
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de licitação

Modalidade:  TOMADA  DE  PREÇOS  n°  08/2017.  Objeto:  Prestação  de
serviços de hospedagem, transporte, manutenção e destinação de animais de
grande porte apreendidos no município. Abertura: 19/06/2017, 14h. Edital:
Coordenadoria de Licitações e Contratos, Rua Dr.  João Freitas, 75, Passo
Fundo/RS ou site www.pmpf.rs.gov.br.

Aviso de Retificação – PE 044/2017
O Prefeito de Passo Fundo, de acordo com a legislação vigente, torna público
a  retificação  da especificação  dos  itens 49  e  50 do  Pregão  Eletrônico  nº
044/2017.  A  data  de  abertura  do  certame  fica  prorrogado  para  o  dia
13.06.2017  às  14:00.O  Edital  retificado  encontra-se  disponível  nos  sites
www.portaldecompraspublicas.com.br e www.pmpf.rs.gov.br.

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
– NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Em cumprimento ao disposto no Art. 37 da Lei Federal 6.437/77 o Núcleo de
Vigilância  Sanitária,  da  Coordenadoria  de  Vigilância  em  Saúde,  torna
público a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário,
registrada na data de 05/04/2017.
Autuado: CRECHE BERÇO DO BEBÊ
Data da Autuação:05/07/2016
CNPJ ou CPF:90.782.095/0001-35
Localidade: Rua Silveira Martins, Nº34- São José-Passo Fundo
Processo Nº: 2017/269
Data Decisão: 13/02/2017
Dispositivos legais transgredidos e tipificação da infração: LEI FEDERAL
6.437/77.   ARTIGO 10, XXIX e XXXI
Decisão Final: Advertência

DECRETO Nº 51/2017
DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA LOCAÇÃO DE

IMÓVEIS A SER ADOTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, usando das atribuições
que lhe confere o inciso VIII do art. 110 da Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO o que dispõe o inciso X, do Art. 24 da Lei Federal n.º
8.666/93,  que dispensa a licitação para a locação de imóvel  destinado ao
atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades
de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço
seja  compatível  com  o  valor  de  mercado,  segundo  avaliação  prévia,
CONSIDERANDO  a  intenção  de  normatizar  os  procedimentos  para
elaboração, análise e autorização dos processos de locação de imóveis pela
Administração Pública; DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado, na forma do Anexo que integra o presente Decreto, o
Manual  de  Procedimentos  para  Locação  de  Imóveis  a  ser  adotado  pela
Administração Pública Direta do Município de Passo Fundo.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I
PROCEDIMENTOS PARA  LOCAÇÃO DE IMÓVEL
1.  A  CONSULTA  À  DISPONIBILIDADE  DE  NOVO  IMÓVEL  DE
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO
1.1 Identificada pela Secretaria a necessidade de ocupação de novo imóvel, a
respectiva  Coordenadoria  de  Administração  e  Planejamento  efetuará  a
abertura de processo administrativo e enviará à  Secretaria de Administração
solicitação formal indicando a destinação do imóvel, a localização desejada,
as  características  gerais  do  imóvel(quantidade  de  salas,  banheiros,
acessibilidade, elevador, rampas, entrada de energia elétrica e de telefone,
rede lógica) e outras informações relevantes.
1.2  Havendo  disponibilidade  de  imóvel  de  propriedade  do  Município  de
Passo  Fundo  ocioso  com  as  características  desejadas,  a  Secretaria  de
Administração  informará  à  Secretaria  e,  após  aceite,  providenciará  a
transferência do bem ao respectivo órgão.
1.3  Não  havendo  disponibilidade  ou  se  este  não  for  aceito,  a  CAP  da
respectiva  secretaria  dará  continuidade  ao  processo,  providenciando  a
solicitação de locação de imóvel, observando os procedimentos determinado
no item 2 deste manual.



2.  SELEÇÃO DE IMÓVEL PARA PRIMEIRA  LOCAÇÃO  OU NOVA
LOCAÇÃO
2.1 O processo para primeira locação ou nova locação deverá ser instruído
com  os  seguintes  documentos  e  encaminhados  à  Coordenadoria  de
Licitações e Contratos, utilizando o processo já aberto, conforme item 1.1
deste Manual :
2.1.3 Solicitação de Locação de Imóvel:
2.1.3.1 Indicação de valor que a Secretaria dispõe para gasto mensal com a
locação;
2.1.3.2 A justificativa para a locação, contida na solicitação de locação de
imóvel  deverá informar:
a) a necessidade de utilização do imóvel;
b) as razões pelas quais o local escolhido é o único que pode satisfazer as
necessidades de instalação e localização, de forma a justificar a dispensa do
processo licitatório.
2.2. A Coordenadoria de Licitações e Contratos deverá efetuar pesquisa no
mercado imobiliário local (classificados ou imobiliárias), de imóvel(is) que
possua(m) as características necessárias , observando os seguintes requisitos:
2.2.1  o  imóvel  deve  se  destinar  a  atender  finalidades  precípuas  da
Administração;
2.2.2 os aspectos relacionados com os fatores “instalação” e “localização”
devem ser efetivamente relevantes para sua escolha; 
2.2.3 o imóvel deve ser o único capaz de satisfazer ao interesse público; 
2.2.4.  o  preço deve ser  compatível  com o praticado pelo mercado,  sendo
necessário comprovar essa compatibilidade mediante prévia avaliação.
2.3. Após selecionado o imóvel, a Secretaria de Administração anexará os
documentos  pertinentes  (memorial  descritivo,  registro,  plantas,  etc.),  bem
como a proposta do locador quanto ao valor da locação e encaminhará  à
SEPLAN para a avaliação do valor da locação.
2.4.  Parecer  da  assessoria  jurídica  da  Coordenadoria  de  Licitações  e
Contratos - CLC quanto à possibilidade de dispensa de licitação, nos termos
da Lei nº 8.666/93, art. 24, inc.X.
2.5. Ciência à Secretaria requisitante sobre as características do imóvel de
atende  as  necessidades  de  acessibilidade,  energia  elétrica,  telefonia,  rede
lógica e demais adequações pertinentes.
3. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
3.1. A formalização do Contrato de Locação deverá observar os termos da
Lei  nº  8.245/91;  Lei  nº  8.666/93,  especificamente  arts.  55  e  58  a  62,  e
Código Civil , no que couberem.
3.2. Deverá ser anexado ao processo os seguintes documentos:
3.2.1  Certidão  negativa  com  ônus  do  imóvel  expedida  pelo  competente
Cartório de Registro de Imóveis , que identifique a propriedade do imóvel.
3.2.2. Documentos de identificação do locador.
3.2.3 Instrumento de procuração, se for o caso, com poderes específicos que
o caso requerer.
3.2.4 Croquis ou planta que mostre as divisões internas da edificação que se
pretende locar.
3.2.5. Certidão negativa de débitos quanto ao IPTU.
3.2.6. Deve ser elaborado um laudo com descrição das Condições Gerais do
Imóvel  pelo engenheiro, do quadro de servidores do Município, cujo laudo
de vistoria será dado ciência ao locador.
3.2.7 O aceite do locador no laudo de avaliação ou em documento próprio,
quando o valor da avaliação for inferior à sua proposta inicial.
3.3. Minuta do Contrato de Locação de Imóvel.
3.4. Informação da CLC atestando estar o processo de acordo com o presente
Manual de Procedimentos para Locação de Imóvel e legislação vigente.
3.5. O processo instruído com os documentos previstos neste Manual será
encaminhado  ao  Gabinete  do  Prefeito,  solicitando  autorização  para
contratação da locação do imóvel.
3.6 Autorizada a locação, a Coordenadoria de Administração e Planejamento
da Secretaria requisitante providenciará:
3.6.1 O pedido de compras.
3.6.2 Após a assinatura do contrato, providenciado pela CLC, a entrega ao
locador de uma via do contrato, em conjunto com uma via da Descrição das
Condições Gerais do Imóvel.
3.6.3  o  arquivamento  de  uma  via  do  contrato  de  locação  e  do  laudo de
vistoria para formação do livro de contratos do respectivo órgão.



EDITAL Nº 21/2017
EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS

DA CIDADE DE PASSO FUNDO
O Município de Passo Fundo/RS, através da Secretaria de Desporto e Cultura
– SEDEC e do Conselho Municipal  de Política  Cultural,  nos termos  dos
artigos  23,  V  e  30,  IX  da  Constituição  Federal,  e  com  o  intuito  de
democratizar a utilização dos espaços públicos pelos artistas, torna público
que  estão  abertas,  de  05  de  junho  de  2017  a  01  de  agosto  de  2017,  as
inscrições para o PROCESSO SELETIVO DE EXPOSIÇÕES DE ARTES
VISUAIS  2017/2018,  NOS  ESPAÇOS  PÚBLICOS  DA  CIDADE  DE
PASSO FUNDO, mediante autorização de uso,  para o ano de 2017/2018,
conforme as condições descritas neste Edital.
1. OBJETIVO
1.1 Constitui objetivo do presente Edital a seleção de 08 (oito) propostas de
Artes  Visuais  para  exposições  individuais  e/ou  coletivas,  de  artistas  e/ou
curadores interessados em participar do calendário de exposições de 2017, da
Secretaria de Desporto e Cultura nos espaços públicos definidos neste Edital.
2. DAS INSCRIÇÕES, DO PRAZO E LOCAL
2.1 Podem se inscrever artistas e/ou curadores passo-fundenses, naturais ou
residentes (com preferência aos residentes), maiores de 18 anos;
2.2 Período de inscrições será de 05 de junho de 2017 a 01 de agosto de
2017;
2.3 As inscrições poderão ser feitas diretamente na Secretaria de Desporto e
Cultura - SEDEC (Av. Brasil Oeste, 792, Centro, no horário das 12h30min.
as 18h30min, mediante protocolo, ou via correio/SEDEX;
2.4.  No caso  de envio  pelo  Correio,  só serão  considerados  os  projetos  e
propostas que tenham a data de postagem de 01 de agosto de 2017, através
do sistema de SEDEX;
2.5 Não serão aceitas inscrições apresentadas fora do período estabelecido no
item 2.3 deste edital;
2.6 As inscrições serão efetuadas mediante entrega de um único envelope
denominado Envelope de Inscrição, lacrado e identificado, no seu exterior,
conforme a ordem de dados abaixo:
a) PROCESSO SELETIVO DE EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS 2017
b) Nome do Proponente
2.7 O envelope deverá conter em seu interior um dossiê com os seguintes
documentos:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada. (ANEXO I)
b)  A proposta  de  trabalho do(s)  artista(s)  envolvido(s)  e/ou curador.  (Os
projetos devem apresentar de forma clara e sucinta: intenções e o conceito da
exposição,  a(s)  obra(s)  ou  obra  (no  caso  de  instalação,  performance  ou
outras)  a  serem  expostas  e  as  demandas  técnicas  necessárias  para  a
montagem, em se tratando de exposição ou trabalho coletivo.
c)  No  caso  de  proposta  individual:  currículo  artístico  contendo  dados
pessoais, endereço, telefone, relação das principais exposições individuais,
coletivas, salões e premiações (se houver) e formação;
d) No caso de proposta coletiva: currículo artístico do grupo ou associação,
dados  da  entidade,  endereço,  telefone,  relação  das  principais  exposições
realizadas,  currículo  breve  dos  participantes,  responsável  legal  pela
instituição.  Um dos  proponentes  ou  curador  escolhido  pelos  proponentes
representará o grupo perante a Secretaria de Cultura- SEDEC.
e)  O  nome  dos  inscritos  (na  ficha  de  inscrição),  seja  ele  individual  ou
coletivo,  deverá  ser  o  legítimo,  ou  seja,  o  que  consta  na  certidão  de
nascimento,  evitando  usar  variações  e  abreviações.  Os  codinomes  serão
permitidos apenas para cunho de publicidade.
f) Fotocópia de comprovante de residência no nome do proponente, em não
havendo, deverá ser apresentado de forma complementar contrato de locação
ou  declaração  de  residência  assinado  pelo  proprietário  do  imóvel  e
proponente (ambos com firma reconhecida).
g) Textos críticos (se houver);
h) Fotografias impressas coloridas das obras no tamanho de 15x21 cm, de no
mínimo 80% da exposição pretendida- com identificação-, incluindo dados
técnicos (título, data da execução, dimensões, material e técnica).
i)  Projeto  detalhado  e  compreensível  aos  membros  da  comissão
selecionadora  no  caso  de  obras  de  instalações  que  não  se  incluam  nas
categorias de obra convencional (desenho, graffit, pintura, cerâmica, gravura,
escultura e fotografia);



j) No caso de vídeoarte e/ou performance, deverão ser apresentados através
de cópias gravadas em mídia digital;
2.8 A proposta selecionada não poderá ser substituída.
2.9 Os dossiês dos artistas selecionados farão parte do arquivo de exposições
da Secretaria de Cultura – SEDEC, que os disponibilizará para consultas e
para o trabalho de ação educativa da respectiva galeria.
2.10 Os  projetos  não  selecionados  poderão ser  retirados  pessoalmente  na
Secretaria de Cultura – SEDEC, até 30 (trinta) dias após a data da divulgação
do resultado, quando se encerra a responsabilidade da Secretaria de Desporto
e Cultura – SEDEC pela guarda dos mesmos.
3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
3.1  As  propostas  inscritas  serão  avaliadas  por  uma  Comissão  Julgadora,
composta  por  03  (três)  membros,  de  reconhecida  competência  e
conhecimento na área de Artes Visuais, indicados pela Secretaria de Cultura
– SEDEC.
3.2  A  Comissão  Julgadora  poderá  escolher  até  08  (oito)  propostas  de
exposição para o ano de 2017.
3.3 A Comissão Julgadora se reunirá no prazo máximo de 15 (quinze) dias
após o encerramento das inscrições, para proceder ao julgamento.
3.4 A comissão de seleção observará os critérios a seguir elencados:
a) adequação do projeto ao espaço físico;
b)  qualificação  do  projeto:  originalidade,  qualidade  técnica  e
contemporaneidade da proposta;
c) grau de expectativa de interesse do público: projeto inédito, atratividade
do tema;
d)  perspectiva  de  contribuição  ao  enriquecimento  sociocultural  da
comunidade.
3.5 Caso a Comissão Julgadora considere não haver propostas de qualidade
suficiente para esse Processo Seletivo de Exposições, poderá não selecionar
nenhuma inscrição ou ainda escolher somente parte do acervo do candidato
para compor uma exposição coletiva.
3.6  A  Comissão  Selecionadora  deverá  lavrar  ata  sobre  a  avaliação  das
propostas, bem como relacionar os trabalhos selecionados.
3.7 A divulgação das propostas selecionadas para o calendário de exposições
de 2017 será feita até o dia 15 de AGOSTO de 2017 no site da Secretaria de
Cultura: http://www.pmpf.rs.gov.br
3.8 O calendário das exposições selecionadas será elaborado pela Secretaria
de Desporto e Cultura – SEDEC.
4.  ENTREGA  DAS  OBRAS,  MONTAGEM  E  DESMONTAGEM  DA
EXPOSIÇÃO
4.1 Tendo sua inscrição aprovada,  o artista, curador ou seu representante,
nessa  fase  denominado  de  EXPOSITOR,  deverá  se  responsabilizar  pela
exposição (divulgação, montagem, acompanhamento, recepção e exposição).
Os trabalhos devem estar adequados e em condições para serem expostos.
4.2  Secretaria  de  Desporto  e  Cultura  –  SEDEC  disponibilizará  espaço
adequado  para  a  realização  da  exposição,  infraestrutura  de  apoio  para
montagem  e  desmontagem  e  um funcionário  para  acompanhamento,  não
ficando responsável pelo transporte das obras.
4.3 Os EXPOSITORES deverão estar presentes tanto no ato da montagem
quanto  da  desmontagem,  bem  como  deverão  se  responsabilizar  pelo
transporte dos trabalhos antes e após a exposição.
4.4 O horário de montagem da exposição é de 2ª a 6ª feira, dentro do horário
oficial da Prefeitura Municipal de Passo Fundo. O prazo para desmontagem é
de até um (1) dia após o término da exposição.
4.5 As obras não recolhidas pelo expositor ou seu preposto, até um mês do
encerramento da exposição, serão recolhidas pela Secretaria de Desporto e
Cultura  –  SEDEC  que  poderá  lhes  dar  o  fim  que  lhe  convier,  sem
necessidade de nova comunicação.
6. DAS SALAS DE EXPOSIÇÃO
6.1 As datas de exposição em cada local serão definidas pela secretaria de
desporto e cultura juntamente com os artistas vencedores e serão realizadas
até dezembro de 2017.
6.2 As exposições ocorrerão nas seguintes salas:
I.  Sala Desdemona Machado Aires- Hall do 2º andar do Teatro Municipal
Múcio de Castro; com horário de funcionamento das 12h e 30min às 18h e
30 min.



II. Hall de entrada da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo; com
horário de funcionamento das 8h às 11h e 30 min. e das 13h30min. às 17h.
III.  Hall de entrada da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; como ação
voltada  à Educação Ambiental;  com horário de funcionamento  das 12h e
30min. às 18h e 30 min.
IV. Espaço GARE; com horário de funcionamento das 8h às 11h e 30 min. e
das 13h30min. às 17h.
V. Hall de entrada da Secretaria de Finanças (antigo prédio da Justiça do
Trabalho); com horário de funcionamento das 12h e 30min. às 18h e 30 min. 
7. DA UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
7.1 A utilização dos espaços públicos pelos expositores selecionados será
formalizada através de Termo de Autorização de Uso.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1  O  seguro  das  obras  será  de  responsabilidade  do  expositor,  assim  a
Secretaria de Cultura – SEDEC não se responsabilizará por furtos ou danos
que eventualmente  ocorrer no período da exposição e/ou no momento do
transporte das obras.
8.2 O Município de Passo Fundo, através da Secretaria de Cultura - SEDEC
disponibilizará o valor de R$ 1.000,00 como ajuda de custo para montagem
de cada uma das exposições do ano a ser depositada única e exclusivamente
em conta-corrente no nome do proponente sendo o pagamento conforme o
plano orçamentário municipal.
8.3  Fica  a  critério  do  expositor  a  comercialização  ou  não  das  obras,  a
negociação deverá  ser feita  diretamente  entre  o expositor  e o  comprador,
isentando-se o Município de qualquer responsabilidade ou participação na
transação. 
8.4  O  artista  poderá,  junto  à  exposição,  especificar  o  valor  da  obra  e  o
telefone  para  contato,  sendo  que  a  Secretaria  de  Cultura  –  SEDEC  não
servirá de intermediária na eventual compra.
8.5 Na desistência do calendário de exposições, o artista deverá comunicar
sua  decisão,  justificando-a  por  escrito,  em  ofício  a  SEDEC,  com  60
(sessenta) dias de antecedência do início da exposição. . Neste sentido, cabe
a Secretaria de Desporto e Cultura reorganizar o cronograma de exposições.
8.6 Cada projeto selecionado será exposto por, no mínimo, 30 dias.
8.7  Não  serão  aceitas  obras  executadas  com  materiais  deterioráveis  ou
tóxicos, que comprometam a integridade física e/ou estética dos espaços de
exposição.
8.8 A inscrição ao presente edital implica na prévia, integral e automática,
concordância das normas deste regulamento pelos expositores participantes,
como  também  aceitação  prévia  do  uso  do  material  (fotografias,  textos,
projeto), cedendo seus direitos para divulgação, vinculação e fomento nas
ações da Secretaria de Desporto e Cultura – SEDEC.
8.9  A  observância  rigorosa  dos  termos  aqui  estabelecidos  constitui
responsabilidade da Secretaria de Desporto e Cultura, do(s) artista(s) e/ou
curador(es) interessado(s) em utilizar as instalações definidas pelo presente
edital para exposições.
8.10  Ao  Município  de  Passo  Fundo  fica  reservado  o  direito  de  ampliar,
prorrogar,  revogar  ou  anular  a  presente  Seleção,  havendo  motivos  ou
justificativas para tais procedimentos.
8.11.  Outros  esclarecimentos  só  poderão  ser  obtidos  pelo  endereço
eletrônico: cultura@pmpf.rs.gov.br.
8.12. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora deste
edital, coordenado pela Secretaria de Desporto e Cultura – SEDEC.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES – Sec. de Administração


