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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS
DO SUL CODECA
Súmulas
PREGÃO: CONTRATADA: Concreserra Artefatos de Cimento Ltda. Objeto: aquisição parcelada de tubos de concreto, pelo
período de 12 (doze) meses. Valor Total Estimado: R$ 56.800,00. Vigência: 23/11/2018 a 23/11/2019. Processo licitatório n.º
085/2018, modalidade Pregão – SRP. TERMO ADITIVO: CONTRATADA: Alpha Higiene e Limpeza Ltda. Objeto: aquisição
parcelada de materiais de limpeza automotivos, pelo período de 12 (doze) meses. O quantitativo do item 02 da Ata de Registro de
Preços, serão acrescidos de 25% (vinte e cinco por cento). Por essa razão o valor original da Ata de Registro de Preços será
aumentado em R$ 4.025,00 (quatro mil e vinte e cinco reais) correspondendo a um acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento)
sobre o valor inicial total do registro de preços, em conformidade com o disposto no artigo 65, §1º, da lei federal nº 8.666/1993 e,
no parágrafo 1º da Cláusula Quinta, do Instrumento original. Vigência: 12/11/2018 a 12/11/2019. Processo n.º 133/2017,
modalidade Pregão – SRP. TERMO ADITIVO: CONTRATADA: Proquil Produtos Químicos de Limpeza Ltda. Objeto:
aquisição parcelada de materiais de limpeza automotivos, pelo período de 12 (doze) meses. O quantitativo do item 01 da Ata de
Registro de Preços, serão acrescidos de 25% (vinte e cinco por cento). Por essa razão o valor original da Ata de Registro de
Preços será aumentado em R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais) correspondendo a um acréscimo de 25% (vinte e cinco
por cento) sobre o valor inicial total do registro de preços, em conformidade com o disposto no artigo 65, §1º, da lei federal nº
8.666/1993 e, no parágrafo 1º da Cláusula Quinta, do Instrumento original. Vigência: 12/11/2018 a 12/11/2019. Processo n.º
133/2017, modalidade Pregão – SRP.
Caxias do Sul, 04 de dezembro de 2018.
Amarilda Bortolotto – Diretora-Presidente
Janaína Teixeira Socca - Diretora Administrativo-Financeira

Administradora de Consórcios Intermunicipais S/A
ADCOINTER
Súmulas
INEXIGIBILIDADE: CONTRATADA: PRO SALUTE SERVIÇOS PARA A SAÚDE LTDA. Objeto: contratação de empresa para
prestação de Serviços de Saúde Ocupacional, compreende: a elaboração, coordenação, execução, orientação e renovação anual do
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), regulado pela Lei nº 6.514 de 22.12.1977, Portaria 3214 de
08.06.78 e Portaria MTB/SSST nº 24, de 29.12.94, que alterou a Norma Regulamentadora (NR-7); a elaboração, coordenação,
execução, orientação e renovação anual do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT)/ Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), de acordo com a Norma Regulamentadora (NR-9); a implantação, orientação,
manutenção, emissão e registro em meio eletrônico do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), regulado pela IN INSS/DC nº
078 de 16/07/2002; execução dos exames clínicos e complementares constantes no PCMSO, bem como o gerenciamento da
periodicidade dos exames clínicos e complementares constantes no PCMSO, tudo conforme definido no Anexo I, que integra este
instrumento para todos os fins de direito, pelo período de 12 (doze) meses. Valor Total Estimado: R$ 1.070,40. Vigência:29/11/18
a 29/11/19. Processo nº 09/18, modalidade Inexigibilidade. PERMISSÃO REMUNERADA DE USO-PEDRA: CONTRATADO:
Rudi Regelin e Wanderlei Rodrigo Regelin. Objeto: Constitui objeto da presente permissão a outorga pela Permitente aos
Permissionários, à título precário, oneroso, observado o caráter itinerante, rotativo e não permanente, da área de 4m²
(quatro metros quadrados) no Galpão Não Permanente (GNP) do Mercado Atacadista CEASA-Serra/Caxias do Sul, localizado à
Rua Jacob Luchesi, nº 3181, Bairro Santa Lúcia, em Caxias do Sul - RS, identificado, inicialmente, como PEDRA 03-A para
comercialização de produtos hortigranjeiros e/ou agro industrializados em conformidade com o preconizado no Regulamento de
Mercado da ADCOINTER S.A, pelo valor do TPRU individual. Total estimado: R$109,92 (cento e nove reais e noventa e dois
centavos). Pelo período de 12 (doze)meses. Vigência: 0312/2018 a 03/12/2019. Processo Dispensa de Licitação nº 539/18.
Caxias do Sul, 03 de dezembro de 2018.
Camila Sandri Sirena – Diretora-Presidente
Ricardo Bicca Ferrari – Diretor-Administrativo Financeiro
Flávio Hillebrand – Diretor Técnico

Exploração sexual de crianças e adolescentes é crime, denuncie ao Conselho Tutelar - Disque 100.

