
Aviso de Licitação
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2019. Aquisição de material de
expediente,  educativo  e  esportivo.  Abertura:  10.01.2019  às  14  horas.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2019. Contratação de empresa especializada
em serviços  de telecomunicações,  para  prestação  de  serviços  de  Telefonia
Móvel  Pessoal  (SMP  –  Móvel-Móvel,  Móvel-Fixo  e  dados).  Abertura:
07.01.2019 às 09 horas. PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2019. Aquisição de
material  de  copa  e  cozinha.  Abertura:  10.01.2019  às  14  horas.  O  Edital
encontra-se  disponível  nos  sites  www.portaldecompraspublicas.com.br  e
www.pmpf.rs.gov.br.

EDITAL N° 71/2018
CONVIDA A COMUNIDADE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições,
CONVOCA a comunidade em geral para participar de Audiência Pública, a
ser realizada no dia 20 de dezembro de 2018, às 8 horas e 15 minutos, nas
dependências da Secretaria de Secretaria de Planejamento (SEPLAN), na rua
Doutor João Freitas nº 75, próximo ao supermercado Bourbon, versando:
1. Processo  Administrativo  2018/17625:  Processo  de  Aprovação  de
Projeto e Licença de Edifício Multifamiliar situado à rua Uruguai, nº 355 onde
solicita isenção de recuo lateral de acordo com artigo 109, parágrafo 3 da Lei
complementa nº 170/2006.

LEI N° 5.380 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018
(Do Vereador Mateus José de Lima Wesp)

CRIA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, COMO
MARCA DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, O SELO DA

CERVEJA DE PASSO FUNDO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o
Legislativo aprovou e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizada a criação, como marca de identificação e procedência,
do Selo da Cerveja  de Passo Fundo, honraria municipal  a ser concedida a
produtor ou fabricante de chope ou cerveja que possui como sede principal o
município de Passo Fundo.
Parágrafo único. São requisitos para a concessão do Selo da Cerveja de Passo
Fundo:
I  -  produção  anual  não  inferior  a  6.000  (seis  mil)  litros  e  não  superior  a
3.500.000 (três milhões e quinhentos mil) litros por produtor ou fabricante,
considerados  todos  os  seus  estabelecimentos  e  todas  as  suas  unidades,
inclusive pertencentes a coligadas, associadas, cooperadas ou controladoras,
em face da distinção e procedência;
II - permissão para visitação pública da unidade produtora ou fabricante com
guia da empresa;
III - possibilidade de degustação e comercialização dos produtos na unidade
produtora ou fabricante degustada; e
IV  -  cumprimento  de  todas  as  normas  pertinentes  ambientais  e  legais
municipais, estaduais e federais.
Art. 2º São objetivos do Selo da Cerveja de Passo Fundo:
I - o incentivo ao consumo consciente da cerveja e do chope;
II - o incremento ao turismo gastronômico e de negócios; e
III - o fomento às atividades culturais, de lazer e recreativas.
Art. 3º  - VETADO
Art. 4º - VETADO
Art. 5º - VETADO
Art. 6º - VETADO
Art. 7 – VETADO
Art. 8º - VETADO
Art.  9º  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  regulamentar  a  presente  Lei
mediante a expedição de Decreto.
Art. 10º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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