
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de licitação

Modalidade:  TOMADA DE PREÇOS nº  09/2016.  Tipo:  MENOR PREÇO
"GLOBAL”. Objeto: Instalação de dosadores eletrônicos de cloro em poços
artesianos. Abertura: 28/03/2016, 14h. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
nº  10/2016.  Tipo:  MENOR PREÇO "GLOBAL”.  Objeto:  Conserto de  um
caminhão, marca Ford, modelo Cargo 2628, ano 2010. Abertura: 30/03/2016,
14h. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 022/2016. Objeto: Aquisição
de um veículo tipo caminhonete com baú. Abertura: 17/03/2016, 14h. Editais:
Coordenadoria  de  Licitações  e  Contratos,  Rua  Dr.  João Freitas,  75,  Passo
Fundo/RS ou sites: www.pmpf.rs.gov.br ou  www.cidadecompras.com.br.

DECRETO Nº 29/2016
APROVA A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO URBANÍSTICO
DENOMINADO  DE  CONDOMÍNIO  CONJUGADO  À  EDIFICAÇÃO
RESIDENCIAL  ARAUCÁRIA,  EM  IMÓVEL  DE  PROPRIEDADE  DA
CONSTRUTORA PRIORI LTDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais,  na  forma  do  artigo  110,  inciso  XXXVII,  da  Lei  Orgânica  do
Município;  da  Lei  Complementar  nº  170/2006;  e,  dos  artigos  82,  118  e
seguintes da Lei Complementar nº 230/2009, e, considerando as informações
e pareceres constantes no processo administrativo nº 2015/18818, DECRETA
Art.  1º  -  Ficam  aprovadas  as  plantas  e  projetos  para  a  implantação  do
Condomínio Conjugado à Edificação Residencial Araucária a ser implantado
no terreno urbano, sob o lote nº 05, localizado na Vila Donária, com frente
para  a  rua  Dona Georgina  Schell,  onde mede  94,92m,  esquina com a rua
Setembrino  Vieira  de  Souza,  onde  mede  59,25m,  sem  benfeitorias,  no
quarteirão  formado  pela  avenida  Miguelzinho  Lima  e  pelas  Ruas  Dona
Georgina  Schell,  Lindomiro  Scheneider,  Palmares,  Setembrino  Vieira  de
Souza e pelo imóvel  da matrícula  101.399,  no Município de Passo Fundo,
com área  superficial  de  7.648,68m²,  de  propriedade  de  Construtora  Priori
Ltda, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Passo
Fundo sob o nº 102.172.
Art. 2º - Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos do projeto são:
I - Uso: destina-se aos usos definidos para a Zona Especial de Interesse Social
(ZEIS), conforme a Lei Complementar Municipal nº 170/2006 - Plano Diretor
de Desenvolvimento Integrado e Lei Complementar Municipal nº 230/2009;
II – Áreas destinadas ao uso comum dos condôminos de acordo com o artigo
120 da Lei Complementar Municipal nº 230, 07 de outubro de 2009: 
a) 1.715,29m² para o sistema de circulação, vias internas do condomínio;
b) 2.344,65m² para Espaço destinado ao uso comum dos condôminos para
recreação, lazer e esportes; 
III - A área total dos blocos 2.532,72m² será parcelada em 11 blocos, cujas
localizações  e  características  estão  especificadas  no  Memorial  Descritivo,
parte integrante deste Decreto. 
IV -  Infraestrutura  a ser  instalada por  conta  da CONSTRUTORA PRIORI
LTDA,  mediante  Termo  de  Compromisso:  redes  e  equipamentos  para  o
abastecimento de água potável,  de redes de energia elétrica,  de iluminação
pública e de esgoto pluvial e sanitário, de meio-fio, sarjeta, pavimentação e
arborização,  bem como a execução do cercamento  necessário,  ficando sob
exclusiva  responsabilidade  dos  condôminos  a  manutenção  das  redes  e
equipamentos que estiverem situados no interior da área condominial. 
Art. 3º - Caberá aos condôminos a implantação dos serviços de conservação e
manutenção  das vias  internas,  inclusive  a  sua  sinalização,  dos  serviços  de
conservação e manutenção das áreas verdes e de lazer internas ao condomínio,
das edificações de uso comum, da coleta de lixo, dos serviços de iluminação
das áreas comuns, bem como das demais obrigações elencadas nos artigos 91
e 93 da Lei Complementar Municipal nº 230/2009. 
Art. 4º - Fica revogado o Decreto 2/2016. 
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 30/2016
DECLARA  DE  UTILIDADE  PÚBLICA  A  ÁREA  TRANSFERIDA  AO
MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A ABERTURA DE VIA PÚBLICA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS NA FORMA QUE ESPECIFICA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 110, inciso XXXVI, da Lei Orgânica do Município;
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e,  considerando  as  informações  e  pareceres  constantes  no  processo  nº
2015/35875, considerando o interesse público na execução do prolongamento
da Rua Palmares, e, considerando que o Município de Passo Fundo recebeu
através de doação a área especificada no memorial descritivo parte integrante
do presente, DECRETA:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  área  abaixo  especificada,
destinada  ao  prolongamento  da  Rua  Palmares,  localizada  no  Bairro  Vila
Donária:
Reserva  técnica  para  futuro  prolongamento  da rua Palmares,  situada nesta
cidade, na vila Donária, com área superficial de 3.026,004m², no quarteirão
formado pela avenida Miguelzinho Lima e pelas Ruas Dona Georgina Schell,
Lindomiro  Scheneider,  Palmares,  Setembrino Vieira  de Souza e  imóvel  da
matrícula 101.399, livro 2, do Ofício de Imóveis desta cidade. O perímetro
urbano do imóvel está georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro com
coordenadas  plano  retangulares  relativas,  Plano  de  Projeção  UTM,  Datum
SIRGAS 2000, Meridiano Central 51º, Zona 22. Iniciando suas medidas na
coordenada  N  6.870.753,256m  e  E  358.714,045m,  distando  94,926m  da
esquina entre as ruas Dona Georgina Schell e Setembrino Vieira de Souza;
segue  para  sudeste  com  azimute  plano  de  144º56´57´´,  por  cerca  e  pela
extensão  de  116,74m,  confrontando  o  lote  05  até  a  coordenada  N
6.870.657,6855m  e  E  358.781,0903m;  alcançando  esta  distância,  continua
para sudeste com azimute plano de 144º56´57´´, por cerca e pela extensão de
99,85m,  confrontando  o  lote  06  até  a  coordenada  N 6.870.575,946m e  E
358.838.433;  alcançando  esta  distância,  passa  a  seguir  para  sudoeste  com
azimute plano de 232º58´03´´, por cerca com a rua Lindomiro Scheneider,
pela extensão de 14,008m, confrontando com Município de Passo Fundo até a
coordenada N 6.870.567,510m e E 358.827,250m; alcançando esta distância,
passa a seguir para noroeste com azimute plano de 325º07´40´´, por cerca e
pela extensão de 106,47m, confrontando com a área destinada a equipamentos
comunitários  e  espaço  livre  de  uso  público  até  a  coordenada  N
6.870.654,8608m e E 358.766,3760m; alcançando esta distância, continua a
seguir  para  noroeste  com azimute  plano  de  324º31´22´´,  por  cerca  e  pela
extensão  de  110,50m,  confrontando  o  lote  04  até  a  coordenada  N
6.870.744,846m e E 358.702,244m; alcançando esta distância, passa a seguir
para nordeste com azimute plano de 54º31´22´´, por cerca e pela extensão de
14,491m,  com a rua Dona  Georgina  Schell,  confrontando o Município  de
Passo Fundo, até a coordenada inicial da descrição do perímetro deste imóvel;
objeto da matrícula  102.186,  Livro  2,  do Cartório de Registro  de Imóveis
desta  cidade,  doado  por  CONSTRUTORA  PRIORI  LTDA,  através  da
Escritura Pública de Transferência de Domínio datada de 07 de julho de 2011,
do 2º Tabelionato de Notas desta cidade. 
Art. 2º – A área descrita no artigo anterior fica oficializada como via pública e
passa a fazer parte do sistema viário municipal.  
Art.  3º  -  A infraestrutura  prevista  no  artigo  24,  incisos  II  a  VIII,  da  Lei
Complementar  Municipal  nº  230/2009,  encontra-se  totalmente  executada,
conforme o despacho nº 03 do Processo Administrativo nº 2015/35875.
Art. 4º - As despesas decorrentes com a execução deste Decreto correrão por
conta  de  dotações  próprias  do  orçamento  vigente,  suplementadas  se
necessário.
Art. 5º - Fica revogado o Decreto 22/2016.
Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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