
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de Licitação

Modalidade:  TOMADA DE PREÇOS nº  29/2013.  Tipo:  MENOR 
PREÇO "UNITÁRIO”. Objeto: Prestação de serviços de hospedaria, 
guarda  e  manutenção  de  animais  de  grande  porte,  com  o 
fornecimento dos materiais e da mão de obra necessários. Abertura: 
07/01/2014,  14h.  Edital:  Coordenadoria  de Licitações  e  Contratos, 
Rua  Dr.  João  Freitas,  75,  Passo  Fundo/RS  ou  no  site: 
www.pmpf.rs.gov.br.

Revogação  PE 113/2013
O Prefeito  Municipal  de  Passo Fundo,  no uso de suas  atribuições 
legais  e  de  acordo  com  a  legislação  vigente,  comunica  para 
conhecimento dos interessados que o Pregão  Eletrônico 113/2013, 
cujo objeto é a aquisição de Mochilas Escolares, foi REVOGADO, 
por interesse público. Demais informações poderão ser obtidas pelo 
fone (54) 3314-8402.

LEI      N°   5.041   de   12   de   dezembro   de   2013
(Do Poder Executivo Municipal)
AUTORIZA  A  CONCESSÃO  DE  USO  DE  BENS  MÓVEIS 
PÚBLICO À ASSOCIAÇÃO DE RECICLADORES ESPERANÇA 
DA VITÓRIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas 
atribuições  legais,  na  forma  do  artigo  88  da  Lei  Orgânica  do 
Município,  faz  saber  que  o  Legislativo  aprovou  e  ele  sanciona  e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a outorgar concessão 
de uso, gratuita, nos termos do § 1º , do artigo 55, da Lei Orgânica, à 
Associação  de  Recicladores  Esperança  da  Vitória  -  AREVI  dos 
seguintes bens públicos:
a) um carrinho, tipo plataforma 2 eixos, com capacidade mínima para 
400Kg e máxima para 600Kg, marca Stopcar, nota de empenho nº 
2012/16929, lançado no patrimônio sob o n.º 4500003686;
b)  uma  balança  mecânica,  com  capacidade  para  1.000Kg,  marca 
Micheletti, nota de empenho nº 2012/16927, lançada no patrimônio 
sob o n.º 4500003253;
c)  uma  prensa  de  enfardamento  vertical,  com  capacidade  de  20 
toneladas, marca Metalmax, nota de empenho nº 2012/16930, lançada 
no patrimônio sob o n.º 4500004328; e, 
d)  uma  empilhadeira  simples,  com  capacidade  de  1.000Kg,  com 
deslocamento manual  e  elevação elétrica,  marca  Paletrans,  modelo 
LE 1034C, nota de empenho nº 2012/16928, lançada no patrimônio 
sob o n.º 4500004497.
Art. 2º A concessão de uso dos bens móveis públicos, descritos no 
Art.1º desta Lei , tem como finalidade a ampliação da reciclagem de 
lixo pela Associação de Recicladores Esperança da Vitória - AREVI.
Parágrafo único. O prazo de concessão de uso será de 10(dez) anos e 
vincula-se à finalidade especificada no “caput” desse artigo. 
Art. 3º Em caso de destinação diversa ao preceituado na presente Lei, 
os  bens  reverterão  automaticamente  ao  poder  concedente,  sem 
qualquer  direito  a  indenização  pelas  benfeitorias  realizadas  pela 
concessionária.
Art. 4º Fica dispensada de concorrência pública, a presente concessão 
de uso, em vista do permissivo do § 1º, “in fine”, do artigo 55 da Lei 
Orgânica do Município, dado relevante interesse público em questão.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

LEI    N°    5.042          de        12   de   dezembro   de   2013
(Do Vereador Isamar Oliveira)
DISPÕE SOBRE A ASSEPSIA, TRATAMENTO E PREVENÇÃO 
DA AREIA  CONTIDA  EM TANQUES,  QUADRAS E  CAIXAS 
DESTINADAS  AO  LAZER  E  À  RECREAÇÃO  INFANTIL, 
CONFORME ESPECIFICA.



O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas 
atribuições  legais,  na  forma  do  artigo  88  da  Lei  Orgânica  do 
Município,  faz  saber  que  o  Legislativo  aprovou  e  ele  sanciona  e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º A areia contida em tanques, quadras e caixas destinadas ao 
lazer  e  à  recreação  infantil,  localizada  em áreas  privadas,  deverá 
receber  tratamento  periódico  de  assepsia,  para  descontaminação  e 
combate de bactérias, verminoses e fungos.
Art. 2º O descumprimento do disposto nesta lei acarretará a aplicação 
das seguintes penalidades:
I  –  Advertência,  quando  da  ocorrência  da  primeira  infração, 
concedendo  prazo  de  10  (dez)  dias,  para  que  sejam  tomadas 
providências para assepsia dos locais,  ficando o local impedido de 
uso até sua regularização.
II – Multa no valor de 400 (quatrocentas) UFMs (Unidades Fiscais 
Municipais),  por  dia  de  descumprimento,  após  a  aplicação  da 
advertência e o transcurso do prazo de que trata o inciso anterior.
Parágrafo  único  –  A  multa  de  que  trata  o  art.  2º  será  atualizada 
anualmente pelo IPCA, apurado pelo IBGE, acumulado no exercício 
anterior, em caso de extinção deste índice, será adotado outro índice 
criado por legislação federal.
Art. 3º As despesas decorrentes desta lei se necessário, correrão por 
conta de dotação orçamentária própria, suplementadas se necessária. 
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

LEI     N°    5.044     de    12   de   dezembro   de   2013
(Da Mesa Diretora)
DENOMINA DE ESTRADA ANIBAL CASANOVA A ESTRADA 
COMPREENDIDA DA RS 324 ATÉ O ENTRONCAMENTO COM 
A  ESTRADA  DE  SÃO  ROQUE,  NESTE  MUNICÍPIO, 
CONFORME ESPECIFICA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas 
atribuições  legais,  na  forma  do  artigo  88  da  Lei  Orgânica  do 
Município,  faz  saber  que  o  Legislativo  aprovou  e  ele  sanciona  e 
promulga a seguinte Lei:
Art.  1º  Denomina de Estrada Anibal Casanova,  agricultor,  nascido 
em 10.07.1919, Passo Fundo, RS, e falecido em 08.07.1988, Passo 
Fundo, RS, a estrada inominada, trecho compreendido da Rs 324 até 
o entroncamento com a estrada que vai a São Roque.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIAS
1904 – Conc. Ad. escolaridade a Catia Plaquitken, 10% a/c 17/10/13.
1929 – Conc. Progressão a Marilei Elisabete da Cunha, IIA p/ II B, a 
contar de 15/10/13.
1967  –  Nomeia  servidores  responsáveis  pela  fiscalização  dos 
contratos  referentes  aos  pregões  eletrônicos  10/12,  50/12,  16/13, 
realizados pelo FNDE/MEC.
1964,  1965,  1968  a1970 –  Aut.  Viagem:  Jader  Saremba,  a  Porto 
Alegre, Gilson Teixeira, a Porto Alegre, Lilian Voni Bauer Pfluck. 
Juliano Loss Rodrigues, a Nonoai, Maria Izolde de Aquino, Juliano 
Loss Rodrigues, Marco Aurelio Oliveira, a Porto Alegre.
1972 a 1976 – Aut. Viagem: Dorval de Barros, a Erechim, Robson 
Picolotto, a Porto Alegre, Robson Picolotto, a Porto Alegre, Marlei 
Tormes Gomes,  Andrea Duarte  Bramatti,  Cleide Viviane Taborda, 
Liliane  Parodi  Be,  Rejane  Jardim,  Lucimara  Aparecida,  Elonize 
Dalpiaz, a Marau, Fabiano Oliveira Will, a Lageado.

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


