
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de licitação

Modalidade:  PREGÃO ELETRÔNICO nº  041/2015 Objeto:  Contratação  de
empresa especializada para locação de 03 (três) caminhões basculantes para
1.000  (mil)  horas  de  serviços,  em  regime  de  empreitada  global.  Abertura:
13/05/2015 às 14 horas. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 042/2015
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Abertura: 13/05/2015 às 15 horas.
Os Editais  encontram-se disponíveis  nos sites  www.cidadecompras.com.br  e
www.pmpf.rs.gov.br.

DECRETO Nº 43/2015
DECRETA GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO
DIA 1º DE MAIO DE 2015.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, CONSIDERANDO que o dia 1º de maio é a data universal consagrada
ao trabalhador, e nesse dia ser oportuno ensejar à classe trabalhadora o direito
ao lazer e a integração da classe; DECRETA
Art. 1º - Será gratuito, a todos os usuários, o Transporte Coletivo Urbano, no
dia  1º  de  maio  de  2015,  tanto  na  frota  da  CODEPAS como nas  Empresas
Concessionárias, as quais atuarão nas linhas e com veículos previstos para dias
feriados. 
Art.  2º  -  A operacionalização  da  gratuidade  far-se-á  de  forma adequada  ao
sistema de transportes, com as portas liberadas. 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PORTARIAS 2012
1535 – Conc. Gratif. Mensal a professoras anos iniciais e ed. infantil.
1542 – Designa Servidora Simone S. A. Fernandes, como FGS-2, de 01/10/12 a
29/12/12. em substituição ao titular em LP.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES - Secretária de Administração

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