
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de Licitação

Modalidade:  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  014/2014.  Objeto: 
Aquisição  de  material  gráfico  –  agendas  escolares,  cadernos  de 
chamada,  blocos  de memorando,  cartazes do  livro  do mês e fichas 
para  o  núcleo  do  livro  -  SME.  Abertura:  04/02/14,  ás  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.

DECRETO Nº 010/2014
APROVA  PLANTAS  E  PROJETOS  DO  LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL  VERDE  VISTA  DE  PROPRIEDADE  DE  SD 
INCORPORADORA LTDA.
Art.  1º  Ficam aprovadas  as  plantas  e  projetos  do  LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL VERDE VISTA -  2ª  Fase,  de  propriedade  de  SD 
INCORPORADORA  LTDA,  para  parcelamento  da  área  de 
16.643,00m², objeto da matrícula nº 105.532, 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) 3.593,73m² para o sistema de circulação; 
b) 832,20m² para equipamentos comunitários; e, 
c) 1.667,57m² para espaço livre de uso público.
III - A área total dos lotes é de 16.643,00m², parcelados em 28 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 105.532, 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. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIAS
65  –  Determina  abertura  de  sindicância  para  apurar  fatos  e 
responsabilidades  a  respeito  de  colisão  de  ambulância,  e  desgina 
comissão permanente a proceder.
86 – Nomeia CC: Lizbeth Kossmann, CCD-1, SMAM, a/c 06.01.14.
87 – Nomeia CC: Rafael Humberto Lago, CC-6, PGM, a/c 25.01.14.
88 e 94  – Aut. Viagem: Jeronimo Vieira, a Sertão, Gilson Teixeira, a 
Porto Alegre.
89 – Retifica Port. 1024/07, quanto à base legal, para art. 25 da LC 
204/2008, permanecendo as demais disposições.
90  –  Inc.  aos  venc.  de  Maristela  Dal  Pra  Scotta,  RE  40  hs  na 
proporção de 03/25.
92 – Inc. aos venc. de Nalu Maria Cordeiro de Mello, gratif. por ex. 
em escolas  de alunos  excepcionais,  no  percentual  de  40% sobre  o 
padrão.
93  –  Inc.  aos  venc.  de  Ana  Bernadete  de  Oliveira,  RE  40  hs  na 
porporção de 02/25.
JULIANO ROSO – Vice-Prefeito no exercício de Pref. Municipal.
MARLISE L. SOARES - Secret. de Administração  


