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 110/2011 – Carta Convite 043/2011 – Contratação de empresa jurídica para prestação de serviços de assessoria e
consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal e de pesquisa de opinião pública.. Gestão XXI – Assessoria e
Consultoria Ltda. Valor: R$ 8.000,00 Prazo: 04 meses, a contar de 08/09/2011.
Contrato 111/2011 – Tomada de Preços 014/2011 – Contratação de empresa para prestação mensal de serviços de roçada das
estradas do interior do Município. Corrêa Serviços de Jardinagem Ltda. Valor: R$ 6.200,00 mensais. Prazo: 12 meses, a contar de
19/09/2011.
Contrato 112/2011 – Tomada de Preços 015/2011 – Contratação de empresa pelo regime de empreitada global para efetuar obra de
pavimentação intertravada em bloquetes de concreto tipo pavi-s na rua Alexandre Daniellli, em Santa Tereza-RS. Pavimentadora e
Terraplanagem Altapav Ltda. Valor: R$ 17.241,00. Prazo: 180 dias, a contar de 21/09/2011.
Contrato 113/2011 – Tomada de Preços 016/2011 – Contratação de empresa para prestação de serviços correspondentes a aulas de
informática nos níveis básico e avançado. Positiva Treinamento em Informática Ltda. Valor: R$ 60,00 por aluno, sendo que do
preço cotado 25% será pago pelo aluno que possuir renda per capita inferior a 03 salários mínimos e 40% pelo aluno que possuir
renda per capita superior a 03 salários mínimos, percentual este pago diretamente a contratada. Prazo: 12 meses, a contar de
29/10/2011.
Resumo de Contratos com Dispensa de Licitação
Contrato 018/2011 – Referente a contratação de empresa para efetuar seguro de veiculo GM, Vectra HB GT 2.0 gasolina/álcool,
Hatch, 04 portas, 2009/2010. Jato Corretora de Seguros e Trânsito Ltda. Valor: R$ 1.629,53. Prazo: De 18/09/2011 a 07/04/2011.
Contrato 019/2011 – Referente a prestação de serviços profissionais de elaboração de reforma de bar/quiosque do camping público
no Município de Santa Tereza. Metalúrgica Metton Ltda. Valor: R$ 4.320,36. Prazo: 40 dias, a contar de 26/09/2011.
Resumo de Rescisão de Contrato de Comodato
Rescisão de Contrato de Comodato entre o Município de Santa Tereza e a Mitra Diocesana de Caxias do Sul. Firmado através
da Lei Municipal 939/2009, de 11/09/2009. Conforme previsão da cláusula quinta, letra d do contrato firmado entre as partes, fica
rescindido o contrato, em comunhão de vontades, visto que o Município não percebe mais a contratação como necessária, a contar de
08/09/2011.
Resumo de Contrato de Comodato
Contrato de Comodato entre o Município de Santa Tereza e a Mitra Diocesana de Caxias do Sul. Firmado através da Lei
Municipal nº 1096/2011 de 08/09/2011. Referente ao contrato de comodato de um imóvel localizado na Rua Don Giosué Bardin, s/nº
no Município de Santa Tereza. Prazo: 25 anos, a contar de 08/09/2011.
Resumo de Termo de Convênio
Termo de Convênio entre o Município de Santa Tereza e a Universidade de Caxias do Sul-UCS. Firmado através da Lei
Municipal nº 1073/2011 de 19/05/2011. Referente a conjugação de esforços, visando apoiar e incentivar o desenvolvimento da
modalidade de canoagem, principalmente voltada às categorias de base. Prazo: 01 ano, a contar de 01/04/2011.
Termo de Convênio entre o Município de Santa Tereza e o Clube Santa Tereza. Firmado através da Lei Municipal nº 1.102/2011
de 23/09/2011. Referente ao repasse financeiro para ajuda no pagamento da banda que animará o Jantar de Confraternização que
acontecerá no dia 24/09/2011. Valor: R$ 1.000,00. Prazo: 04 meses, a contar de 23/09/2011.
Resumo de Termo Aditivo
Termo Aditivo 001/2011 – Referente ao Convênio autorizado pela Lei Municipal nº 1073/2011 firmado ente o Município de Santa
Tereza e a Universidade de Caxias do Sul-UCS. Termo aditivo firmado para aditar o convênio celebrado através da Lei Municipal nº
1073/2011 de 19/05/2011, com as seguintes obrigações da Conveniada: empréstimo de equipamentos para treinamentos (caiaques,
remos e coletes salva-vidas); fornecer supervisão às aulas, mediante profissional capacitado e disponibilizar estagiário para
monitoramento das atividades da escola de canoagem, a contar de 01/06/2011.
Termo Aditivo 003/2011 – Referente ao contrato nº 089/2010 – Tomada de Preços 015/2010 – Referente a prorrogação do prazo do
contrato nº 089/2010, este referente a contratação de empresa para efetuar obra de construção de muro de contenção e pavimentação da
Rua Roberto Prezzi, por mais 90 dias, em razão do atraso no repasse de recursos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Cerâmica Taquari Construções Ltda. Prazo: 90 dias, a contar de 15/08/2011.
Termo Aditivo 001/2011 – Referente ao contrato nº 058/2011 – Tomada de Preços 007/2011 – Referente a prorrogação do prazo do
contrato nº 058/2011, este referente a contratação de pessoa jurídica pelo regime de empreitada global para efetuar obra de calçamento
de paralelepípedos de pedras de basalto na rua Ângelo Ceriotti, em razão das chuvas ocorridas durante o período de inverno. Fratello
Comércio e Transportes Ltda.-ME. Prazo: 90 dias, a contar de 08/09/2011.
Resumo de Contrato Múltiplo entre a ECT e a Prefeitura Municipal de Santa Tereza – Referente a contrato múltiplo de
prestação de serviços e venda de produtos, que entre si fazem a Prefeitura Municipal de Santa Tereza e a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos. Prazo: 12 meses, a contar de 22/09/2011.
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Prefeito Municipal

