
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO 

Aviso de Licitação
Modalidade:  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  060/2013.  Objeto: 
Aquisição  de  aparelhos  eletroeletrônicos,  comunicação, 
eletrodomésticos,  mobiliários  e  condicionadores  de  ar.  Abertura: 
30/07/13,  às  14h.  PREGÃO ELETRÔNICO  nº  061/2013.  Objeto: 
Aquisição  de  etiquetas  autoadesivas  para  impressão  de  código  de 
barras  em bolsas  de  sangue,  fitas  ribbon,  material  de  expediente, 
artesanato, tecidos, aviamentos e cosméticos. Abertura: 01/08/13, às 
14h.  Editais  disponíveis  nos  sites  www.cidadecompras.com.br  e 
www.pmpf.rs.gov.br. Informações na Coordenadoria de Licitações e 
Contratos, Rua Dr. João Freitas nº 75, Centro, Passo Fundo/RS.

Comunicado de Homologação e Adjudicação
Pregão  Eletrônico  45/2013.  Processo  2013/17005.  Aquisição  de 
Equipamentos da Patrulha Agrícola. Item 01, Valor: R$ 83.759,88; 
Item 04, Valor: 34.500,00 - RK Indústria de Implementos Agrícolas 
Ltda.  Item  02,  Valor:  R$  28.380,00  -  Sol  a  Sol  Comércio  e 
Representações Ltda. Item 03. Valor: R$ 9.200,00 - Ikona Comércio 
Representações Ltda.

LEI COMPLEMENTAR Nº 344 DE 16 DE JULHO DE 2013
(Do Poder Executivo Municipal)
CRIA  CARGOS  DE  ENFERMEIROS  JUNTO  AO  HOSPITAL 
BENEFICENTE  DR.  CESAR  SANTOS,  PREVISTOS  NA  LEI 
COMPLEMENTAR N.º 205, DE 18 DE JULHO DE 2008.
Art.  1º  Ficam criados 02 (dois)  cargos  de Enfermeiro,  padrão 08, 
alterando  o  quadro  de  servidores  constante  no  Anexo  I,  da  Lei 
Complementar n.º 205, de 18 de julho de 2008, passando a vigorar 
com 11(onze) cargos de Enfermeiro.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.000 DE 16 de julho de 2013
(Do Poder Executivo Municipal)
AUTORIZA  O  PODER  EXECUTIVO  A  CONTRATAR 
FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 
CAIXA,  NA  QUALIDADE  DE  AGENTE  FINANCEIRO,  A 
OFERECER GARANTIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art.  1º  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  contratar  e  garantir 
financiamento junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA, 
na qualidade de Agente Financeiro, até o valor de R$ 30.426.771,33 
(trinta milhões quatrocentos e vinte e seis mil, setecentos e setenta e 
um reais com trinta e três centavos), observadas as disposições legais 
em vigor  para  contratação de  operações  de crédito,  as  normas  do 
FGTS e as condições específicas aprovadas pelo MINISTÉRIO DAS 
CIDADES para a operação. 
Parágrafo Único. Os recursos resultantes do financiamento autorizado 
neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na execução de projeto 
integrante  do  Programa  PRÓ-TRANSPORTE,  do  MINISTÉRIO 
DAS CIDADES, que visa a pavimentação acessibilidade, drenagem e 
sinalização de vias com transporte.
Art.  2º  Para  garantia  do  principal,  encargos  e  acessórios  do 
financiamento pelo Município de Passo Fundo do Estado do RS, para 
a execução de obras, serviços e equipamentos, observada a finalidade 
indicada no Art.  1º e seu parágrafo único,  fica o Poder Executivo 
autorizado a ceder ou  vincular em garantia, em caráter irrevogável e 
irretratável, a modo pro solvendo, as receitas e Quotas do Fundo de 
Participações dos estados ou dos municípios a que se refere o artigo 
159, inciso I da Constituição Federal. 
§ 1º O disposto no caput deste artigo obedece aos ditames contidos 
no Inciso  I  do art.  159 da Constituição Federal,  e,  na hipótese da 
extinção dos impostos ali mencionados, os fundos ou impostos que 
venham a substituí-los,  bem como,  na sua insuficiência,  parte  dos 
depósitos serão conferidos à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL os 



poderes  bastantes  para  que  as  garantias  possam  ser  prontamente 
exequíveis no caso de inadimplemento.  
§  2º  Para  a  efetivação  da  cessão  ou  vinculação  em  garantia  dos 
recursos previstos no caput deste artigo, fica o BANCO DO BRASIL 
autorizado a transferir  os recursos cedidos ou vinculados à conta e 
ordem  da  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL,  e  esta,  à  conta  do 
FGTS, nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos 
contratualmente estipulados, em caso de cessão, ou ao pagamento dos 
débitos vencidos e não pagos, em caso de vinculação. 
§ 3º Os poderes previstos neste artigo, só poderão ser exercidos pela 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na hipótese de O MUNICÍPIO 
DE PASSO FUNDO não ter efetuado, no vencimento, o pagamento 
das  obrigações  assumidas  nos  contratos  de  empréstimos, 
financiamentos  ou operações de crédito celebrados com a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.
Art.  3º  Os recursos provenientes  da operação de crédito objeto do 
financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em 
créditos adicionais. 
Art.  4º  O  Poder  Executivo  consignará  nos  orçamentos  anuais  e 
plurianuais do MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, durante os prazos 
que vierem a ser estabelecidos para empréstimos, financiamentos ou 
operações  de  crédito  por  ele  contraídos,  dotações  suficientes  à 
amortização do principal, encargos e acessórios resultantes, inclusive 
os  recursos  necessários  ao  atendimento  da  contrapartida  do 
MUNICÍPIO  DE  PASSO  FUNDO  no  Projeto  financiado  pela 
CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL,  conforme  autorizado  por  esta 
Lei.
Art.  5º  O  Poder  Executivo  editará  os  atos  próprios  para  a 
regulamentação da presente Lei. 
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação

LEI N° 5.001 DE 16 de julho de 2013
(Do Poder Executivo Municipal)
AUTORIZA  O  PODER  EXECUTIVO  A  CONTRATAR 
FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 
CAIXA,  NA  QUALIDADE  DE  AGENTE  FINANCEIRO,  A 
OFERECER GARANTIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art.  1º  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  contratar  e  garantir 
financiamento junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA, 
na qualidade de Agente Financeiro, até o valor de R$ 19.573,228,67 
(dezenove milhões quinhentos setenta e três mil duzentos e vinte e 
oito reais e sessenta e sete centavos), observadas as disposições legais 
em vigor  para  contratação de  operações  de crédito,  as  normas  do 
FGTS e as condições específicas aprovadas pelo MINISTÉRIO DAS 
CIDADES para a operação. 
Parágrafo Único. Os recursos resultantes do financiamento autorizado 
neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na execução de projeto 
integrante  do  Programa  PRÓ-TRANSPORTE,  do  MINISTÉRIO 
DAS CIDADES, visando a pavimentação, acessibilidade, drenagem e 
sinalização dos dos setores 8 e 9 definido pela Lei 143 de 21 de junho 
de 2005.
Art.  2º  Para  garantia  do  principal,  encargos  e  acessórios  do 
financiamento pelo Município de Passo Fundo do Estado do RS, para 
a execução de obras, serviços e equipamentos, observada a finalidade 
indicada no Art.  1º e seu parágrafo único,  fica o Poder Executivo 
autorizado a ceder ou  vincular em garantia, em caráter irrevogável e 
irretratável, a modo pro solvendo, as receitas e Quotas do Fundo de 
Participações dos estados ou dos municípios a que se refere o artigo 
159, inciso I da Constituição Federal. 
§ 1º O disposto no caput deste artigo obedece aos ditames contidos 
no Inciso  I  do art.  159 da Constituição Federal,  e,  na hipótese da 
extinção dos impostos ali mencionados, os fundos ou impostos que 
venham a substituí-los,  bem como,  na sua insuficiência,  parte  dos 
depósitos serão conferidos à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL os 
poderes  bastantes  para  que  as  garantias  possam  ser  prontamente 
exequíveis no caso de inadimplemento.  



§  2º  Para  a  efetivação  da  cessão  ou  vinculação  em  garantia  dos 
recursos previstos no caput deste artigo, fica o BANCO DO BRASIL 
autorizado a transferir  os recursos cedidos ou vinculados à conta e 
ordem  da  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL,  e  esta,  à  conta  do 
FGTS, nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos 
contratualmente estipulados, em caso de cessão, ou ao pagamento dos 
débitos vencidos e não pagos, em caso de vinculação. 
§ 3º Os poderes previstos neste artigo, só poderão ser exercidos pela 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na hipótese de O MUNICÍPIO 
DE PASSO FUNDO não ter efetuado, no vencimento, o pagamento 
das  obrigações  assumidas  nos  contratos  de  empréstimos, 
financiamentos  ou operações de crédito celebrados com a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.
Art.  3º  Os recursos provenientes  da operação de crédito objeto do 
financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em 
créditos adicionais. 
Art.  4º  O  Poder  Executivo  consignará  nos  orçamentos  anuais  e 
plurianuais do MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, durante os prazos 
que vierem a ser estabelecidos para empréstimos, financiamentos ou 
operações  de  crédito  por  ele  contraídos,  dotações  suficientes  à 
amortização do principal, encargos e acessórios resultantes, inclusive 
os  recursos  necessários  ao  atendimento  da  contrapartida  do 
MUNICÍPIO  DE  PASSO  FUNDO  no  Projeto  financiado  pela 
CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL,  conforme  autorizado  por  esta 
Lei.
Art.  5º  O  Poder  Executivo  ditará  os  atos  próprios  para  a 
regulamentação da presente Lei. 
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIAS
1027 – Homologa a conclusão de estágio probatório dos servidores 
aprovados,  e  ficam  por  este  ato  declarados  estáveis  no  serviço 
público:  Karen  Petrikovski  de  Oliveira,  Fabio  Rafael  de  Freitas, 
Walter Schwedersky, Ezilda de Fátima Toniazzo Alves, Fabrício da 
Silva Gil, Rogério Ambrosi da Silva, Vanderlei Weppo dos Santos, 
Marcelo Dalmir Bonette, Sérgio Rodrigues.
1038  –  Nomeia  integrantes  para  compor  a  comissão  gestora 
multidisciplinar para prevenção de riscos de acidentes com materiais 
perfurocortantes, nos termos da Portaria n°. 324/12, do MTE.
1075 – Exonera, a pedido, Thais Viacelli Biolchi, a/c 02.07.13.
1089 – Cancela a Aut. De Viagem de Ronaldo Severo da Silva.
1094 – Nomeia  integrantes  para  compor  a  comissão  especial  para 
processo  seletivo  para  contratação  temporária  por  excepcional 
interesse  público,  para  atendimento  da rede pública  de saúde,  nos 
termos da Lei 4992/13.
1108 – Exclui FG: Ilizandra Paludo, FG-1, na SEAD, e designa FG: 
Cesar Gomes Simor, FG-1, na SEAD.
1133 a 1134 – Aut.  Viagem:  Enilson Silva  Gonçalves,  a  Brasilia, 
Jeferson Luiz Canto, a Ma to Castelhano.
1039 – Aut. Carla Regina da Costa, a permanecer no cargo de Aux. 
de enfermagem, exercendo somoente aquelas atividades autorizadas 
pela perícia médica oficial.
1043 – Acolhe a ced.,  sem ônus, de André Gehlen e Cinara Rizzi 
Cechin, do Munic. de Mato Castelhano para a SME, em permuta a 
Ivete Assonalio Gasparin, de 01.01 a 31.12 de 2013.
1044 – Designa Jucimara Souza de Mello para FG-3, na PGM, em 
subst. à titular em Lic. Gestante, de 14.05.13 a 09.11.13.

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


