
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Termo de Convocação

O Prefeito Municipal de Passo Fundo,  através da Coordenadoria de 
Licitações e Contratos, e nos termos do artigo 34, parágrafo 1°, da Lei 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, convoca a 
todas as empresas inscritas no Cadastro Municipal de Fornecedores do 
Município  de  Passo  Fundo  para  procederem a  atualização  de  seus 
dados  cadastrais  existentes.  Da  mesma forma,  conclama as  demais 
interessadas  para  que  façam  o  seu  cadastro  junto  a  essa 
Coordenadoria,  habilitando-se  com isso  a contratar  com este  órgão 
público  e,  consequentemente,  receber  o  respectivo  Certificado  de 
Registro Cadastral (CRC).

Aviso de Licitação
Modalidade:  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  001/2014.  Objeto: 
Aquisição  de  medicamentos  –  SMS.  Abertura:  16/01/14,  14h. 
PREGÃO ELETRÔNICO  nº  002/2014.  Objeto:  Aquisição  de  tiras 
reagentes para medição em glicosímetro – SMS. Abertura: 17/01/14, 
14h.  PREGÃO ELETRÔNICO  nº  004/2014.  Objeto:  Aquisição  de 
01(um) utilitário esportivo SUV 4 X 2, 01 (uma) pickup com cabine 
estendida  e  01(um)  veículo  leve  -  DVS.  Abertura:  20/01/14,  14h. 
Editais:  www.cidadecompras.com.br  e  www.pmpf.rs.gov.br. 
Informações: Coordenadoria de Licitações e Contratos, Rua Dr. João 
Freitas nº 75, Centro, Passo Fundo/RS.

EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Processo nº 2013/29819; Termo de Cooperação Técnica; Município 
de  Passo  Fundo  e  Caixa  Econômica  Federal;  Objeto:  Cooperação 
entre  a  PMPF  e  a  Caixa  Econômica  Federal  para  empreender  o 
intercâmbio de informações sobre dados relativos ao cadastramento, 
transações  ou  avaliações  envolvendo  imóveis  localizados  no 
município de Passo Fundo e elaboração de proposta para atualização 
de  planta  de  valores  genéricos.  Prazo  de  vigência:  16/12/13  a 
16/12/14;
Processo  nº  2012/36081;  Convênio  nº  021/2013  e  022/2013; 
Convênio  de  colaboração  entre  o  Município  de  Passo  Fundo  e  a 
Fundação Universidade de Passo Fundo mantenedora da Universidade 
de  Passo  Fundo;  Junção  de  esforços,  entre  o  CONVENENTE e  a 
CONVENIADA, através da UPF, com objetivo de executar o Projeto 
de  Trabalho  Técnico  Social,  no  âmbito  do  Programa  Minha  Casa 
Minha  Vida,  no  empreendimento  denominado  RESIDENCIAL 
RECANTO PLANALTINA I e PLANALTINA II. Prazo de vigência: 
11/06/13 a 11/02/14;
Processo  nº  2013/1514;  Convênio  022/2013;  Convênio  de 
colaboração  firmado  entre  o  Município  de  Passo  Fundo  e  o 
Município  de  Tapejara;  Mútua  cedência  de  servidores  municipais, 
com  os  cargos  de  psicóloga,  por  permuta  entre  os  municípios 
conveniados.. Prazo de vigência: 01/07/13 a 30/06/14;
Processo nº 2013/3416; Convênio 023/2013; Convênio que entre si 
celebram o Município de Passo Fundo e a Associação Riograndense 
de  Empreendimentos  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural- 
EMATER-RS - Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural – 
ASCAR; Realização de um programa de caráter educativo, com base 
no qual serão prestados, aos produtores agropecuários e suas famílias, 
serviços  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural,  visando  à 
disseminação  de  conhecimentos  científicos  de  natureza  técnica, 
econômica  e  social,  necessários  ao  aumento  da  produtividade  e 
qualidade  da  produção  agropecuária  e  à  melhoria  das  condições 
devida no meio rural, de acordo com a política de ação dos Governos 
Federal,  Estadual  e  Municipal.  Prazo  de  vigência:  01/01/13  a 
31/12/13;
Processo nº 2012/3527 e Apenso nº 2012/14378; Convênio 025/2013; 
Convênio de colaboração firmando entre o Município de Passo Fundo 
e  Fundação  Universidade  de  Passo  Fundo,  mantenedora  da 



Universidade de Passo Fundo. Oportunizar aos alunos universitários, 
das  diversas  áreas  de  conhecimento,  estágios  curriculares  não 
obrigatórios,  visando  ao  aperfeiçoamento  profissional.  Prazo  de 
vigência: 01/03/13 a 29/02/14;
Processo  nº  2011/31572;  Convênio  nº  026/2013;  Convênio  que 
celebram o Município de Passo Fundo e o Conselho Comunitário Pró-
Segurança Pública – CONSEPRO; Contribuir financeiramente com o 
CONSEPRO  no  intuito  de  viabilizar  o  repasse  de  valor  mensal 
destinado a 09 (nove) Policiais Militares que participarão do Projeto 
de  Policiamento  Comunitário  a  ser  realizado  nos  Bairros  José 
Alexandre Záchia e Integração - Território da Paz. Prazo de vigência: 
01/01/13 a 31/12/13;
Processo  nº  2013/5693;  Convênio  032/2013;  Convênio  de 
colaboração firmado entre o Município de Passo Fundo e o Município 
de Marau; Mútua cedência de servidores municipais, com os cargos de 
professores, por permuta entre os municípios conveniados. Prazo de 
vigência: 01/01/13 a 31/12/13;
Processo nº 2013/6128; Convênio 035/2013; Convênio que celebram 
o  Município  de  Passo  Fundo  e  o  Hospital  Beneficente  Dr.  César 
Santos  para  a  cessão  de  uso  de  bens  móveis  (equipamentos)  e 
realização de exames clínicos na área da saúde no Município de Passo 
Fundo. Prazo de vigência: 01/03/13 a 29/02/14;
Processo  nº  2013/9074;  Convênio  037/2013;  Convênio  de 
colaboração entre o Município de Passo Fundo e a Associação dos 
Livreiros de Passo Fundo; Auxílio financeiro para a realização da “27ª 
Feira  do  Livro  de  Passo  Fundo”.  Prazo  de  vigência:  25/10/13  a 
30/11/13;
Processo nº 2012/7676; Convênio 039/2013; Convênio que entre si 
celebram  o  Município  de  Passo  Fundo  e  a  Entidade  Assistencial 
Fundação  Beneficente  Lucas Araújo,  para a execução dos Serviços 
Sócio Assistenciais de Ação Continuada – SAC. Prazo de vigência: 
01/01/13 a 31/12/13;
Processo  nº  2013/1278;  Convênio  nº  040/2013;  Convênio  de 
colaboração  entre  o  Município  de  Passo  Fundo  e  a   Fundação 
Universidade de Passo Fundo mantenedora da Universidade de Passo 
Fundo com vista à implantação do projeto do pólo de exportação de 
serviços de software do planalto  médio;  Cooperação entre a FUPF, 
através  da  UPF  e  o  Município  de  Passo  Fundo  que  declaram sua 
disposição  de  estabelecer  e  promover  relação  mútua  de  caráter 
técnico-científico para a realização de um trabalho conjunto a longo 
prazo,  nos campos do  ensino,  pesquisa  e extensão,  especificamente 
através  da  implementação  do  Projeto  do  Pólo  de  Exportação  de 
serviços de Software do Planalto  Médio do RS. Prazo de vigência: 
01/01/13 a 31/12/13;
Processo nº 2013/13813; Convênio nº 041/2013; Convênio que entre 
si  celebram o  Município  de  Passo  Fundo  e  a  entidade  assistencial 
Fundação  Beneficente  Lucas  Araújo  para  a  execução  dos  Serviços 
Sócio Assistenciais de Ação Continuada – SAC. Prazo de vigência: 
01/01/13 a 31/12/13;
Processo  nº  2013/20957;  Convênio  046/2013;  Convênio  de 
colaboração que entre si celebram o Município de Passo Fundo e a 
Mitra Diocesana de Passo Fundo; Auxílio financeiro à ENTIDADE 
para  o  pagamento  de  manutenção  da  Capela  Mortuária  junto  a 
Paróquia São Judas Tadeu, sendo que esta Capela também é utilizada 
pelos  Bairros  Vila  Luiza,  Vila  Tupinambá,  Vila  Carmem  e  Vila 
Jardim. Prazo de vigência: 01/01/13 a 31/12/13;
Processo nº 2012/38930; Convênio 048/2013; Convênio que entre si 
celebram o Município de Passo Fundo e a Obra Social São Vicente de 
Paulo,  para  a  execução  dos  Serviços  Sócio  Assistenciais  de  Ação 
Continuada – SAC. Prazo de vigência: 01/01/13 a 31/12/13;
Processo nº 2013/18487; Convênio 051/2013; Convênio que entre si 
celebram  o  Município  de  Passo  Fundo  e  a  Entidade  Assistencial 



Associação  de  Pais  e  Amigos  de  Excepcionais  de  Passo  Fundo  – 
APAE,  para  a  execução  dos  serviços  sócio  assistenciais  de  ação 
continuada – SAC; Prazo de vigência: 01/01/13 a 31/12/13;
Processo  nº  2013/1173;  Convênio  052/2013;  Convênio  de 
colaboração  firmado  entre  o  Município  de  Passo  Fundo  e  a 
Associação  Hospitar  Beneficente  São  Vicente  de  Paulo;  Prestar 
serviços ao conjunto de procedimentos que compõe a atenção básica 
(PAB) aos usuários do SUS, respeitando a sua capacidade técnica e 
instalada,  conforme disposições contidas  na Portaria  nº  9  de 13  de 
janeiro de 2000, do Ministério da Saúde. Prazo de vigência: 01/01/13 
a 31/12/13;
Processo  nº  2013/14373;  Convênio  053/2013;  Convênio  de 
colaboração entre o Município de Passo Fundo e a Associação para a 
Conservação da Vida Silvestre – CONVIDAS;  Auxílio financeiro ao 
projeto  de  criação  e  implementação  do  criadouro  conservacionista, 
denominado  Centro  de  Acolhimento  de  Primatas  e  Aves  - 
PRIMAVES  -  para  a  realização  de  trabalhos  com primatas  e  aves 
silvestres  ameaçados  em cativeiro,  no  Município  de  Passo  Fundo; 
Prazo de vigência: 01/01/13 a 31/12/13;
Processo nº 2013/11518; Convênio 054/2103; Convênio que entre si 
celebram o Município de Passo Fundo e  a Obra Social São Vicente 
de Paulo;  Auxílio  financeiro ao atendimento  sócio-educativo  a  55 
(cinquenta e cinco) crianças, de 2 (dois) a 6 (seis) anos de idade e suas 
famílias, que estão em situação de risco; Prazo de vigência: 01/01/13 a 
31/12/13;
Processo nº 2013/13814; Convênio 055/2013; Convênio que entre si 
celebram o  Município  de  Passo  Fundo  e  a  Fundação  Beneficente 
Lucas Araújo – Escola de Educação Infantil  João Busato e Menino 
Deus;  Auxílio  financeiro  para  atendimento  junto  a  Escola  de 
Educação Infantil de 244 (duzentos e quarenta e quatro) crianças em 
situação  social  e  econômica  fragilizadas,  proporcionando  condição 
assistencial,  pedagógica,  psicológica  e  cultural  que  possibilite  uma 
melhor  qualidade  de  vida,  em horário  integral;  Prazo  de  vigência: 
01/09/13 a 31/12/13;
Processo  nº  2013/28400;  Convênio  056/2013;  Convênio  de 
colaboração  firmado  entre  o  Município  de  Passo  Fundo,  Hospital 
Municipal Doutor César Santos e a Associação Hospitar Beneficente 
São Vicente de Paulo; viabilizar o antedimento médico pediátrico em 
sistema  de  Pronto  Atendimento  Pediátrico  (PAP)  em  regime  de 
plantão em finais de semana, com carga horária de até 96 (noventa e 
seis) horas compreendidas entre as 07:00 (sete) horas de sábado até as 
07:00  (sete)  horas  de  segunda-feira,  pelo  prazo  máximo de  até  08 
(oito) finais de semana consecutivos;  Prazo de vigência:  24/08/13 a 
14/10/13;
Processo  nº  2012/26585;  Convênio  057/2013;  Convênio  de 
colaboração firmado entre o Município de Passo Fundo e o Hospital 
Beneficente  Dr.  César  Santos;  Prestar  serviços  ao  conjunto  de 
procedimentos que compõe a atenção básica (PAB) aos usuários do 
SUS, respeitando a sua capacidade técnica e de instalação, conforme 
disposições contidas na Portaria nº 9 de 13 de janeiro de 2000,  do 
Ministério da Saúde; Prazo de vigência: 01/01/13 a 31/12/13;
Processo  nº  2013/24031;  Convênio  058/2013;  Convênio  de 
colaboração entre o Município de Passo Fundo e a Cooperativa de 
Crédito  Rural  Horizontes  Novos  de  Novo  Sarandi  –  CREHNOR 
Sarandi – visando a construção de moradias populares, destinadas à 
famílias  com  renda  familiar  de  até  R$1.600,00,  no  âmbito  do 
Programa  Habitacional  –  Minha  Casa,  Minha  Vida  –  Entidades; 
Atender as necessidades de habitação da população de baixa renda nas 
áreas urbanas do município, garantindo o acesso à moradia digna com 
padrões  mínimos  de  sustentabilidade,  segurança  e  habitabilidade, 
através  de  unidades  habitacionais  construídas  na  modalidade 
“pulverizadas”; Prazo de vigência: 30/08/13 a 30/11/13;



Processo  nº  2013/3851;  Convênio  059/2103;  Convênio  de 
colaboração que entre si celebram o Município de Passo Fundo e o 
Instituto de Desenvolvimento de Passo Fundo - Solidariedade – IDPF; 
Auxílio financeiro para a realização da “Agrotecno Leite 2013” o qual 
tem  como  finalidade  integrar  a  agricultura  e  pecuária,  através  de 
estações  demonstrativas,  exposições  de  máquinas,  equipamentos  e 
produtos, demonstrando as potencialidades do agribusiness, na região 
de Passo Fundo; Prazo de vigência: 15/09/13 a 27/10/13;
Processo  nº  2013/31735;  Convênio  060/2013;  Convênio  de 
colaboração  firmado  entre  o  Município  de  Passo  Fundo  e  a 
Cooperativa  Mista  de  Produção  e  Trabalho  dos  Empreendedores 
Populares  da  Santa  Marta  Ltda/COOTRAEMPO;  Conjugação  de 
esforços para realizar a coleta seletiva de resíduos sólidos, recicláveis 
e inorgânicos do Município de Passo Fundo, a ampliação do número 
dos pontos de coleta e articular e consolidar o processo de intercâmbio 
e  comercialização  conjunta  dos  produtos  das  Associações  e 
Cooperativas  de  Reciclagem  de  Passo  Fundo;  Prazo  de  vigência: 
25/09/13  a 24/09/14;
Processo  nº  2013/16592;  Convênio  061/2013;  Convênio  de 
colaboração  entre  o  Município  de  Passo  Fundo  e  o  Sindicato  das 
Indústrias da Construção e do Mobiliário de Passo Fundo e região – 
SINDUSCON; Auxílio financeiro à ENTIDADE para a realização da 
“CONSTRUMÓVEIS 2013 – 17ª edição da Mostra da Construção, do 
Mobiliário, da Arquitetura e da Decoração de Passo Fundo”; Prazo de 
vigência: 27/09/13 a 06/10/13;
Processo  nº  2013/28097;  Convênio  062/2013;  Convênio  de 
Cooperação Mútua que celebram o Município  de Passo  Fundo e a 
Faculdade  Meridional  –  IMED;  Realizar intercâmbio  de atividades, 
visando à formação e ao desenvolvimento de estudantes, profissionais, 
educadores e pesquisadores, bem como ao aprimoramento do ensino, 
da  pesquisa,  da  extensão  e  da  informação,  comunicação  e 
documentação  científica  e  tecnológica  no  âmbito  da  Educação  em 
Saúde  e  no  interesse  do  Sistema  Único  de  Saúde  em  ambas  as 
instituições; Prazo de vigência: 27/09/13 a 26/09/14;
Processo  nº  2013/21292;  Convênio  063/2013;  Convênio  de 
colaboração que entre si celebram o Município de Passo Fundo e a 
Associação  para  a  Conservação  da  Vida  Silvestre  –  CONVIDAS; 
auxílio  financeiro  para  a  realização  da  “13ª  Feira  Regional  de 
Economia  Popular  Solidária  –  FRESOL 2013”;  Prazo  de vigência: 
26/09/13 a 30/11/13;
Processo  nº  2013/16858;  Convênio  064/2013;  Convênio  de 
colaboração firmado entre o Município de Passo Fundo e Associação 
do Boqueirão; auxílio financeiro na realização do “Natal Ecológico do 
Boqueirão Legal 2013”; Prazo de vigência: 26/05/13 a 30/12/13;
Processo  nº  2013/35283;  Convênio  065/2013;  Convênio  de 
colaboração que entre si celebram o Município de Passo Fundo e a 
Sétima Região Tradicionalista; Conjugação de esforços e cooperação 
para  a realização do  “XVI  Rodeio  Internacional  de Passo  Fundo”; 
Prazo de vigência: 02/07/13 a 30/01/14;
Processo  nº  2013/12676;  Convênio  067/2013;  Convênio  de 
colaboração que entre si celebram o Município de Passo Fundo e a 
Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agronegócio de Passo 
Fundo  –  ACISA;   Auxílio  financeiro  à  ACISA  –  Associação 
Comercial,  Industrial,  de  Serviços  e  Agronegócio  de  Passo  Fundo 
para a realização da IX EXPOACISA; Prazo de vigência: 22/10/13 a 
31/12/13;
Processo  nº  2013/31771;  Convênio  068/2013;  Convênio  de 
colaboração que entre si celebram o Município de Passo Fundo e a 
Sétima  Região  Tradicionalista;  Auxiliar  financeiramente  a 
ENTIDADE  para  a  realização  da  “11º  Encontro  de  Bandoneon”; 
Prazo de vigência: 01/11/13 a 16/12/13;



Processo  nº  2013/35415;  Convênio  069/2013;  Convênio  de 
colaboração que entre si celebram o Município de Passo Fundo e a 
Associação  Passofundense  de  Corais;  Auxílio  financeiro  à 
CONVENIADA  para  realização  do  “XI  FESTIVAL 
PASSOFUNDENSE DE CORAIS”;  Prazo  de  vigência:  01/11/13  a 
15/12/13;
Processo  nº  2013/15572;  Convênio  070/2013;  Convênio  de 
colaboração entre o Município de Passo Fundo e a Congregação de 
Nossa  Senhora;  Apoio  financeiro  para  a  realização  da  “Cantata 
Natalina Edição 2013”; Prazo de vigência: 11/11/13 a 31/12/13;
Processo  nº  2013/32915;  Convênio  071/2013;  Convênio  de 
colaboração que entre si celebram o Município de Passo Fundo e a 
Escola  de  Educação  Infantil  Berço  do  Bebê;  Auxílio  financeiro  à 
creche Berço do Bebê, para o atendimento à crianças de 0 (zero) a 03 
(três) anos de idade, em horário integral (das 07h30min às 18hs), de 
segunda à sexta-feira; Prazo de vigência: 01/01/13 a 31/12/13;
Processo  nº  2013/8193;  Convênio  073/2013;  Convênio  de 
colaboração  firmado  entre  o  Município  de  Passo  Fundo  e  a 
Companhia  de  Desenvolvimento  de  Passo  Fundo  –  CODEPAS; 
Realização de cortejo fúnebre através do transporte dos familiares da 
pessoa  em óbito,  dentro  do  perímetro  urbano  da  cidade  de  Passo 
Fundo,  no  percurso  do  velório  até  o  local  do  funeral;  Prazo  de 
vigência: 01/01/13 a 31/12/13;
Processo  nº  2013/44865;  Convênio  074/2013;  Convênio  de 
colaboração  firmado  entre  o  Município  de  Passo  Fundo  e  a 
Associação Passofundense de Músicos e Compositores;  Conjugação 
de esforços entre os convenentes para a realização do Projeto Música 
na Praça, com a finalidade fomentar um segmento artístico que levará 
às  praças  da  cidade  integração  social  e  valorização  dos  espaços 
públicos  e,  em especial,  das  praças  de  nossa cidade,  no  intuito  de 
deixá-las mais sonoras e agradáveis à população; Prazo de vigência: 
20/12/13 a 30/04/14.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO– Pref. Municipal 
MARLISE L. SOARES - Secret. de Administração  


