
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Edital Pregão Eletrônico 118/2013

O  MUNICÍPIO  DE  PASSO  FUNDO,  através  do  Prefeito
Municipal  e  da  Autoridade  Competente  para  Pregão
Eletrônico,  em  conformidade  com  Edital  118/2013,  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  118/2013,  informa  o  estorno  da  Nota  de  Empenho
2013/25137,  e  aplicação  da  penalidade  de  SUSPENSÃO  à
empresa  MÁXIMA  COMÉRCIO  DE  MEDICAMENTOS
LTDA, CNPJ: 11.141.123/0001-69, com sede na Rua Prefeito
Faria  Lima,  nº  790  -  Jardim  Maringá  Londrina/PR,  CEP
86061-450.  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.

DECRETOS
03  -  Dispõe  sobre  a  compatibilização  entre  a  realização  da
receita e a execução da despesa, sobre as metas bimestrais de
arrecadação  e  o  cronograma  mensal  de  desembolso  para  o
exercício de 2014.
30  -  Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do
município  para  o  corrente  exercício  no  montante  de  R$
3.218.700,00  (três  milhões  e  duzentos  e  dezoito  mil,
setecentos reais).
31  -  Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do
município  para  o  corrente  exercício  no  montante  de  R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
32  -  Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do
município  para  o  corrente  exercício  no  montante  de  R$
804.100,00 (oitocentos e quatro mil, cem reais).
33  -  Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do
município  para  o  corrente  exercício  no  montante  de  R$
2.101.835,00  (dois  milhões  e  cento  e  um mil,  oitocentos  e
trinta e cinco reais).

COMUNICADO
O  Poder  Executivo  Municipal  de  Passo  Fundo,  em
atendimento a lei federal nº 9.452, de 20 de março de 1997,
informa  aos  partidos  políticos,  sindicatos  e  associações,  o
recebimento dos seguintes recursos:
ASSISTENCIA SOCIAL
- CRAS  em  17/04/14  –  R$  48.000,00  ref.  Centro  ref.

Assist. Social.
- Bolsa Família em 15/04/14 – R$ 4.025,41 ref. Centro ref.

Assist. Social.
- FMS Sentinela em 15/04/14 – R$ 22.400,00  ref. Centro

ref. Assist. Social.
PORTARIAS

390 – Nomeia Integrantes do Gabinete de Gestão Integrada do
Município de Passo Fundo – GGIM.
442 – Inc. aos venc. de Leane de Fátima Frank, RE 40 hs, na
proporção de 17/25.
469 – Retifica Port. 1175/11, quanto a lotação, para que conste
Auditoria  Geral  do  Município  e  não  como  constou,
permanecendo as demais disposições.

Luciano Palma de Azevedo - Prefeito Municipal
Marlise Lamaison Soares – Sec. de Admnistração
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Autorizo a publicação dos seguintes atos, em corpo 6 (seis)
 para todo o texto, nos termos da proposta aprovada: 
 
 

• Penalidade PE 118/13
• Decretos 03, 30 a 33 
• Portarias

                        Passo Fundo, 17de abril de 2014.

MARLISE LAMAISON SOARES
Secretária de Administração
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