
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de Retificação PE 006/2014

O Prefeito  Municipal  de Passo Fundo,  de acordo  com a legislação 
vigente, torna público que retifica o Pregão Eletrônico nº 006/2014. 
Fica alterada a especificação do item 01 do Anexo I (semi reboque 
tipo prancha reta). Os demais itens permanecem inalterados. A data de 
abertura das propostas fica prorrogada para o dia 10 de fevereiro de 
2014.  O  Edital  retificado  encontra-se  disponível  nos  sites 
www.cidadecompras.com.br e www.pmpf.rs.gov.br.

Aviso de Licitação
Modalidade:  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  011/2014.  Objeto: 
Contratação de empresas especializadas para sonorização, iluminação, 
produção de áudio e vídeo, segurança e gradil, com o fornecimento de 
materiais e mão de obra necessários - SEDEC. Abertura: 06/02/2014, 
14h.  PREGÃO ELETRÔNICO  nº  012/2014.  Objeto:  Aquisição  de 
equipamentos médico – hospitalares -  SMS  Abertura:  07/02/2014, 
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.

DECRETO Nº 176/2013
APROVA  PLANTAS  E  PROJETOS  DO  LOTEAMENTO 
LEONARDO ILHA IV.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO,  no  uso  de suas 
atribuições legais,  na  forma do  artigo  110,  inciso  XXXVII,  da Lei 
Orgânica  do  Município,  das  Leis  Complementares  nº  170/2006  e 
230/2009, e, considerando as informações e pareceres constantes nos 
processos nº 2013/10506 e 2012/12260, decreta:
 Art.  1º  Ficam aprovadas as plantas e projetos  do LOTEAMENTO 
LEONARDO  ILHA  -  2ª  Fase,  de  propriedade  de  NORTON 
AZAMBUJA  ILHA  e  SANDRA  SALETE  BINS  ILHA,  para 
parcelamento da área de 48.163,00m², objeto da matrícula nº 98.839, 
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  Ocupação 
Extensiva  (ZE)  e parte  na Zona  de Proteção  de  Recursos Hídricos 
(ZPRH), conforme a Lei Complementar nº 170/2006  - Plano Diretor 
de Desenvolvimento Integrado e Lei Municipal nº 230/2009. 
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) 5.152,00 m² para o sistema de circulação, ruas;
b) 2.411,08 m² para Equipamentos Comunitários;
c) 9.313,92 m² para espaço livre de uso público,  sendo,  desta área, 
6.439,00m² para área de preservação permanente (non aedificandi); 
III - A área total dos lotes 31.286,00 m², parcelados em 27 lotes cuja 
localização  e  características  estão  especificadas  no  Memorial 
Descritivo, parte integrante deste Decreto. 
IV – Infraestrutura instalada por conta da Loteadora: rede pública de 
água; rede pública de energia elétrica; rede de iluminação pública (5º 
fio),  com  luminária  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;  e,   pavimentação  de  paralelepípedos 
regulares, tamanho padrão.  A Prefeitura Municipal de Passo Fundo 
declara que fiscalizou e recebeu as referidas obras de infraestrutura 
que já se encontram finalizadas e com recebimento pela CORSAN e 
RGE. 
V – Como garantia da execução da infraestrutura  a que se refere o 
artigo 46 da Lei Complementar nº 230/09, os loteadores prestarão, 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 98.839, 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  Revogam-se os Decretos nº 104/2012 e 44/2011 e 05/2008.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

PORTARIAS
96 – Inc. aos venc. de Eliana de Fatima Lago, RE 40hs na proporção 
de 02/25.
97  –  Inc.  aos  venc.  de  Caroline  C.  Thans  Seganfredo,  FG  no 
percentual de 140% sobre FGS-3, a/c 14.01.14, e mantém na função.
102 – Conc. Ad. trienal a Geni Cappellari, mais 14% a/c 09.01.14, e 
Lizete Marinez Ebertz Pinicioli, 7% a/c 17.02.14.
104 – Inc. aos venc. de Elisa de Macedo Z. Busato, FG no percentual 
de 80% sobre FGS-2, e 80% sobre FGS-3, a/c 18.01.14 e mantém na 
função.
105 – Exonera, a pedido, Rodrigo Scapini, a/c 20.01.14.
106 – Conc. LP em dinheiro a professores.

JULIANO ROSO – Vice-Prefeito no exercício de Pref. Municipal.
MARLISE L. SOARES - Secret. de Administração  


