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
Contrato 070/2012 - Carta Convite 033/2012 – Aquisição de flores e materiais para jardins e praças. Floricultura São Francisco Ltda.. Valor: R$ 8.470,00. Prazo:
06 meses, a contar de 13/06/2012.
Contrato 072/2012 – Carta Convite 035/2012 - Contratação de empresa para realizar detonação em rocha na pedreira localizada junto ao britador Municipal, na
quantidade de 4.000 m³. Terraplenagem Salvador Ltda. Valor: R$ 12,30 ao metro cúbico, perfazendo um total de R$ 49.200,00. Prazo: 05 meses, a contar de
19/06/2012.
Resumo de Contrato com Dispensa de Licitação
Contrato 013/2012 – Referente a prestação de serviços profissionais para acompanhamento de projeto cadastrado via SINCOV-Projeto de mecanização agrícola:
aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. SZ Consultoria de Projetos e Gestão Ambiental Ltda. Valor: R$ 1.350,00. Prazo: 180 dias, a contar de 29/06/2012.
Resumo de Contrato Emergencial com Dispensa de Licitação
Contrato 001/2012 - Referente ao contrato Emergencial de Prestação de Serviços nº 001/2012, conforme protocolo 84/2012, visando a contratação de pessoa jurídica
ou autônoma para prestação de serviço de transporte escolar, no Trajeto VIII (meio dia e vespertino) – Santa Tereza – Linha Pederneira – Santa Tereza, total de 54,4
Km. Barella Viagens Ltda. Valor: R$ 2,52 ao quilômetro, totalizando um valor de até R$ 137,09 ao dia. Prazo: 90 dias, a contar de 15/06/2012.
Resumo de Termo Aditivo
Termo Aditivo 003/2012 – Referente ao contrato com dispensa de licitação nº 005/2012, visando a contratação de pessoa jurídica ou autônoma para prestação de
serviço de transporte escolar, ficando suprimido no objeto do contrato nº 005/2012, no Trajeto VIII (Santa Tereza – Linha Pederneira – Santa Tereza), a distância de 2,8
km, perfazendo uma quilometragem diária média de 51,60 Km e um valor total de até R$ 130,03 ao dia. Barella Viagens Ltda. Prazo: A contar de 28/05/2012.
Termo Aditivo 001/2012 – Referente ao contrato nº 067/2011 – Tomada de Preços nº 010/2011 – Referente a prorrogação do prazo do contrato nº 067/2011, visando a
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos nas áreas de clínica geral e pediatria. Paulo Jandrei Martins Rodrigues e Cia Ltda – ME. Valor:
R$ 13.369,65 mensais, referentes a 40 horas semanais, de Clínica Geral, incluindo consultas, visitas domiciliares e procedimentos ambulatoriais e R$ 31,46 por
consulta referentes a serviços médicos da área de Pediatria, perfazendo um total de até R$ 2.359,50, referentes a até 75 consultas mensais da área mencionada. Prazo:
12 meses, a contar de 10/06/2012.
Termo Aditivo 003/2012 – Referente ao contrato nº 065/2009 – Carta Convite nº 041/2009 – Referente a prorrogação do prazo do contrato nº 065/2009, visando a
contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção de equipamentos de informática, atualização, manutenção, assistência técnica preventiva e corretiva
do site, servidor web e Firewall. Carlos Alberto Di Domênico. Valor: R$ 1.528,01 mensais. Prazo: 12 meses, a contar de 16/06/2012.
Termo Aditivo 001/2012 – Referente ao contrato nº 062/2012 – Carta Convite nº 030/2012 – Referente ao acréscimo no objeto do contrato de prestação de serviços nº
062/2012 da quantidade de serviços e materiais referentes a alteração do projeto básico da referida obra, conforme tabela anexa ao termo aditivo. Cidade Projetos e
Construções Ltda. Valor: R$ 5.304,75. Prazo: A contar de 20/06/2012.
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Prefeito Municipal

