
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de Licitação

Modalidade:  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  120/2013.  Objeto: 
Aquisição de uniformes escolares, para  compor a Coleção Uniforme 
Escolar, do Programa Uniforme Escolar das Escolas Municipais de 
Passo Fundo - SME. Abertura:  16/12/13,  às 14h. Edital  disponível 
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.

DECRETOS 
150 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município 
para  o  corrente  exercício  no  montante  de  R$  3.041.960,00  (três 
milhões, quarenta e um mil e novecentos e sessenta reais).
164/2013  -  APROVA  PLANTAS  E  PROJETOS  DO 
LOTEAMENTO  RESIDENCIAL  NOVO  HORIZONTE  I  DE 
PROPRIEDADE DE SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA.
Art.  1º Ficam aprovadas as plantas e projetos do LOTEAMENTO 
NOVO  HORIZONTE  I  -  2ª  Fase,  de  propriedade  de  SOL 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para parcelamento 
da área de 21.882,00m²,  objeto da matrícula nº 103.959, Ficha 01, 
Livro nº 02, do Registro Geral do Ofício do Registro de Imóveis de 
Passo Fundo - RS, com as seguintes características:
I  -  Uso:  destina-se  aos  usos  definidos  para  a  Zona  de  Produção 
Urbana (ZPU) conforme a Lei  Complementar  nº 170/2006 - Plano 
Diretor  de  Desenvolvimento  Integrado,  Lei  Complementar  nº 
230/2009 e Lei Federal nº 6.766/79.
II - Áreas que serão incorporadas ao domínio do Município, na forma 
do artigo 27 da Lei Complementar n.º 230, de 07 de outubro de 2009:
a) 3.158,89m² para o sistema de circulação; 
b) 1.096,13m² para equipamentos comunitários; e, 
c) 3.464,29m² para espaço livre  de uso público, sendo, desta área, 
1.619,97m² para área de preservação permanente (non aedificandi).
III - A área total dos lotes é de 14.162,68m², parcelados em 24 lotes, 
cuja  localização  e  características  estão  especificadas  no  Memorial 
Descritivo, parte integrante deste Decreto. 
IV - Infraestrutura a ser instalada por conta da Loteadora: iluminação 
pública, redes de esgoto sanitário e abastecimento de água potável, e 
de  energia  elétrica  pública  e  domiciliar,  e  vias  de  circulação 
pavimentadas,  abrangendo  todo  o  loteamento  e  todos  os  terrenos 
identificados  no  processo  acima  referido,  conforme  mapas  e 
memorial descritivo.
V – Como garantia da execução da infraestrutura a que se refere o 
artigo 46 da Lei Complementar nº 230/09, a loteadora prestará, em 
primeira e especial hipoteca, a fração de 60% (sessenta por cento) do 
imóvel  sobre  o  qual  foi  projetado  o  loteamento,  registrado  sob  a 
matrícula  nº  103.959,  ficha  1,  livro  2,  do Registro  de Imóveis  de 
Passo Fundo.
VI – As obras de infraestrutura serão concluídas no prazo máximo de 
06 (seis) meses, conforme as especificações contidas no cronograma 
de execução de obras, parte integrante deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
166 - Abre crédito adicional especial no orçamento do município para 
o  corrente  exercício  no montante  de  R$ 50.000,00  (cinquenta  mil 
reais).
167  -  APROVA  PLANTAS  E  PROJETOS  DO  LOTEAMENTO 
CANAÃ  I  DE  PROPRIEDADE  DO  GRUPO  DE  MULHERES 
UNIDOS VENCEREMOS.
Art.  1º  Ficam aprovadas as plantas e projetos do LOTEAMENTO 
CANAÃ I - 2ª Fase, de propriedade de GRUPO DE MULHERES 
UNIDOS  VENCEREMOS,  para  parcelamento  da  área  de 
49.978,13m², objeto da matrícula nº 105.834, Ficha 01, Livro nº 02, 
do Registro Geral do Ofício do Registro de Imóveis de Passo Fundo - 
RS, com as seguintes características: 



I  -  Uso:  destina-se  aos  usos  definidos  para  a  Zona  Especial  de 
Interesse Social (ZEIS) conforme a Lei Complementar nº 324/2012, 
Lei Complementar nº 170/2006 - Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado, Lei Complementar nº 230/2009 e Lei Federal nº 6.766/79. 
II- Áreas que serão incorporadas ao domínio do Município, na forma 
do artigo 27 da Lei Complementar n.º 230, de 07 de outubro de 2009:
a) 13.238,48m² para o sistema de circulação; 
b) 2.500,00m² para equipamentos comunitários; e, 
c) 8.713,29m² para espaço livre  de uso público, sendo, desta área, 
975,15m²  para  área  não  edificante,  e,  4.568,71m²  para  área  de 
preservação permanente.
III - A área total dos lotes é de 25.526,36m², parcelados em 117 lotes, 
cuja  localização  e  características  estão  especificadas  no  Memorial 
Descritivo, parte integrante deste Decreto. 
IV  -  Infraestrutura  a  ser  instalada  por  conta  da  Loteadora:  rede 
pública de água; rede pública de energia elétrica; rede de iluminação 
pública (5º fio),  com luminária do padrão da concessionária RGE; 
sarjeta de paralelepípedo em toda a rua com largura e caimento de 
3%  a  5%  com  meio-fio  de  concreto  ou  basalto,  rejuntado  com 
cimento e areião no traço 1:3; tubulação pluvial;  pavimentação de 
paralelepípedos regulares, tamanho padrão. 
V  –  A  garantia  hipotecária  de  que  trata  o  artigo  46  da  Lei 
Complementar nº 230/2009, foi dispensada de forma justificada pelo 
Sr. Prefeito Municipal,  nos termos do despacho nº 06 do Processo 
Administrativo nº 2013/89.
VI – As obras de infraestrutura serão concluídas no prazo máximo de 
06 (seis) meses, conforme as especificações contidas no cronograma 
de execução de obras, parte integrante deste Decreto. 
Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 111/13.  
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
168  -  APROVA  PLANTAS  E  PROJETOS  DO  LOTEAMENTO 
CANAÃ II   DE  PROPRIEDADE  DO GRUPO DE MULHERES 
UNIDOS VENCEREMOS.
Art.  1º  Ficam aprovadas as plantas e projetos do LOTEAMENTO 
CANAÃ II - 2ª Fase, de propriedade de GRUPO DE MULHERES 
UNIDOS  VENCEREMOS,  para  parcelamento  da  área  de 
44.957,80m², objeto da matrícula nº 104.642, Ficha 01, Livro nº 02, 
do Registro Geral do Ofício do Registro de Imóveis de Passo Fundo - 
RS, com as seguintes características: 
I  -  Uso:  destina-se  aos  usos  definidos  para  a  Zona  Especial  de 
Interesse Social (ZEIS) conforme a Lei Complementar nº 324/2012, 
Lei Complementar nº 170/2006 - Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado, Lei Complementar nº 230/2009 e Lei Federal nº 6.766/79. 
II- Áreas que serão incorporadas ao domínio do Município, na forma 
do 27 artigo da Lei Complementar n.º 230, de 07 de outubro de 2009:
a) 9.866,54m² para o sistema de circulação; 
b) 2.250,00m² para equipamentos comunitários;
c) 13.901,94m² para espaço livre de uso público, sendo, desta área, 
12.786,89m² para área de preservação permanente.
III - A área total dos lotes é de 18.939,32m², parcelados em 93 lotes, 
cuja  localização  e  características  estão  especificadas  no  Memorial 
Descritivo, parte integrante deste Decreto. 
IV  -  Infraestrutura  a  ser  instalada  por  conta  da  Loteadora:  rede 
pública de água; rede pública de energia elétrica; rede de iluminação 
pública (5º fio),  com luminária do padrão da concessionária RGE; 
sarjeta de paralelepípedo em toda a rua com largura e caimento de 
3%  a  5%  com  meio-fio  de  concreto  ou  basalto,  rejuntado  com 
cimento e areião no traço 1:3; tubulação pluvial;  pavimentação de 
paralelepípedos regulares, tamanho padrão.
V  –  A  garantia  hipotecária  de  que  trata  o  artigo  46  da  Lei 
Complementar nº 230/2009, foi dispensada de forma justificada pelo 
Sr. Prefeito Municipal,  nos termos do despacho nº 06 do Processo 
Administrativo nº 2013/89.



VI – As obras de infraestrutura serão concluídas no prazo máximo de 
06 (seis) meses, conforme as especificações contidas no cronograma 
de execução de obras, parte integrante deste Decreto. 
Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 112/13.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  

PORTARIAS
1875 a 1883 – Aut. Viagem: Jader Saremba, a Porto Alegre, Roseane 
Reis Lara, a Caxias do Sul, Flavia Mucha, Mauriceia Morgado, Alaer 
Miranda, a Porto Alegre, Marlise Lamaison Soares, a Porto Alegre, 
Graciella  Machado  Alves,  a  Cruz  Alta,  Jeronimo  Vieira,  a  Porto 
Alegre,  Gilson  Teixeira,  a  Porto  Alegre,  Alexandra  Mazzoca, 
Claudete  Mistura  Doro,  Marcos  Antonio  Vedoy,  a  Porto  Alegre, 
Andreia Ferreira, Nelci Zanella, Katia Pegoraro, Joelma de Almeida, 
Sandra  Marinho,  Elaine  Fernandes,  Wanessa  Chiossi,  Alexandra 
Mazzoca,  Silvia  Bersagui,  Graziele  Kunz,  Marcos  Vedoy,  a 
Soledade.
1885 – Aut. Viagem: Gilberto Bedin, a Porto Alegre.
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