
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de licitação

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 021/2015 Objeto: Aquisição de tiras
reagentes para medição de glicose. Abertura: 06/04/2015 às 14 horas. O Edital
encontra-se  disponível  nos  sites  www.cidadecomplas.com.br e
www.pmpf.rs.gov.br 

EDITAL N° 22/2015
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, na cidade de
Passo Fundo, na Rua Dr. João Freitas, 75.
FAZ SABER  a  todos  quantos  o  presente  edital  virem  ou  de  conhecimento
tiverem que a teor da Lei n° 2.806, de 30 de setembro de 1992, em seu artigo 4°
que dispõe: 
“Art.  4°  -  Na  instrução  probatória  do  respectivo  processo  administrativo,
deverão ser observados os seguintes atos e procedimentos:
(...)
III  –  notificação  por  Edital  de  eventuais  interessados  ausentes,  incertos  e
desconhecidos,  com prazo de 20 (vinte) dias para manifestação, sob pena de
revelia, em publicação única na imprensa local;
IV – designação de audiência para tomada de depoimento do interessado e das
testemunhas, a fim de justificar a ocupação.”
Será realizado na sala de reuniões da Secretaria da Fazenda, localizada junto ao
endereço do  paço municipal  na Rua Dr.  João  Freitas,  75,  às  14  horas,  pela
Comissão Permanente  de Inquérito  Administrativo,  audiência  de justificação,
devendo os interessados manifestarem-se sob pena de revelia.
DESCRIÇÃO DO BEM:
“UM LOTE  DE TERRENO URBANO,  com área  superficial  de  720,00m2,
localizado  pelas  Ruas  General  Osório  a  qual  faz  frente,  Capitão  Araújo,
Independência e Dez de Abril, confrontando e medindo: ao NOROESTE, com o
lote de Cesar Favero, onde mede 17,30m; Ao NORDESTE, com o lote de Lorita
Maria Petrini, onde mede 41,00m; Ao SUDOESTE, com o lote de Claudio José
do Amarante, onde mede 42,40m; Ao SUDESTE, onde faz frente para a Rua
General Osório, onde mede 17,70m.”
INTERESSADO: JORGE LUIZ OLIVEIRA TEIXEIRA
DATA DA AUDIÊNCIA: 26 DE MARÇO DE 2015
LOCAL:  Paço  Municipal,  na  Rua  Dr.  João  Freitas,  75,  às  14  horas  pela
Comissão Permanente de Inquérito Administrativo.
Lei n° 2806, de 30 de setembro de 1992, art. 4°, Inc. II. E para que chegue ao
conhecimento de todos, passa-se o presente Edital que será afixado no local de
costume e publicado na forma da Lei.

EDITAL N° 23/2015
EDITAL DE NOTIFICAÇÃONOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE PASSO

FUNDO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na
Prefeitura Municipal, na cidade de Passo Fundo, na Rua Dr. João Freitas, 75.

http://www.pmpf.rs.gov.br/
http://www.cidadecomplas.com.br/


FAZ SABER  a  todos  quantos  o  presente  edital  virem  ou  de  conhecimento
tiverem que a teor da Lei n° 2.806, de 30 de setembro de 1992, em seu artigo 4°
que dispõe: 
“Art.  4°  -  Na  instrução  probatória  do  respectivo  processo  administrativo,
deverão ser observados os seguintes atos e procedimentos:
(...)
III  –  notificação  por  Edital  de  eventuais  interessados  ausentes,  incertos  e
desconhecidos,  com prazo de 20 (vinte) dias para manifestação, sob pena de
revelia, em publicação única na imprensa local;
IV – designação de audiência para tomada de depoimento do interessado e das
testemunhas, a fim de justificar a ocupação.”
Será realizado na sala de reuniões da Secretaria da Fazenda, localizada junto ao
endereço do  paço municipal  na Rua Dr.  João  Freitas,  75,  às  14  horas,  pela
Comissão Permanente  de Inquérito  Administrativo,  audiência  de justificação,
devendo os interessados manifestarem-se sob pena de revelia.
DESCRIÇÃO DO BEM:
“UM LOTE DE TERRENO URBANO, com área superficial de 1.067,21 m2,
situado no Bairro Operária, nesta cidade, ao NORTE, com a Rua Eduardo de
Brito onde mede 16,40m; ao LESTE, com o lote do sr. Erlinio Nonnemacher
onde mede 18,30m; ao LESTE novamente com o lote do sr. Erli L. Pereira, onde
mede 25,60m; Ao SUL, com parte dos lotes do sr. Euclides J. Chiodelli e a parte
do lote do sr. Antônio T. Ramos, onde mede 39,50m; ao OESTE, para fechar o
perímetro com o lote do sr. Jairo L. Piccinini, onde mede 38,00m.”
INTERESSADO: JANDIRA NICOLINI POLIPPO.
DATA DA AUDIÊNCIA: 26 DE MARÇO DE 2015
LOCAL:  Paço  Municipal,  na  Rua  Dr.  João  Freitas,  75,  às  14  horas  pela
Comissão Permanente de Inquérito Administrativo.
Lei n° 2806, de 30 de setembro de 1992, art. 4°, Inc. II. E para que chegue ao
conhecimento de todos, passa-se o presente Edital que será afixado no local de
costume e publicado na forma da Lei.

EDITAL N° 24/2015
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, na cidade de
Passo Fundo, na Rua Dr. João Freitas, 75.
FAZ SABER  a  todos  quantos  o  presente  edital  virem  ou  de  conhecimento
tiverem que a teor da Lei n° 2.806, de 30 de setembro de 1992, em seu artigo 4°
que dispõe: 
“Art.  4°  -  Na  instrução  probatória  do  respectivo  processo  administrativo,
deverão ser observados os seguintes atos e procedimentos:
(...)
III  –  notificação  por  Edital  de  eventuais  interessados  ausentes,  incertos  e
desconhecidos,  com prazo de 20 (vinte) dias para manifestação, sob pena de
revelia, em publicação única na imprensa local;
IV – designação de audiência para tomada de depoimento do interessado e das
testemunhas, a fim de justificar a ocupação.”



Será realizado na sala de reuniões da Secretaria da Fazenda, localizada junto ao
endereço do  paço municipal  na Rua Dr.  João  Freitas,  75,  às  14  horas,  pela
Comissão Permanente  de Inquérito  Administrativo,  audiência  de justificação,
devendo os interessados manifestarem-se sob pena de revelia.
DESCRIÇÃO DO BEM:
“UM LOTE  DE TERRENO URBANO,  com área  superficial  de  195,00m2,
situado no Loteamento Independente, nesta cidade, com frente para a Rua Lava-
Pés, no quarteirão formado por esta e mais as Ruas Alferes Rodrigues, Miguel
Vargas e  Diogo de Oliveira,  confrontando e  medindo:  ao NORDESTE,  com
servidão  que  da  acesso  ao  lote  da  requerente,  onde  mede  9,50m;  Ao
NOROESTE, com os lotes de Adair Gobbi e Ari da Silva, onde mede 19,50m;
Ao SUDESTE, com o lote de Araci Graia, onde mede 19,50m; Ao SUDOESTE,
com o lote de Julio Cesar Farias Sanson, onde mede 10,50m; Ao NORDESTE,
existe uma servidão de passagem para dar acesso ao lote, a qual está distante
22,00m da Rua Lava-Pés que faz frente a servidão (22,00m por 1,50m)”
INTERESSADO: SANTINA DIAS DA MAIA.
DATA DA AUDIÊNCIA: 26 DE MARÇO DE 2015
LOCAL:  Paço  Municipal,  na  Rua  Dr.  João  Freitas,  75,  às  14  horas  pela
Comissão Permanente de Inquérito Administrativo.
Lei n° 2806, de 30 de setembro de 1992, art. 4°, Inc. II. E para que chegue ao
conhecimento de todos, passa-se o presente Edital que será afixado no local de
costume e publicado na forma da Lei.

EDITAL N° 25/2015
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, na cidade de
Passo Fundo, na Rua Dr. João Freitas, 75.
FAZ SABER  a  todos  quantos  o  presente  edital  virem  ou  de  conhecimento
tiverem que a teor da Lei n° 2.806, de 30 de setembro de 1992, em seu artigo 4°
que dispõe: 
“Art.  4°  -  Na  instrução  probatória  do  respectivo  processo  administrativo,
deverão ser observados os seguintes atos e procedimentos:
(...)
III  –  notificação  por  Edital  de  eventuais  interessados  ausentes,  incertos  e
desconhecidos,  com prazo de 20 (vinte) dias para manifestação, sob pena de
revelia, em publicação única na imprensa local;
IV – designação de audiência para tomada de depoimento do interessado e das
testemunhas, a fim de justificar a ocupação.”
Será realizado na sala de reuniões da Secretaria da Fazenda, localizada junto ao
endereço do  paço municipal  na Rua Dr.  João  Freitas,  75,  às  14  horas,  pela
Comissão Permanente  de Inquérito  Administrativo,  audiência  de justificação,
devendo os interessados manifestarem-se sob pena de revelia.
DESCRIÇÃO DO BEM:
“UM LOTE DE TERRENO URBANO, com área superficial  de 316,80 m2,
situado no centro, nesta cidade, com frente para a Av. General Netto, e que mede
12 metros de frente,  por  26,40 metros  de frente  a  fundos,  confrontando:  ao
NORTE, com o lote da empresa Turismo Cine Hotéis, onde mede 26,40m; ao
SUL, com o lote do Fórum, onde mede 26,40m; ao LESTE, onde faz frente para
Av.  General  Netto,  onde  mede  12m;  e,  ao  OESTE,  com  o  lote  de  David
Schwartzmann, onde mede 12m.”
INTERESSADO: ALTERNATIVA COMÉRCIO DE LANCHES LTDA.
DATA DA AUDIÊNCIA: 26 DE MARÇO DE 2015
LOCAL:  Paço  Municipal,  na  Rua  Dr.  João  Freitas,  75,  às  14  horas  pela
Comissão Permanente de Inquérito Administrativo.
Lei n° 2806, de 30 de setembro de 1992, art. 4°, Inc. II. E para que chegue ao
conhecimento de todos, passa-se o presente Edital que será afixado no local de
costume e publicado na forma da Lei.

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:
EDUCAÇÃO



• Merenda Escolar em 10/03/15 – R$ 158.756,00
LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal

MARLISE LAMAISON SOARES - Secretária de Administração
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