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 RESOLUÇÃO Nº 41/2017 
 
 
Altera o regulamento para a modalidade 
de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns, na 
forma em que especifica. 
 

 

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS 
DO VALE DO RIO PARDO – CISVALE PREFEITO GIOVANE WICKERT, no 
uso de suas atribuições legais, conforme o disposto no Estatuto, e, 

considerando alterar a forma de publicidade dos editais de licitação, 
modalidade pregão, como forma de garantir o princípio da eficiência e 
premissa da economicidade, através do uso do site e do Diário Oficial dos 
Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, instituído e administrado pela 
FAMURS. Determina a edição da presente RESOLUÇÃO: 

 
Art. 1° Fica alterada o anexo da resolução 08 de 2015, alínea “a” e “b” do inciso 

I do art. 11, na forma abaixo: 

 

Art. 11. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 

interessados e observará as seguintes regras: 

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de 

publicação de aviso em função dos seguintes limites e formas: 

a) para bens e serviços de valores estimados em até R$ 

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais): 

1. Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, 

instituído e administrado pela FAMURS;  

2. Meio eletrônico, na Internet, no sítio do CISVALE; 

3. Para aquisição de bens ou serviços envolvendo verba federal, 

publicação no D.O.U.; e 

4. Para aquisição de bens ou serviços envolvendo verba estadual, 

publicação no D.O.E.; 

b) para bens e serviços de valores estimados acima de R$ 

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais): 

http://www.cisvalerp.com.br/
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1. Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, 

instituído e administrado pela FAMURS; 

2. meio eletrônico, na Internet, no sítio do CISVALE; 

3. jornal de circulação estadual; 

4. Para aquisição de bens ou serviços envolvendo verba federal, 

publicação no D.O.U.; e 

5. Para aquisição de bens ou serviços envolvendo verba estadual, 

publicação no D.O.E. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

               Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Santa Cruz do Sul - RS, 17 de julho de 2017. 
 
 

PREFEITO GIOVANE WICKERT 
Presidente CISVALE 

 
 
Léa Regina Machado Vargas     
Diretora Executiva       

 
 
Registre-se e publique-se.  

 
 

 
 
 

 
 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 
Certifico que o presente ato normativo foi publicado  

no site e mural do CISVALE em ___/___/_____. 
Servidor (carimbo/assinatura): 
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