
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 131/2014. Objeto: Contratação de
empresa  especializada  para  prestação  de  serviços  continuados  de
auxiliar  de  limpeza  e  auxiliar  de  limpeza  urbana,  em  regime  de
empreitada  global,  pelo  período  de  12  (doze)  meses.  Abertura:
11/12/14,  14h.  Edital:  disponível  nos  sites:  www.pmpf.rs.gov.br,
www.cidadecompras.com.br.

EXTRATO DE CONVÊNIOS
RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS E ADITIVOS FIRMADOS COM O
MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO
Processo  nº  2014/2875;  CONVÊNIO  Nº  010/2014-PGM;
CONVENTENTES:  CONGREAGAÇÃO  MISSIONÁRIA
REDENTORISTA   mantenedora  da  ESCOLA  REDENTORISTA
INSTITUTO MENINO DEUS; OBJETO: disponibilizar os recursos à
ENTIDADE para viabilizar o funcionamento da Secretaria da Agenda
21 local de Passo Fundo, através do Projeto denominado “AGENDA
21  LOCAL  DE  PASSO  FUNDO:  FORTALECIMENTO  E
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA”; Valor global
de  R$ 79.999,98 (setenta e nove mil novecentos e noventa e nove
reais com noventa e nove centavos), a ser pago em 03 (três) iguais e
consecutivas de R$ 26.666,66 (vinte e seis mil seiscentos e sessenta e
seis reais com sessenta e seis centavos) a serem pagas nos meses de
abril, maio e junho de 2014; PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 de janeiro
de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Processo  nº  2014/1477;  CONVÊNIO  Nº  011/2014-PGM;
CONVENTENTE:  ASSOCIAÇÃO  PARA A CONSERVAÇÃO  DA
VIDA  SILVESTRE;  OBJETO:  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; Valor global de R$18.900,00
(dezoito  mil  e  novecentos  reais),  sendo  dividido  em  05  (cinco)
parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de R$ 3.780,00 (três
mil e setecentos e oitenta reais), a partir do mês de abril do corrente
ano;  PRAZO  DE  VIGÊNCIA:   1º  de  janeiro  de  2014  até  31  de
dezembro de 2014.
Processo  nº  2014/2226;  CONVÊNIO  Nº  012/2014-PGM;
CONVENTENTE:  CENTRO  EDUCACIONAL  ASSISTENCIAL
METODISTA EDITH  SCHISLER  -  CEAMES;  OBJETO:  auxílio
financeiro  ao  atendimento  sócio-educativo  em  meio  aberto  a  70
(setenta)  crianças,  de  02  (dois)  a  05  (cinco)  anos  e  onze  meses,
proporcionando-lhes  saúde,  alimentação,  educação,  esporte,  lazer  e
cultura e condições para o desenvolvimento de suas potencialidades,
como  desenvolvimento  físico,  mental,  moral,  espiritual  e  social,
desenvolvendo  dessa  forma  a  dignidade,  o  respeito  e  a  liberdade;
Valor global de R$55.471,85 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e
setenta e um reais e reais e oitenta e cinco centavos), divididos em 08
(oito) parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R$6.933,98
(seis mil, novecentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos)
cada,  tendo como termo inicial o mês de maio de 2014; PRAZO DE
VIGÊNCIA:  1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Processo  nº  2014/18042;  CONVÊNIO  Nº  013/2014-PGM;
CONVENTENTE: CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS LALAU
MIRANDA;  OBJETO:  auxílio  financeiro  para  realização  do  III
RECULUTA FARROUPILHA, Concurso de Danças Tradicionais que
será realizado nos dias 26 e 27 do mês de Abril de 2014; Valor global
de  R$14.700,00  (quatorze  mil  e  setecentos  reais),  valor  pago  em
parcela única; PRAZO DE VIGÊNCIA: de 25 de Abril de 2014 a 31
de Maio de 2014.
Processo  nº  2014/1374;  CONVÊNIO  Nº  014/2014-PGM;
CONVENTENTE: FUNDAÇÃO BENEFICENTE LUCAS ARAÚJO;
OBJETO:  auxílio  financeiro  para  atendimento  junto  a  Escola  de
Educação Infantil de no mínimo 200 (duzentas) até 244 (duzentas 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,

http://www.cidadecompras.com.br/


em horário integral; Valor global de R$141.404,44 (cento e quarenta e
um mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), que
serão pagos em 04 (quatro) parcelas, iguais, mensais e sucessivas no
valor de R$35.351,11 (trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e um
reais e onze centavos), referente aos meses de março, abril, maio e
junho do corrente ano, iniciando no mês de maio de 2014; PRAZO
DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, a contar de 1º de Março de 2014,
findando em 30 de Junho de 2014.
Processo  nº  2014/1976;  CONVÊNIO  Nº  015/2014-PGM;
CONVENTENTE:  GRUPO  CULTURAL  E  TRADICONALISTA
CAVALEIROS  DO  PLANALTO  MÉDIO;  OBJETO:  auxílio
financeiro  à  ENTIDADE  para  a  manutenção  do  Centro  de
Equoterapia, que proporciona recursos terapêuticos e pedagógicos de
Equoterapia  as  pessoas  deficientes  e/ou  em  situação  de
vulnerabilidade  social  e  econômica;  Valor  global  de  R$41.470,45
(quarenta e um mil,  quatrocentos e setenta reais e quarenta e cinco
centavos)  sendo  dividido  em 08  (oito)  parcelas,  iguais,  mensais  e
sucessivas no valor de R$5.183,80  (cinco mil, cento e oitenta e três
reais  e  oitenta  centavos),  cada  uma,  iniciando no mês de Maio de
2014;  PRAZO  DE  VIGÊNCIA:  1º  de  Janeiro  de  2014  a  31  de
Dezembro de 2014.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 51/2014
O PREFEITO DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais,
à  vista  do  Processo  n°  2012/10827,  CONSIDERANDO  a
determinação  judicial  para  cumprimento  da  antecipação  de  tutela
deferida  em  sentença  no  Processo  Nº  021/1.12.0003649-4,
RESOLVE,
Art. 1º RETIFICAR o Edital nº 48/2014, de NOMEAÇÃO do cidadão
MAURO DE SOUZA, através da Portaria nº 1.808/14, retificada pela
Portaria nº 1.832/14, quanto ao Concurso Público mencionado, Cargo
e Classificação, sendo:
Onde se lê: 
“Concurso Público Edital nº 01/09 e Homologação Edital n° 06.01/09
Cargo: Mecânico de Máquinas Pesadas
Classificação: 3°”
Lê-se: 
“Concurso Público Edital nº 001/2004 - Edital nº 32/04
Cargo: Mecânico
Classificação: 7°”
Art. 2º As demais disposições permanecem inalteradas.

PORTARIAS
1718 – Prorroga Lic. Saúde de servidores e professores.
1719 – Conc. Lic. Saúde a servidores e professores.
1720 – Prorroga Lic. Doença Pessoa da Família de servidores e profs.
1721 – Conc. Lic. Doença Pessoa da Família de servidores e profs.
1722 – Prorroga Lic. Acidente de Trabalho de Gisele C. M. Feitosa.
1723 – Conc. Lic. Gestante de servidores e professores.
1724 – Conc. Lic. Acidente do Trabalho de servidores e professores.
1740 – Conc.  Gratif.  Mensal de prof. Series/anos iniciais a Juliana
Balla Donato.
1733, 1735 a 1738, 1742 a 1743 – Aut. Viagem: Mauriceia Morgado,
a  Caixas  do  Sul,  reunião  do  CERESTS;  Alaer  Miranda,  a  Porto
Alegre,  levar  amostras  biológicas;  Gilvan  Batistti,  a  Porto  Alegre,
conduzir  pacientes;  Gilvan  Batistti,  a  Marau,  conduzir  servidora;
Gilson Teixeira, a Porto Alegre, conduzir pacientes; Marcos Vedoy, a
Porto  Alegre,  curso  de  estoque  de  hemofílicos;  Marcos  Vedoy,
Alessandra Trapasson, Bárbara Coutinho, a Porto Alegre, treinamento.
1832  -  RETIFICAR  a  Portaria  nº  1.808/14,  de  NOMEAÇÃO  do
servidor  MAURO  DE  SOUZA,  quanto  ao  Concurso  Público
mencionado, Cargo e Classificação, sendo:
Onde se lê: “Concurso Público Edital nº 01/09 e Homologação Edital
n° 06.01/09 / Cargo: Mecânico de Máquinas Pesadas / Classificação:
3°”, Lê-se: “Concurso Público Edital nº 001/2004 - Edital nº 32/04 /
Cargo:  Mecânico  /  Classificação:  7°”,  permanecendo  as  demais
disposições inalteradas.

Luciano Palma de Azevedo – Prefeito Municipal
Marlise Lamaison Soares – Sec. de Administração


