ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA
Av. Itália, 474 – Fone: (54) 3456.1033
95715-000 - Santa Tereza - RS - Brasil - CNPJ: 91.987.719/0001-13

Resumo de Contrato de Carta Convite e Tomada de Preços
Contrato 063/2011 – Carta Convite 023/2011 – Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de elaboração de relatórios
técnicos para o licenciamento ambiental do asfaltamento da estrada municipal numa extensão de 3004 m, no trecho entre Santa Tereza
e a divisa com o Município de Roca Sales. HAR Engenharia e Meio Ambiente Ltda. Valor: R$ 14.800,00. Prazo: 100 dias, a contar
de 03/05/2011.
Contrato 064/2011 – Carta Convite 024/2011 – Contratação de pessoa jurídica para efetuar seguro de veículos pertencentes ao
Município. Jato Corretora de Seguros e Trânsito Ltda. Valor: R$ 3.368,36. Prazo: 12 meses, a contar de 03/05/2011.
Contrato 065/2011 – Carta Convite 025/2011 – Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de conserto de unidade de
britagem. MASTER-BRI Comércio de Equipamentos e Peças Ltda. Valor: R$ 33.614,00. Prazo: 70 dias, a contar de 18/05/2011.
Contrato 066/2011 – Carta Convite 026/2011 – Aquisição de tubos de concreto. Scaravonatti Produtos de Concreto Ltda. Valor:
R$ 26.060,00. Prazo: 12 meses, a contar de 31/05/2011.
Resumo de Contratos com Dispensa de Licitação
Contrato 005/2011 – Referente a prestação de serviços profissionais para realizar serviços de topografia, na elaboração de estudo
rodoviário, levantamento planialtimétrico, do trecho de Santa Tereza, até o limite com o Município de Roca Sales. GRS Técnica
Serviços de Consultoria. Valor: R$ 2.000,00. Prazo: 70 dias, a contar de 09/05/2011.
Contrato 006/2011 – Referente a prestação de serviços profissionais na elaboração de projeto elétrico para extensão de rede de baixa
tensão e iluminação pública, nas ruas Giuseppe Brum e Ferdinando Ferronato, no município de Santa Tereza. Zenith Engenharia e
Automação Ltda. Valor: R$ 1.500,00. Prazo: 70 dias, a contar de 10/05/2011.
Contrato 007/2011 - Referente a prestação de serviços profissionais para cadastramento e acompanhamento de projeto via SICONV,
visando a aquisição de veículo automotor em atendimento ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário no
Estado do Rio Grande do Sul (PRODESA/MAPA). SZ Consultoria de Projetos e Gestão Ambiental Ltda. Valor: R$ 1.200,00.
Prazo: 180 dias, a contar de 13/05/2011.
Contrato 008/2011 – Referente a prestação de serviços profissionais para realizar elaboração de design de móveis para a Unidade
Básica de Saúde do Município de Santa Tereza, constando execução da planta baixa com layout e vistas frontais de móveis,
detalhamentos e memorial descritivo do mobiliário. Heleni Tonini. Valor: R$ 832,00. Prazo: 40 dias, a contar de 18/05/2011.
Resumo de Termo Aditivo
Termo Aditivo nº 001/2011 – Referente ao contrato nº 089/2010 – Tomada de Preços 015/2010 – Referente a contratação de
pessoa jurídica pelo regime de empreitada global para efetuar obra de construção de muro de contenção e pavimentação asfáltica,
localizada na rua Roberto Prezzi. Cerâmica Taquari Construções Ltda. Valor: R$ 58.124,36 Prazo: A contar de 03/05/2011.
Termo Aditivo nº 001/2011 – Referente ao contrato nº 042/2010 – Tomada de Preços 010/2010 – Referente a contratação de pessoa
jurídica pelo regime de empreitada global para efetuar obra de ampliação da Unidade Básica de Saúde do Município. Cerâmica
Taquari Construções Ltda. Valor: R$ 8.622,85. Data: A contar de 03/05/2011.
Termo Aditivo nº 002/2011 – Referente ao contrato de prestação de serviços nº 052/2009 – Carta Convite 031/2009 – Referente a
contratação de empresa para tratamento dos sistemas de abastecimento d’água para consumo humano. Cristal Áqua Saneamento e
Assessoria Ltda. Valor: R$ 1.614,75 mensais. Prazo: 12 meses, a contar de 04/05/2011.
Termo Aditivo nº 001/2011 – Referente ao contrato com dispensa de licitação nº 019/2010, visando a contratação de imóvel para
instalação do Almoxarifado. Cerâmica Taquari Construções Ltda. Valor: R$ 1.575,08 mensais. Prazo: 12 meses, a contar de
07/05/2011.
Termo Aditivo nº 002/2011 – Referente ao contrato de prestação de serviços nº 054/2009 – Carta Convite 033/2009 – Referente a
prorrogação do prazo do contrato nº 054/2009 e o acréscimo no objeto do contrato de mais uma consulta médica especializada de
Neurologista . Márcia Helena Ranzi. Valor: R$ 67,27 por consulta, perfazendo um total mensal de até R$ 538,16, valor este
referente a até 08 consultas na área de neurologia. Prazo: 12 meses, a contar de 08/05/2011.
Termo Aditivo nº 001/2011 – Referente ao contrato de prestação de serviços nº 033/2010 – Carta Convite 011/2010 – Referente a
prorrogação do prazo do contrato nº 033/2010 e o acréscimo no objeto do contrato de mais 10 horas de serviços de fisioterapia à
domicílio, totalizando 62 horas mensais. Osteofísio Clínica de Reabilitação Ltda. Valor: 2.915,06 mensais. Prazo: 04 meses, a
contar de 14/05/2011.
Termo Aditivo nº 001/2011 - Referente ao contrato de prestação de serviços nº 034/2010 – Carta Convite 011/2010 – Referente a
prorrogação do prazo do contrato nº 034/2010 e o acréscimo no objeto do contrato de mais 05 horas de serviços de fisioterapia em
consultório, totalizando 57 horas mensais. R&R Reabilitação e Ortopedia Ltda. Valor: 2.681,75 mensais. Prazo: 04 meses, a contar
de 14/05/2011.
Termo Aditivo nº 002/2011 – Referente ao contrato de prestação de serviços nº 058/2009 - Carta Convite 035/2009. Referente a
contratação de empresa para transporte de adubo orgânico. Transportes Lorenzini Ltda. Valor: R$ 31,40 por viagem, sendo que do
preço cotado por viagem, 80% é de responsabilidade do poder público, ou seja, R$ 25,12 e os 20% restantes, ou seja, R$ 6,28 ficam
sob responsabilidade do agricultor que solicitar este serviço (conforme Lei Municipal 908/2009). Prazo: 04 meses, a contar de
19/05/2011.
Termo Aditivo nº 002/2011 – Referente ao contrato nº 059/2009 – Carta Convite 036/2009 – Referente a contratação de empresa
para prestação de serviço corresponde a aula de Inglês. Red Sock Cursos e Treinamentos Ltda. Valor: R$ 44,85 mensal por aluno,
sendo que do preço cotado, 25% será pago pelo aluno que possuir renda per capita inferior a 3 salários mínimos e 40% pelo aluno que
possuir renda per capita superior a 3 salários mínimos, percentual este, pago diretamente a contratada. Prazo: 12 meses, a contar de
22/05/2011.

Termo Aditivo nº 005/2011 - Referente ao contrato nº 017/2011 – Tomada de Preços 017/2010 – Referente ao reajuste do preço da
gasolina comum e aditivada para veículos e equipamentos do Município. Comércio de Combustíveis Colosso do Vale Ltda. Valor:
R$ 2,93 ao litro de gasolina comum e R$ 2,98 ao litro de gasolina aditivada. Prazo: A contar de 26/05/2011.
Termo Aditivo nº 002/2011 – Referente ao contrato nº 061/2009 – Carta Convite 038/2009 – Referente a contratação de empresa
para prestação de serviço de aulas de informática. Positiva Treinamento em Informática Ltda. Valor: R$ 56,07 mensal por aluno,
sendo que do preço cotado, 25% será pago pelo aluno que possuir renda per capita inferior a 3 salários mínimos e 40% pelo aluno que
possuir renda per capita superior a 3 salários mínimos, percentual este, pago diretamente a contratada. Prazo: 05 meses, a contar de
29/05/2011.
Termo Aditivo nº 002/2011 – Referente ao contrato nº 015/2009 – Carta Convite 008/2009 – Referente a supressão no contrato de
prestação de serviços nº 015/2009 do item 08–Sistema de Educação: avaliação do aluno com emissão de boletins, atas de
encerramento, folhas de chamada, controle de remessa de merenda para as escolas, montagem de cardápios, controle de saldos dos
produtos da merenda, no almoxarifado e nos fornecedores. Infotec Informática Ltda. Valor: O valor total do contrato passa a ser R$
2.268,66 mensais, a contar de 31/05/2011.
Resumo de Termo de Convênio
Termo de Convênio entre o Município de Santa Tereza e a Associação Santa Terezense de Canoagem-ASTECAN. Firmado
através da Lei Municip0al nº 1080/2011 de 25/05/2011. Referente ao repasse de R$ 1.200,00 mensais para a Escola de Canoagem.
Prazo: 01 ano, a contar de 01/04/2011.
Termo de Convênio entre o Município de Santa Tereza e o Município de Garibaldi. Firmado através da Lei Municipal nº
1078/2011 de 25/05/2011. Referente ao repasse de recursos financeiros na fração de 1/12 avos para custeio proporcional das despesas
a serem realizadas para a constituição de um consórcio público multifuncional composto por 12 Municípios consorciandos, do qual
será ente integrante. Valor: R$ 3.900,00. Prazo: 06 meses, a contar de 25/05/2011.
DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA
Prefeito Municipal

