
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

EXTRATO DO EDITAL N° 23/2013
CHAMADA PÚBLICA

O Município  de  Passo  Fundo,  pessoa  jurídica  de  direito  público, 
inscrito  no  CNPJ:  87.612.537/0001-90,  com sede na rua  Dr.  João 
Freitas, 75, Passo Fundo, promove a presente chamada pública, para 
conhecimento de interessados e apresentação de propostas para uso e 
exploração  do  GINÁSIO  MUNICIPAL  VITOR  MATEUS 
TEIXEIRA, na forma informada no Edital n°. 23/2013 e seus anexos, 
para fins de análise pela Administração para decisão sobre a matéria. 
O objeto dessa Consulta Pública consiste num ginásio poliesportivo, 
localizado  na Perimetral  Sul,  s/nº,  registrado  junto  ao  Cartório  do 
Registro de Imóveis matrícula nº 65.012. 
Poderão participar dessa chamada os interessados que atenderem as 
condições do Edital n° 23/13, pessoas físicas ou jurídicas, em caráter 
de  exploração  do bem público.  A participação na apresentação de 
exploração não implica, sob qualquer forma, em premiação, honraria, 
contraprestação ou qualquer contrapartida por parte do Município.
Os  interessados,  para  fins  de  apresentação  das  propostas,  deverão 
arcar  com  todos  os  custos  delas  decorrentes,  inclusive  projetos, 
desenhos,  fotos  e  toda e qualquer  despesa para atender  os fins  da 
proposta.
As  informações  ou  esclarecimentos  para  as  apresentações  de 
propostas  serão  fornecidas  pela  Secretaria  de  Desenvolvimento 
Econômico  –  SDE,  desde  que  requeridas  por  escrito,  mediante 
protocolo escrito ou por envio eletrônico, a primeira no endereço da 
Rua Coronel Chicuta, 575, Centro, Passo Fundo, telefone (54) 3314 
5546,  ou  pelo  e.mail  sde@pmpf.rs.gov.br.  As  visitas  deverão  ser 
agendadas  pelo  telefone  (54)3312  1959,  ou  pelo  e-mail 
sedec@pmpf.rs.gov.br, com Leonardo Tamagnone.
As  propostas  deverão  ser  entregues  na  CLC  Coordenadoria  de 
Licitações e Contratos, na forma indicada no Edital n°. 23/13 e no 
modelo constante no Anexo I, em envelope lacrado, até o dia 04 de 
novembro  de  2013,  no  horário  compreendido  entre  às  12.30h  e 
18.30h. A abertura dos envelopes será na data de 05 de novembro de 
2013, às 14.00h na CLC.
O  Edital  n°.  23/13,  na  íntegra,  consta  no  site  da  Prefeitura  em 
www.pmpf.rs.gov.br,  e  na  Secretaria  de  Desenvolvimento 
Econômico – SDE.

Aviso de Licitação
Modalidade:  TOMADA DE PREÇOS nº  20/2013.  Tipo:  MENOR 
PREÇO “GLOBAL”.  Objeto:  Prestação de serviços  de paisagismo 
para  revitalização  e  manutenção  periódica  em  três  praças  do 
Município de Passo Fundo. Abertura: 23/10/2013, 14h. Modalidade: 
TOMADA DE PREÇOS nº 21/2013. Tipo: MENOR PREÇO “POR 
LOTE”.  Objeto:  Manutenção  preventiva  e  corretiva  de  diversos 
equipamentos do HEMOPASSO, por lote, em regime de empreitada 
global.  Abertura:  23/10/2013,  16h.  Modalidade:  TOMADA  DE 
PREÇOS  nº  22/2013.  Tipo:  MENOR  PREÇO  “GLOBAL”. 
OBJETO: Restauração  do  Teatro  Municipal  Múcio de Castro,  em 
regime  de  empreitada  global.  Abertura:  24/10/2013,  14h.  Editais: 
Coordenadoria de Licitações e Contratos, Rua Dr. João Freitas, 75, 
Passo Fundo/RS ou no site: www.pmpf.rs.gov.br.

Cancelamento de Edital
Comunicamos  o  cancelamento  do  Edital  da  CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA nº 04/2013. Tipo: MENOR PREÇO “GLOBAL”. Objeto: 
Prestação de serviços de vigilância armada, em regime de empreitada 
global.

APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Edital Pregão Eletrônico 039/2013
O MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, através do Prefeito Municipal e 
da Autoridade Competente para Pregão Eletrônico, em conformidade 
com Edital 039/2013, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal 
216/06 e, subsidiariamente com a Lei nº 8.666/93, em razão de não 



entregar totalmente os medicamentos em que foi  vencedora no PE 
039/2013,  informa  o  estorno  da  Nota  de Empenho 2013/12710,  e 
aplicação da penalidade de SUSPENSÃO à empresa DIMACI/MG 
MATERIAL CIRÚRGICO LTDA, CNPJ 12.927.876/0001-67, com 
sede  na  Estrada  Pedro  Rosa  da  Silva,  nº  515,  Residencial  Park, 
Extrema/MG,  CEP  37.640-000.  Aplica-se  para  tanto  a  suspensão 
temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 
contratar com o Município de Passo Fundo pelo prazo de 02 (dois) 
anos, a contar da publicação deste Aviso.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO – Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES - Secret. de Administração


