao 30º aniversário de Morro Redondo, no período de 12 à 13 de maio de 2018, importância de R$
1.950,00.CONTRATO N°102/2018 NORTON JOCHIMS FERNANDES, referente à prestação
de serviço de leiloeiro, no período de 08 de junho de 2018 à 08 de junho de 2019, a remuneração
será constituída exclusivamente da comissão de 5% sobre o valor de venda de cada bem negociado
em leilão.  CONTRATO N°103/2018, em substituição ao contrato 27/2018 BORBA, PAUSE E
PERIN  –  ADVOGADOS  S/S,  referente  à  prestação  de  serviços  técnicos  profissionais
especializados de consultoria  jurídica em direito  público,  no período de 02 de janeiro à  31 de
dezembro  de  2018,  importância  de  R$  22.680,00.  CONTRATO N°104/2018  HOSPITAL Dr.
ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente à presente contrato de serviço de fisioterapia, período
do dia 01 de junho de 2018 à 30 de junho de 2018, importância de R$3.409,22.  CONTRATO
N°105/2018 HOSPITAL Dr. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente à prestação de serviço
de ginecologista,  período do dia 01 de junho de 2018 à 30 de junho de 2018,  importância  de
R$2.696,64.  CONTRATO  N°106/2018  HOSPITAL  Dr.  ERNESTO  MAURÍCIO  ARNDT,
referente à presente contrato de serviço de atendimento psicológico, período do dia 01 de junho de
2018 à 30 de junho de 2018, importância de R$3.948,78.CONTRATO N°107/2018 HOSPITAL
Dr. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente à prestação de serviço de PAB (Piso da Atenção
Básica), período do dia 01 de junho de 2018 à 30 de junho de 2018, importância de R$448,65.
CONTRATO  N°108/2018  HOSPITAL  Dr.  ERNESTO  MAURÍCIO  ARNDT,  referente  à
presente contrato de serviço de eletrocardiograma, período do dia 01 de junho de 2018 à 30 de
junho  de  2018,  importância  de  R$1.292,36.CONTRATO  N°109/2018  EUNICE  KRAUSE,
referente a prestação de serviços de decoração do Centro Cultural de Eventos Valdino Krause, a
realizar no dia 19 de junho de 2018, importância de R$400,00.CONTRATO N°110/2018 TIAGO
ARNDT WINTER,  referente  a  prestação de  serviços  de  cobertura  fotográfica,  importância  de
R$2.000,00.CONTRATO N°111/2018 JUNIOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA,  referente a
locação  de  um  ônibus,  para  transportar  a  Banda  Marcial  Imigração,  na  cidade  de  Herval,
importância  de  R$1.250,00.CONTRATO  N°112/2018  HOOK  ENGENHARIA  E
CONSTRUÇÃO EIRELLI,  referente a  prestação de serviço e  fornecimento de materiais  para
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execução de 1.750,00m², no prazo de 03(três) meses a contar da ordem de serviço, importância de
R$245.400,45.CONTRATO N°113/2018 HENRIQUE CORREA VAZ, referente a prestação de
serviço de sonorização para festa junina das escolas municipais, a realizar no dia 30 de junho de
2018,  importância  de  R$200,00.CONTRATO  N°114/2018  ADILSON  KEMS  CRUZ-ME,
referente a prestação de serviço de publicação de mensagem em jornal pela passagem do dia do
colono e do motorista, na edição do dia 20 de julho de 2018, importância de R$200,00.

MORRO REDONDO, 01 DE JULHO DE 2018. 
CHAYANE PISKE CANTARELLI
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