
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO 
DECRETOS
120  -  DECLARA DE  UTILIDADE  PÚBLICA,  INTERESSE 
PARA  FINS  DE  DESAPROPRIAÇÃO  O  IMÓVEL  QUE 
ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas na forma dos arts. 1º, 5º, alínea "i", e 
6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e, do art. 110, 
inciso XIII, da Lei Orgânica Municipal, 
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública para fins de desapropria-
ção o imóvel assim constituído:
Uma  parte  de  terras  de  cultura,  com  área  superficial  de 
830.152,96m2 (oitocentos e trinta mil, cento e cinquenta e dois me-
tros quadrados e noventa e seis decímetros quadrados), sem benfei-
torias, situada na zona do Rio Jacuí, no Polígno Jacuí – Pinheiro 
Torto, distrito desta cidade, com as seguintes confrontações: ao NO-
ROESTE, parte por linha seca e sanga com o imóvel pertencente ao 
casal Ismael Ficagna, e parte pela mesma sanga com propriedade de 
Egio Lazzaretti; ao SULESTE, pela estrada geral que conduz do as-
falto de Passo Fundo – Marau, no São João, e que vai a São Braz, 
São  Valentim,  dividindo  com  propriedade  pertencente  a  Volmir 
Damo e Alcides Fabiani; ao SUDOESTE, pela estrada acima men-
cionada, dividindo com propriedade a Alcides Fabiani; e, ao OESTE 
e NOROESTE, parte pela mesma estrada acima mencionada, divi-
dindo  com propriedade pertencente a Egio Lazzaretti e parte por li-
nha seca e sanga com propriedade pertencente a Onorino Grando e 
Antonio Roberto Grando.
Art. 2º O imóvel com as características descritas no artigo anterior, 
cuja área total está descrita na matrícula nº 84.461, Livro nº 2, Re-
gistro Geral, do Ofício de Registro de Imóveis de Passo Fundo-RS, 
tem propriedade atribuída à Artemio Domingo Pierdoná, que tam-
bém assina Artemio Domingos Pierdoná.
Art. 3º O imóvel descrito no artigo primeiro, declarado de utilidade 
pública, destina-se à ampliação de distrito industrial.
Art. 4º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta dos 
recursos alocados do orçamento próprio.
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

123  -  DECLARA DE  UTILIDADE  PÚBLICA,  INTERESSE 
PARA  FINS  DE  DESAPROPRIAÇÃO  OS  IMÓVEIS  QUE 
ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública para fins de desapro-
priação, os imóveis assim constituídos:
a) Um lote de terreno, constituído pelo lote nº 17, com área superfi-
cial total de 3.000,00m², medindo 37,50m de frente por 80,00m de 
frente a fundos,  situado nesta cidade, no locar denominado "Vali-
nhos", com frente para a Avenida Rio Grande, sem numeração defi-
nida, sem quarteirão formado, confrontando: ao NORTE, frente para 
a Avenida Rio Grande, ao SUL, com parte do lote 18; ao LESTE, 
com o lote 16; e, ao OESTE, com parte do lote 18; conforme matrí-
cula nº 77.017, Ficha nº 1, Livro nº 2, do Cartório de Registro de 
Imóveis de Passo Fundo, de propriedade de NOROESTE DESEN-
VOLVIMENTO URBANO LTDA; 
b) Um lote de terreno, constituído pelo lote nº B-9, com área super-
ficial total de 787,50m², medindo 37,50m de frente por 21,00m de 
frente a fundos,  situado nesta cidade, no locar denominado "Vali-
nhos", com frente para a Avenida B, sem numeração definida, dis-
tando 132,50m da esquina com a Avenida Transversal,  encravado 
no quarteirão formado por estas e mais a Avenida Rio Grande e com 
terras  de  propriedade  particular,   confrontando:  ao  NORDESTE, 



com o lote 17; ao SUDOESTE, frente para a Avenida B, ao SU-
DESTE, com o lote B-10; e, ao NOROESTE, com parte do lote B-8; 
conforme matrícula nº 82.879, Ficha nº 1, Livro nº 2, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Passo Fundo, de propriedade de NOROES-
TE DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA; e, 
c) Um lote de terreno, constituído pelo lote nº B-8, com área super-
ficial total de 1.500,00m², medindo 30,00m de largura na frente e no 
fundo por 50,00m comprimento da frente ao fundo pelos lados, si-
tuado  nesta  cidade,  no  locar  denominado  "Valinhos",  com frente 
para a Avenida B, sem numeração definida, distando 102,50m da es-
quina com a Avenida Transversal, encravado no quarteirão formado 
por estas e mais a Avenida Rio Grande e com terras de propriedade 
particular,  confrontando: ao NORDESTE, com o lote B-1; ao SU-
DOESTE, frente para a Avenida B, ao SUDESTE, com o lote B-09 
e com parte do lote 17; e, ao NOROESTE, com o lote B-7; confor-
me matrícula nº 82.878, Ficha nº 1, Livro nº 2, do Cartório de Re-
gistro de Imóveis de Passo Fundo, de propriedade de NOROESTE 
DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.
Art. 2º Os imóveis descritos no artigo anterior, declarados de utili-
dade pública, destinam-se à ampliação do Distrito Industrial Paulo 
Rossato.
Art. 3º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta dos 
recursos alocados do orçamento próprio.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Edital Pregão Eletrônico 011/2013
O MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, através do Prefeito Municipal 
e  da  Autoridade  Competente  para  Pregão  Eletrônico,  em 
conformidade  com  Edital  011/2013,  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 011/2013,  informa o estorno da Nota de 
Empenho 2013/6169, e aplicação da penalidade de SUSPENSÃO à 
empresa  PH  DISTRIBUIDORA  DE  PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.324.920/0001-65,  com sede 
na  Rua  Dr.  Américo  Figueiredo,  nº  344,  Jardim  Simus, 
Sorocaba/SP,  CEP 18.055-000.  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.
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