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 Rateio
Contrato de Rateio nº 012/2013 – Contrato de Rateio celebrado entre o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha(Consórcio) e o
Município de Santa Tereza(Consorciado). Referente o repasse de recursos financeiros pelo Consorciado ao Consórcio para a realização de despesas deste último, com
base no art. 2º, VII, do Decreto Federal nº 6.017/07 c/c art. 12 da Lei Federal nº 4.320/64. Valor: R$ 936,95 mensais. Prazo: De 01/01/2014 a 31/12/2014.
Resumo de Contrato de Carta Convite e Tomada de Preços
Contrato 001/2014– Tomada de Preços 020/2013 - Contratação de pessoa jurídica para a prestação mensal de serviços médicos na área de ginecologia-obstetrícia.
Ballmed Clínica Médica Ltda-ME. Valor: Valor total de até R$ 8.095,00 mensais, referentes a até 100 consultas médicas na área Ginecologia-Obstetrícia, no valor
de R$ 61,00 por consulta, totalizando um valor de até R$ 6.100,00 mensais e até 05 procedimentos médicos ginecológicos mensais, no valor de R$ 399,00 cada,
perfazendo um total de até R$ 1.995,00 mensais. Prazo: 12 meses, a contar de 20/01/2014.
Contrato 002/2014 – Carta Convite 001/2014 – Aquisição de merenda para a Creche, Ensino Médio, Pré Escola e Ensino Fundamental. Cooperativa Santa Teresa
Ltda. Valor: R$ 2.453,32. Prazo: 06 meses, a contar de 24/01/2014.
Contrato 003/2014 – Carta Convite 001/2014 – Aquisição de merenda para a Creche, Ensino Médio, Pré Escola e Ensino Fundamental. Vale Dourado Comércio de
Tecidos Ltda. Valor: R$ 464,20. Prazo: 06 meses, a contar de 24/01/2014.
Contrato 004/2014 – Carta Convite 001/2014 – Aquisição de merenda para a Creche, Ensino Médio, Pré Escola e Ensino Fundamental. Supermercado Remus
Ltda. Valor: R$ 3.718,81 Prazo: 06 meses, a contar de 24/01/2014.
Contrato 005/2014 - Tomada de Preços 021/2013 - Aquisição de óleo diesel para veículos, máquinas e equipamentos da municipalidade. Safra Diesel Ltda. Valor:
Até R$ 195.300,00, referentes a até 90.000 litros de óleo diesel comum, com um valor unitário de R$ 2,17 ao litro. Prazo: 12 meses, a contar de 30/01/2014.
Contrato 006/2014 – Tomada de Preços 022/2013 - Contratação de posto de abastecimento de combustível para suprir a necessidade da frota de veículos da
municipalidade. Comércio de Combustíveis Colosso do Vale Ltda. Valor: R$ 3,16 ao litro de Gasolina Comum, perfazendo um total de até R$ 37.920,00
correspondentes a até 12.000 litros; R$ 3,19 ao litro de Gasolina Aditivada, perfazendo um total de até R$ 79.750,00, correspondentes a até 25.000 litros e R$ 2,77 ao
litro de Óleo Diesel S10, perfazendo um total de até R$ 5.540,00, correspondentes a até 2.000 litros. Prazo: 12 meses, a contar de 30/01/2014.
Contrato 007/2014 – Tomada de Preços 001/2014 - Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de transporte escolar. Transportes Coletivo Santo
Antônio Ltda. Valor: No Trajeto VI – R$ 2,94 ao quilômetro rodado, perfazendo um total de até R$ 279.30 ao dia, referentes a uma quilometragem diária (média) de
95 km. Prazo: De 31/01/2014 a 31/12/2014.
Contrato 008/2014 - Tomada de Preços 001/2014 - Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de transporte escolar. Bruno Viagens Ltda. Valor: No
Trajeto I – R$ 3,05 ao quilômetro rodado, perfazendo um total de até R$ 131,15 ao dia; referentes a uma quilometragem diária (média) de 43 Km; Trajeto III – R$
3,05 ao quilômetro rodado, perfazendo um total de até R$ 102.17 ao dia; referentes a uma quilometragem diária (média) de 33,5 Km; Trajeto IV – R$ 3,35 ao
quilômetro rodado, perfazendo um total de até R$ 201,00 ao dia; referentes a uma quilometragem diária (média) de 60 Km; Trajeto V – R$ 3,15 ao quilômetro rodado,
perfazendo um total de até R$ 64,57 ao dia; referentes a uma quilometragem diária (média) de 20,5 Km e Trajeto VII – R$ 3,05 ao quilômetro rodado, perfazendo um
total de até R$ 173,85 ao dia; referentes a uma quilometragem diária (média) de 57 Km. Prazo: De 31/01/2014 a 31/12/2014.
Resumo de Contrato com Dispensa de Licitação
Contrato 001/2014 – Referente a prestação de serviço para lavar e passar peças de roupas, como toalhas, lençóis e todo o material utilizado pelos diversos setores do
Município. Italvina Damiani Beal-ME. Valor: RS 13,40 por dúzia de peças. Prazo: 12 meses, a contar de 04/01/2014.
Contrato 002/2014 - Referente a locação de um imóvel inscrito sob a matrícula de nº 1053, livro nº 28, translado fls. 034/5, situado na Avenida Itália, s/nº, Bairro
Centro, na cidade de Santa Tereza-RS, para fins de instalação do Conselho Tutelar de Santa Tereza. Jurandir Pinsetta. Valor: R$ 427,52 mensais. Prazo: 12 meses, a
contar de 04/01/2014.
Contrato 003/2014 – Referente a prestação de serviços profissionais para realizar serviços de levantamento topográfico, com georreferenciamento, para delimitação
das áreas das grutas Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora da Uva. MGTOP Topografia Ltda. Valor: R$ 7.000,00. Prazo: 70 dias, a contar de 29/01/2014.
Resumo de Termo Aditivo
Termo Aditivo 003/2014 – Referente ao contrato nº 001/2011 – Carta Convite 041/2010 – Referente a prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços nº
001/2011, visando a contratação de agente de integração para proporcionar estágios a estudantes. Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do
Sul-CIEE. Prazo: 12 meses, a contar de 04/01/2014.
Termo Aditivo 001/2014 – Referente a prorrogação do prazo Contrato de Prestação de Serviços 001/2013 – Referente a contratação de empresa para a prestação de
serviços de coleta, transporte, tratamento(incineração) e destino final dos resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, nos parâmetros que determina a Lei
Estadual nº10.099 de 07/02/1994, a Resolução nº 283, de 12/07/2001(CONAMA) e as normas da ABNT(Associação Brasileira de Normas Técnicas) vigentes. Seresa
& Resi-Service Ltda. Valor: R$ 243,32 mensais, valor este relativo à coleta quinzenal de 01 (um) recipiente com capacidade de 100 (cem) litros. Prazo:12 meses, a
contar de 04/01/2014.
Termo Aditivo nº 002/2014– Referente a prorrogação do prazo do termo de credenciamento nº 001/2012 – Referente ao credenciamento de instituição bancária com
pagamento para serviços de cobrança de guias de débitos tributários e não tributários. Caixa Econômica Federal. Prazo: 12 meses, a contar de 28/01/2014.
Termo Aditivo nº 002/2014 – Referente a prorrogação do prazo do termo de credenciamento nº 003/2012 – Referente ao credenciamento de instituição bancária com
pagamento para serviços de cobrança de guias de débitos tributários e não tributários. Banco do Estado do Rio Grande do Sul-Banrisul. Prazo: 12 meses, a contar
de 28/01/2014.
Termo Aditivo nº 002/2014 – Referente a prorrogação do prazo do termo de credenciamento nº 002/2012 – Referente ao credenciamento de instituição bancária com
pagamento para serviços de cobrança de guias de débitos tributários e não tributários. Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Carlos
Barbosa – Sicredi Serrana-RS. Prazo: 12 meses, a contar de 28/01/2014.
Termo Aditivo nº 003/2014 – Referente a prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços 011/2011 – Carta Convite 002/2011 – Referente a contratação
de empresa para prestação de serviços de oftalmologia. Clínica de Olhos G & O Ltda. Valor: R$ 1.664,89. Prazo: 12 meses, a contar de 28/01/2014.
Resumo de Termo de Convênio
Termo de Convênio entre o Município de Santa Tereza e a Associação de Proteção ao Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Turístico de Santa Tereza –
APHAT-ST. Firmado através da Lei Municipal nº 1.285/2014 de 15.01.2014. Referente ao repasse financeiro a fim de proporcionar a todas as crianças e jovens do
Município de Santa Tereza a prática de atividades esportivas mediante treinamentos teóricos e esportivos propriamente de cunho teórico e prático e disputas nas
modalidades eleitas em promoções desta natureza. Valor: R$ 1.200,00 mensais. Prazo: De 01/02/2014 a 30/12/2014.
Resumo de Rescisão Unilateral de Contrato
Rescisão Unilateral do Contrato nº 061/2013 – Tomada de Preços nº 006/2013 - Referente a contratação de empresa especializada em planejamento, operacionalização
e execução de Concurso Público - O Município de Santa Tereza, tendo em vista o procedimento administrativo especial, instaurado pela Portaria nº 3145/2013,
resolve rescindir, unilateralmente o Contrato nº 061/2013, firmado com a Empresa Sociedade de Desenvolvimento Vale do Bandeirantes Ltda., a contar de
19/11/2013.
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