
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
DECRETO Nº  20/2013
DEFINE LIMITES PARA A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E 
PROÍBE  ESTACIONAMENTO  NO  ESPAÇO  CULTURAL 
ROSELI DOLESKI PRETTO.
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas 
atribuições legais, nos termos do art. 110, inciso VIII, da Lei Orgânica, 
e 
Considerando  a  necessidade  de  definir  regras  para  a  circulação  de 
veículos no Espaço Cultural Roseli Doleski Pretto, pois existem riscos 
de danos ao Patrimônio Histórico;
Considerando que o Espaço Cultural Roseli Doleski Pretto, de acordo 
com a Lei Municipal n.º 4.097, de 24 de dezembro de 2003, é composto 
pela Academia Passo-fundense de Letras, Teatro Municipal Múcio de 
Castro,  Museu  Histórico  Regional,  Museu  de  Artes  Visuais  Ruth 
Schneider e Biblioteca Pública Municipal Arno Viuniski;
Considerando  a  manifestação  favorável  do  Conselho  Municipal  de 
Cultura;  
DECRETA:
Art.  1º  Fica  proibido  o  trânsito  de  veículos,  circulação  e 
estacionamento, na área localizada no Espaço Cultural Roseli Doleski 
Pretto,  excetuando-se  a  carga  e  descarga  utilizada  pelas  entidades 
sediadas  no  referido  espaço,  no  limite  de  tempo  necessário  ao 
procedimento. 
Art. 2º Os infratores das normas contidas neste Decreto, estão sujeitos 
às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, inclusive à 
remoção do veículo conduzido pelo infrator ao depósito indicado pela 
Autoridade Municipal de Trânsito.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
DECRETO Nº  21/2013
REGULAMENTA A LEI N.º 4.776, 10 DE JUNHO DE 2011, QUE 
CRIOU  O  FUNDO  MUNICIPAL  DE  CULTURA  DE  PASSO 
FUNDO – FUNCULTURA.
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas 
atribuições legais,   de acordo com o que dispõe o inciso VIII do art. 
110 da Lei Orgânica Municipal, a vista do Processo n° 2013/2485, 
DECRETA:

Art.  1º  O  Fundo  Municipal  de  Cultura  de  Passo  Fundo  – 
FUNCULTURA, criado pela Lei n.º  4.776, de 10 de junho de 2011, 
reger-se-á  por  este  Decreto  e  demais  atos  normativos  que  forem 
expedidos pelo Poder Executivo.
Art.2º   Os  recursos  do  FUNCULTURA  poderão  ser  aplicados  da 
seguinte forma: 
I  –  a  fundo  perdido,  em  favor  de  projetos  culturais  habilitados  e 
selecionados,  através  de  prêmios  culturais,  que  tenham prestação  de 
contas  das  ações  e  não  físico-financeiro,  por  edital,  exigida  a 
comprovação  do bom  e  regular  emprego,  bem como dos resultados 
alcançados;
II  –  por  meio  de  empréstimos  reembolsáveis  em  favor  de  projetos 
artístico-culturais habilitados, selecionados por edital.
§1º  A transferência  financeira,  a  fundo perdido,  do FUNCULTURA, 
dar-se-á sob a forma de subvenções e auxílios.
§2º  Para  o  financiamento  reembolsável,  o  FUNCULTURA,  estudará 
com o agente financeiro a taxa de administração, prazos para a carência, 
juros, limites, aval e formas de pagamento, os quais serão fixados em 
instrução específica, publicado em edital
§3º É vedada a aplicação de recursos do FUNCULTURA na construção 
ou conservação de bens imóveis, em despesas de capital, em projetos 
originários  dos  poderes  públicos  em  nível  municipal,  estadual  ou 
federal,  na  contratação  de  serviços  para  a  elaboração  de  projetos 
artístico-culturais,  bem como em obras,  produtos,  eventos  ou outros, 



destinados  ou  circunscritos  a  circuitos  privados  ou  a  coleções 
particulares.
§  4º  Os  projetos  culturais  deverão  ter  como  seu  principal  local  de 
produção e execução o Município de Passo Fundo.
§5º  Após  Executado  o  projeto,  o  produto  cultural  pertencerá  ao 
proponente, que poderá vendê-lo para fora de Passo Fundo.
Art.3º O FUNCULTURA será administrado pelas seguintes instâncias:
I – Conselho Administrativo;
II – Conselho Municipal de Cultura, instituído pela Lei 4.597, de 04 de 
setembro de 2009;
III - Comissão Especial de Avaliação e Seleção.
Art.4º  O  Conselho  Administrativo  será  composto  por  05  (cinco) 
membros, nomeados pelo Prefeito Municipal, a saber:
I - pelo Secretário da Secretaria de Desporto e Cultura - SEDEC
II  -  pelo representante do Conselho Municipal  de  Cultura,  eleito em 
plenária;
III- 01 (um) representante da Secretaria de Finanças;
IV - 01 (um) representante da Secretaria de Administração;
V – 01 (um) representante da Secretaria de Planejamento.
Art.  5º  As  funções  de  Presidente  e  Vice-Presidente  do  Conselho 
Administrativo,  bem  como  as  de  Tesoureiro,  Primeiro  Secretário  e 
Segundo  Secretário  serão  exercidas  pelo  membro  eleito  na  primeira 
reunião do conselho administrativo.
Parágrafo  único.  Em caso de vacância  ou impedimento  o Presidente 
será substituído pelo Vice-presidente.
Art.6º A função de membro do Conselho Administrativo será exercida 
gratuitamente e considerada serviço público relevante.
§ 1º Os membros de que trata o art. 4º deste Decreto exercerão seus 
mandatos  enquanto  titulares  de  seus  respectivos  cargos,  podendo, 
mediante justificativa, indicar suplentes para as suas ausências.
§  2º  O  mandato  do  membro  do  Conselho  Administrativo  será 
considerado extinto no caso de ausência injustificada por mais de 03 
(três) reuniões consecutivas,  sendo que a entidade deverá indicar um 
substituto, exceto o Secretário da SEDEC.
Art.7º O Conselho Administrativo reunir-se-á, ordinariamente, uma vez 
por mês, e, extraordinariamente, quando se considerar necessário.
Parágrafo  único.  As  deliberações  do  Conselho  Administrativo  serão 
tomadas  com  a  presença  da  maioria  absoluta  de  seus  membros, 
considerando-se  a  totalidade  dos  mesmos,  tendo  o  Presidente  do 
Conselho o voto de qualidade.
Art.8º Compete ao Conselho Administrativo:
I - administrar e promover o cumprimento da finalidade do Fundo;
II - estabelecer normas e diretrizes para a gestão do Fundo;
III - elaborar e aprovar as pautas das reuniões;
IV - submeter, anualmente, à apreciação do Prefeito Municipal relatório 
das atividades desenvolvidas pelo Fundo;
V - aprovar os planos de aplicação dos recursos;
VI – fiscalizar a execução dos projetos aprovados no FUNCULTURA;
VII - avaliar e aprovar a prestação de contas dos projetos aprovados no 
FUNCULTURA.
VIII - elaborar e publicar editais convocatórios, contendo os prazos, a 
tramitação  interna  e  a  padronização  de  apreciação  dos  projetos, 
definindo,  ainda,  os  formulários  necessários  para  apresentá-los,  bem 
como  a  documentação  a  ser  exigida,  além  dos  valores  máximos  e 
mínimos atribuíveis, individualmente, por projetos.
Art. 9º Compete ao Presidente do Conselho Administrativo:
I - convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias;
II - representar o Conselho ou designar membro para esta finalidade;
III  -  abrir,  controlar,  movimentar  e  encerrar  contas  bancárias  do 
FUNCULTURA, juntamente com o Tesoureiro;
IV - promover a ordenação das receitas e despesas do Fundo;



V  -  assinar  memorandos,  ofícios  e  quaisquer  outros  documentos 
relacionados com as atividades de administração do Conselho;
VI - outras atribuições estabelecidas no Regimento Interno.
Art.10. Compete ao Vice-Presidente do Conselho Administrativo:
I - participar das reuniões;
II - propor e decidir questões relativas ao Fundo;
III  -  propor  discussões  de  problemas  concernentes  à  atuação  do 
Conselho, bem como sugerir soluções.
IV  –  Representar  o  Presidente  nas  suas  ausências  ou  sempre  que 
necessário.
Art. 11. Compete ao Tesoureiro:
I – Assinar cheques e ordenar despesas junto com o Presidente;
II - participar das reuniões;
III - propor e decidir questões relativas ao Fundo;
IV  -  propor  discussões  de  problemas  concernentes  à  atuação  do 
Conselho, bem como sugerir soluções.
Art. 12. Compete ao Primeiro-Secretário:
I – secretariar as reuniões do Conselho Administrativo;
II – elaborar as atas, ofícios, memorandos, documentos;
III - participar das reuniões;
IV - propor e decidir questões relativas ao Fundo;
V  -  propor  discussões  de  problemas  concernentes  à  atuação  do 
Conselho, bem como sugerir soluções.
Art. 13 Compete ao Segundo-Secretário:
I - auxiliar o Primeiro-Secretário sempre que necessário;
II – substituir o Primeiro-Secretário nas suas ausências ou sempre que 
necessário;
III - participar das reuniões;
IV - propor e decidir questões relativas ao Fundo;
V -  propor  discussões  de  problemas  concernentes  à  atuação  do 
Conselho, bem como sugerir soluções.
Art.14. Os recursos destinados ao Fundo bem como as receitas geradas 
por  suas  atividades  serão transferidos,  depositados ou  recolhidos em 
conta-corrente única.
Parágrafo único. A movimentação da conta-corrente far-se-á mediante 
assinatura  do  Presidente  do  Conselho  Administrativo  conjuntamente 
com o Tesoureiro.
Art. 15. Ao Conselho Municipal de Cultural compete:
I - estabelecer normas e diretrizes para a gestão do Fundo;
II – aprovar os planos de aplicação de recursos;
III  –  aprovar  a  composição  da  Comissão  Especial  de  Avaliação  e 
Seleção – CEAS do FUNCULTURA;
IV – elaborar e aprovar o regimento interno da Comissão Especial de 
Seleção - CEAS do FUNCULTURA.
Art. 16. À Comissão Especial de Avaliação e Seleção – CEAS compete:
I – selecionar e aprovar os projetos culturais a serem financiados pelo 
Fundo, de acordo com as diretrizes e as disponibilidades financeiras;
II - fixar e revisar normas e critérios referentes à apreciação dos projetos 
culturais, dando àqueles a devida publicidade;
III  -  coordenar  todos  os  trâmites  administrativos  necessários  ao  seu 
pleno funcionamento,  inclusive os  relacionados à difusão  da Lei  e à 
orientação de empreendedores e entidades privadas de natureza cultural 
com ou sem fins lucrativos;
IV - emitir  e encaminhar ao Conselho Municipal de Cultura, parecer 
técnico final, em ordem de classificação, sobre os projetos apresentados, 
conforme  editais  convocatórios  publicados,  nos  aspectos  legais,  de 
viabilidade  técnico-financeira  e  compatibilidade  com  o  Plano  de 
Aplicação de Recursos;
V - acompanhar os projetos aprovados, encaminhando ao Presidente do 
Conselho  Administrativo  do  Fundo,  ao  seu  término  ou  a  qualquer 
tempo, e aprovar o  Relatório Técnico de conclusão de Projeto;



VI - opinar sobre cláusulas de convênios, contratos ou outras questões 
submetidas à sua consideração;
VII- outras atribuições estabelecidas no Regimento Interno.
§ 1º A CEAS, composta por 05 (cinco) membros, será nomeada pelo 
Prefeito Municipal, através de portaria, sendo:
I - 03 (três) representantes do setor artístico-cultural e seus respectivos 
suplente, escolhidos em assembléia do Conselho Municipal de Cultura;
II  -  02  (dois)  representantes  da  administração  municipal  e  seus 
respectivos suplentes, indicados pelo Prefeito, sendo um representante 
da Secretaria de Desporto e Cultura – SEDEC e outro representante da 
Secretaria de Finanças.
§ 2º O mandato será a cada Edital, não sendo permitida a apresentação 
de projetos durante o período do mandato.
§  3º  O  projeto  cultural  será  analisado  em  seu  aspecto  formal  de 
preenchimento  e  compatibilidade  de  custos  orçamentários  com  os 
valores de mercado, verificação de débitos do empreendedor para com a 
Fazenda Pública Municipal,  bem como da legalidade  e autenticidade 
dos  documentos  acostados,  conforme  previsto  nos  editais 
convocatórios.
§4º Os representantes do setor artístico-cultural serão escolhidos dentre 
um colégio eleitoral composto por associações, entidades de classe do 
setor,    com ou sem fins lucrativos, com reconhecida representatividade 
na  área  cultural  e  com,  ao  menos,  um  ano  de  existência  legal 
comprovada e por pessoas físicas desde que comprovem a sua atuação 
nas áreas artísticas ou afins.
§5º  A  eleição  realizar-se-á  segundo  normas  e  critérios  estabelecidos 
pelo  colégio  de  entidades  culturais,  com  a  previsão  de  inscrições 
prévias, de acordo com edital.
§6º  As  entidades  culturais  e  as  pessoas  físicas,  para  integrarem  o 
colégio  eleitoral,  deverão  cadastrar-se  na  Secretaria  de  Desporto  e 
Cultura que tornará pública a relação dos credenciados antes da reunião 
de eleição dos representantes, cabendo ao Secretário a homologação do 
cadastro. 
Art. 17.  A CEAS poderá utilizar integralmente os recursos disponíveis 
do Fundo, ou mesmo não selecionar nenhum dos projetos para apoio, 
justificadamente.
§  1º  Cada  projeto  terá  um  parecer  e  será  redigido  por  um  relator 
escolhido  entre  os  membros  da  CEAS,  caso  haja  necessidade  será 
solicitado pela CEAS parecer técnico de profissional habilitado.
§ 2º  A CEAS após o exame do projeto,  emitirá  parecer  conclusivo, 
considerando-o ou não  apto  a  receber  o  apoio financeiro  do Fundo, 
sendo o empreendedor notificado da decisão da CEAS, facultando-se-
lhe vistas do processo.
Art.  18.  À  Comissão  Especial  de  Avaliação  e  Seleção  receberá  o 
Relatório  Técnico  de  Conclusão  de  Projeto  elaborado  pelo 
empreendedor responsável pelo projeto e analisará concluíndo pela sua 
aprovação ou não.
§ 1º O Relatório Técnico de Conclusão de Projeto poderá, se for o caso, 
ser  complementado  por  documentos  críticos  (material  de  imprensa 
especializada, jornais,  revistas etc.)  e registro  do processo de criação 
(fotografia,  vídeos  e  similares)  e  conterá,  no  mínimo,  os  seguintes 
dados:
I - a descrição do(s) evento(s);
II - histórico de sua repercussão;
III - o público atingido;
IV - o resultado obtido e/ou a se obter.
§ 2º O Relatório Técnico de Conclusão de Projeto deverá ser concluído 
no  prazo  de  30  (trinta)  dias  da  conclusão  do  projeto,  podendo, 
justificadamente, ser prorrogado por igual período.
Art. 19 O empreendedor responsável pelo projeto que for rejeitado pela 
Comissão de Especial de Avaliação e Seleção poderá interpor recurso 
da decisão da CEAS. 



Art. 20 O empreendedor responsável por projetos aprovados, que tiver 
sua prestação de contas rejeitada, terá acesso a toda documentação que 
sustentou a decisão, bem como poderá interpor recurso junto à SEDEC 
para reavaliação do Relatório  Final,  acompanhado,  se for  o caso,  de 
elementos não trazidos inicialmente à consideração da Secretaria. 
§1º A CEAS fará publicar, sob a forma de extrato,  todos os projetos 
aprovados em cada edital.
§2º Anualmente serão lançados no mínimo 01 (um) e no máximo 04 
(quatro) Editais, desde que existam recursos.
Art.21.  Poderão concorrer  ao  apoio  do  Fundo,  os  empreendedores  e 
entidades privadas de natureza cultural com ou sem fins lucrativos, com 
domicílio ou sede comprovados no Município de Passo Fundo há, no 
mínimo, 02 (dois) anos.
§ 1º Somente poderão apresentar projetos para receber apoio do Fundo, 
as pessoas físicas ou jurídicas que:
I - não tenham débito com a Fazenda Pública Municipal;
II - já tendo recebido apoio financeiro tiveram:
a)  projetos  executados  e  a  prestação  de  contas  aprovadas;
b) Relatório Técnico de Conclusão de Projeto sem nota desabonadora;
c) projetos não iniciados ou interrompidos, com justa causa.
§ 2º Cada empreendedor somente poderá concorrer à obtenção de apoio 
do Fundo com, no máximo, 02 (dois) projetos, mas somente um deles 
poderá receber apoio financeiro.
Art.22.  Na  averiguação  e  análise  para  seleção  e  a  aprovação  dos 
projetos culturais a serem apoiados pelo Fundo,  serão observados os 
princípios da não concentração por beneficiário e da não duplicidade 
por  atividades  e  áreas/segmentos  culturais,  a  serem  aferidos  pelo 
montante  de  recursos  financeiros,  pela  quantidade  de  projetos,  pela 
respectiva  capacidade  executiva  e  pela  disponibilidade  do  valor 
absoluto anual do Fundo.
Parágrafo único. Nos eventos que resultem dos projetos apoiados pelo 
FUNCULTURA,  uma  parcela  dos  apoios  poderá  ser  destinada  para 
aquisição de ingressos,  quando for o caso, conforme estabelecido em 
edital.
Art.  23.Todos  os  projetos  concorrentes  ao  apoio  do  Fundo  deverão 
oferecer  retorno  de  interesse  público  representado  por  quotas  de 
doações, apresentações públicas ou outras formas a serem fixadas nos 
editais convocatórios, o que será um dos aspectos a ser considerado na 
avaliação.
§  1º  No  caso  de  o  projeto  apoiado  resultar  em  obra  de  caráter 
permanente, como discos, livros, filmes, vídeos ou outros, o retorno de 
interesse público consistirá na doação de parcela da edição ao acervo 
municipal para uso público.
§ 2º Os projetos culturais relacionados com as atividades classificadas 
como  de  produção  cinematográfica,  fonográfica,  fotográfica, 
videográfica e congêneres só serão beneficiados com apoio do Fundo 
quando  vinculados  a  produções  artísticas,  culturais/educativas  e 
históricas independentes e de caráter não comercial.
Art.24.O  empreendedor  deverá  comprovar  junto ao  Conselho 
Administrativo  do  FUNCULTURA  a  aplicação  dos  recursos  até  30 
(trinta)  dias  após  a  conclusão  da  etapa  que  se  refere  à  parcela  do 
benefício recebido, conforme o cronograma físico-financeiro aprovado.
Parágrafo único. O empreendedor poderá solicitar prorrogação de prazo, 
por uma única vez, ao Conselho Administrativo do FUNCULTURA, 
mediante requerimento protocolado, pelo menos, 10 (dez) dias antes do 
término do prazo do cumprimento da obrigação assumida.
Art.25. Constitui motivo para quebra do apoio do Fundo:
I - o não cumprimento ou a execução irregular do projeto ou dos prazos;
II - o atraso injustificado do início do projeto;
III - a paralisação do projeto sem justa causa;



IV - a cessão ou transferência a terceiros, total ou parcial, da execução 
do projeto;
V  -  o  desatendimento  das  determinações  regulares  da  autoridade 
designada para acompanhar e avaliar a execução do projeto;
VI - o cometimento reiterado de faltas na execução do projeto;
VII - a decretação de falência, pedido de concordata e instauração de 
insolvência civil do empreendedor;
VIII  - a dissolução da sociedade ou falecimento do responsável pelo 
projeto;
IX - a alteração social ou modificação da finalidade que, a juízo das 
instâncias administradoras do Fundo, prejudique a execução do projeto;
X -  os  protestos  de  títulos  ou  a  emissão  de  cheques  sem suficiente 
provisão, que caracterizem a insolvência do empreendedor;
XI  -  a  ocorrência  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior  regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do projeto.
Art.  26.  A  rescisão,  por  quebra  do  apoio  do  Fundo,  pode  ser 
determinada:
I - por ato unilateral e escrito do Conselho Administrativo do Fundo, 
nos casos enumerados nos incisos I a XI do artigo anterior;
II - por acordo entre as partes;
III - por decisão judicial nos demais casos.
Parágrafo único. A hipótese de que trata o inciso II deste artigo, dar-se-á 
mediante  prévia  autorização do Conselho Municipal  de Cultura  e do 
Conselho Administrativo do FUNCULTURA.
Art.  27.  A  não  comprovação  da  aplicação  dos  recursos  nos  prazos 
estipulados implicará:
I - a devolução do valor total do apoio do Fundo;
II - a inabilitação dos beneficiários do apoio do Fundo, por 02 (dois) 
anos consecutivos;
III - a suspensão da execução do projeto cultural, se o mesmo estiver em 
curso;
IV - as sanções penais cabíveis.
Parágrafo  único.  O  Conselho  Administrativo  do  FUNCULTURA 
deverá ser informado pela  SEDEC , quando for o caso, das infrações 
cometidas juntamente com sua comprovação.
Art.  28.  A Secretaria  de Desporto e  Cultura,  por  meio  de instrução, 
estabelecerá  a  forma de divulgação,  nos projetos  apoiados,  do apoio 
institucional do Município de Passo Fundo.
Art. 29. As entidades de classe, representativas dos diversos segmentos 
de cultura, poderão ter acesso, em todos os níveis, a toda documentação 
referente aos projetos culturais apoiados pelo Fundo.
§ 1º O acesso de que trata o  caput deverá ser requerido ao Conselho 
Administrativo  do  FUNCULTURA,  mediante  justificativa  dos 
interesses e qualificação do representante da entidade.
§ 2º O exame da documentação far-se-á em horário e data designados, 
no recinto do Conselho Administrativo do FUNCULTURA, depois da 
notificação  do  empreendedor,  que  poderá  também estar  presente,  se 
assim o desejar.
Art. 30. Todos os repasses aos contemplados do FUNCULTURA serão 
efetuados através de cheque bancário nominal assinado pelo Presidente 
do  Conselho  Administrativo  ou  por  seu  substituto  legal  e  pelo 
Tesoureiro.
Art.31. As contas do FUNCULTURA serão examinadas pela Auditoria 
Geral  do  Município  e  julgadas  pelo  Prefeito  Municipal  que  enviará 
anualmente, à Câmara Municipal,  o respectivo relatório de gestão do 
FUNCULTURA.
Art.32.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Conselho 
Administrativo do FUNCULTURA.
Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Portarias:
273- Pror. para mais 30 dias prazo para encerramento de sindicancias
268- Relota ELISANDRA ROCHA p/ SMAM a/c 04.03.13



269- Conc. pror. Lic. Saúde a div. serv. e prof. 
254- Prom. retif. na port. 193/13 de nom. de  autoridade de transito p/ 
efeitos a/c 02.01.13
255- Nom. comis.p/ avaliação p/ utilidade pública: Rev. port. 255/13 e 
nom.  CAROLINE  WEIRICH-SEPLAN,  KATIANE  CAMARGO-
SEMCAS  e  DEMETRIO  NASCIMENTO-SEF  p/  compor  a  comis. 
Avaliação p/ declaração de utilidade pública 
256- Rev. Port. 619/11 e suas alterações e nom. BIBIANA SANCHES 
OLIVEIRA,  LUCIANE  V.  DA SILVA  e  IVANIA  C.  AQUINO  p/ 
comporem sob a presid. da primeira a comissão permanente de proc. 
Administrativos  e  nom.  JOAO  FERRON  e  FERNANDA 
FORMIGHERI como suplentes
257-  Incorp.  aos  venc.  de  IONILDA  PALAGIO  o  RE  40  hs  na 
proporção de 10/25 
270- Inclui serv. responsável pelo licenciamento ambiental: RUBENS 
MARCON ASTOLFI e exclui CLEIVA ZAMBONI que não faz mais 
parte do quadro de serv. 
260- Conc. adic. escolaridade a serv. municipais
258- Exonera a pedido GRACE DOS SANTOS a/c de  13.02.13
EXTRATOS DE CONTRATOS
Extrato de Aditivo - Processo nº 2012/19606. PE 71/2012, 1° aditivo. 
Partes:  VASLER  COMÉRCIO  &  SERVIÇOS  DE  LIMPEZA 
LTDA e Município de Passo Fundo. Objeto: Alteração da razão social 
da empresa  de Eric dos Santos Sanchotene para  Vasler Comércio & 
Serviços de Limpeza Ltda). Pregão Eletrônico, da Lei 10.520/02. Passo 
Fundo/RS, 24 de janeiro de 2013.
Extrato de Aditivo - Processo nº 2013/1604. CP 03/2012, 1° aditivo. 
Partes: TRAÇADO  CONSTRUÇÕES  E  SERVIÇOS  LTDA e 
Município de Passo Fundo. Objeto: Prorrogação do prazo para execução 
de  obra  de  pavimentação,  de  acessibilidade,  de  drenagem  e  de 
sinalização. Prazo:  O prazo constante na cláusula terceira, item 3.5, b, 
do  contrato,  fica  prorrogado,  (de  08  para  14  meses  consecutivos). 
Concorrência Pública, da Lei 8.666/93. Passo Fundo, 13 de fevereiro de 
2013.
Extrato  de  Aditivo  -  Processo  nº  2012/39520.  CP 02/2010 –  SBQC 
BID, 1° aditivo.  Partes:  IDOM CONSULTORIA LTDA e Município 
de  Passo  Fundo.  Objeto:  Prorrogação  do  prazo  do  contrato  de 
consultoria,  visando  à  elaboração  de  um  Plano  de  Estruturação  de 
Equipamentos Urbanos e Espaços Livres de Uso Público do Município 
de  Passo  Fundo. Prazo:  Prorrogado  até  31  de  janeiro  de  2013. 
Concorrência Pública, da Lei 8.666/93. Passo Fundo, 29 de janeiro de 
2013.
Extrato de Aditivo -  Processo nº 2013/4342. TP 57/2012, 2° aditivo. 
Partes:  PLANO  CONSTRUÇÕES  LTDA e  Município  de  Passo 
Fundo. Objeto: Prorrogação do prazo do  contrato referente a  reforma 
da Biblioteca  Pública  Municipal. Prazo:  Prorrogado  até  o  dia  06 de 
março de 2013. Tomada de Preços da Lei 8.666/93. Passo Fundo, 08 de 
fevereiro de 2013.
Extrato  de  Contrato  -  Processo  nº  2010/27600.  -  Inexigibilidade  - 
Partes:  THEMA  INFORMÁTICA  LTDA e  Município  de  Passo 
Fundo.  Objeto:  prestação  de  serviços  de  customização,  repasse 
tecnológico,  suporte  e  treinamento  aos  usuários,  manutenção  e 
prestação  de  garantia  do módulo  de  Nota  Fiscal  Eletrônica. Valor 
Global:  R$  41.070,84.  Prazo:  de  02  de  janeiro  de  2013  até  31  de 
dezembro de 2013. Inexigibilidade, da Lei 8.666/93. Passo Fundo/RS, 
02 de janeiro de 2013.
LUCIANO PALMA DE AZEVEDO  –  Prefeito Municipal 
MARLISE LAMAISON SOARES - Secret. de Administração  


