
                   
 

O MUNICÍPIO DE MORRO REDONDO-RS TORNA PÚBLICO QUE CELEBROU OS SEGUINTES 

CONTRATOS E ADITIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020; ADITIVO III AO CONVENIO 05/2020 - HOSPITAL Dr. 

ERNESTO MAURÍCIO ARNDT, referente a complemento de repasse de recurso para pagamentos das despesas 

de custeio das atividades do programa saúde familiar – PSF, referente aos atendimentos domiciliares 

necessários a prevenção e restabelecimento da saúde para suprir a vaga na qual a medica encontra-se 

afastada,   a importância de R$2.160,00. CONVENIO 09/2020 – HOSPITAL DR. ERNESTO MAURICIO ARNDT - 

a transferência de recursos financeiros para aquisição de Equipamento Hospitalar para prestação de serviços 

de exames de diagnósticos por imagem, conforme plano operativo, inexigibilidade de licitação nº 041/2020, 

processo nº 208/2020, ofício de nº 111/2020/SMSAS, parecer jurídico e deferimento do Sr. Prefeito 

Municipal, durante o período de 19 de novembro a 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado 

enquanto houver recursos a serem restituídos em forma de gratuidade de exames à população, conforme 

disposição legal, no valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). ADITIVO I AO CONTRATO 79/2020 - 

LUIS HENRIQUE DIAS MORAES, referente a vigência do presente contrato para o período de 15 de 

outubro a 31 de dezembro de 2020. CONTRATO 104/2020 - IGOR ALBUQUERQUE DO AMARAL 

00326219064, referente a prestação de serviço de pintura da área interna do prédio do CRAS, sendo 

uma metragem de 426,66 m² de alvenaria, a importância de R$ 2.950,00. CONTRATO 105/2020 - 

LABORATÓRIO NOBEL S.A, referente a prestação de serviços para contratação de serviços para realização de 

100 testes RT-PCR para o RNA do COVID-19 de acordo com o protocolo estabelecido pelo CDC em amostras 

de Nasofaringe, para uso dos profissionais de saúde, assistência social e outros profissionais que estão na 

linha de frente do combate da pandemia do covid-19, a importância de R$ 17.000,00. CONTRATO 106/2020 - 

LUIS HENRIQUE DIAS MORAES, referente a prestação de serviços de transporte de amostras SWAB do 

município de Morro Redondo ao laboratório LACEN em Porto Alegre e Rio Grande, nos dias em que houver 

coleta, sendo sempre as segundas, terças, quartas e quintas-feiras, exceto feriados, ao custo de R$ 180,00 

(cento e oitenta reais) por dia de transporte, a importância de R$ 9.000,00. CONTRATO 107/2020 - 

CLAUDIONEI LEAL COIMBRA, referente a prestação de serviço de construção de 12m² (doze metros 

quadrados) de alvenaria, 48m (quarenta e oito metros) de viga de amarração (0,09 x 0,15m) e 48m² 

(quarenta e oito metros quadrados) de telhado de telha de fibrocimento incluso madeiramento, a 

importância de R$ 5.300,00. CONTRATO 108/2020 - WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, referente 

a prestação de serviços para aquisição de 1000 testes RT-PCR para o RNA do COVID-19 IGG/IGM, com 

certificação aprovada pela Anvisa, para uso dos profissionais de saúde, assistência social e outros 

profissionais que estão na linha de frente do centro de referências dos sintomas gripais e combate da 
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pandemia do covid-19, a importância de R$ 9.000,00. CONTRATO 109/2020 - LAZARO REDU KROLOW 

84308572015, referente a prestação de serviços de produção de vídeo visando o resgate cultural do 

município, permitindo o acesso ao conhecimento e desenvolvimento do patrimônio dos bens imateriais e 

material e a tradição doceira, Projeto Morro Redondo Terra do Doce Colonial, conforme Lei Federal 

nº14.017/2020, lei Aldir Blanc, a importância de R$ 5.000,00. 
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