
Aviso de Licitação
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 039/2019. Aquisição de troféus e
medalhas. Abertura: 29.04.2019 às 14 horas. O Edital encontra-se disponível
nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e www.pmpf.rs.gov.br.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Município de Passo Fundo firma contrato com RIO GRANDE ENERGIA
SA Objeto:  Fornecimento  de energia  elétrica  exclusivo  para  o Sistema de
iluminação  pública  do  Município.  Com base  no  art  24  da  Lei.  8.666/93.
Processo interno 2017/31588

DECRETO Nº 38/2019
ESTABELECE O VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE

COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO.
Art. 1º Fica reajustado para R$ 3,90 (três reais e noventa centavos) o valor da
tarifa  do  serviço  público  de  transporte  coletivo  urbano,  efetuado  pela
CODEPAS  -  Companhia  de  Desenvolvimento  de  Passo  Fundo  e  pelas
Empresas Concessionárias de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus
efeitos tarifários a contar de 18 de abril de 2019.

EDITAL Nº 25/2019
EDITAL ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº  01/2019

Abertura de inscrições para seleção de suplência de candidatos a beneficiários
do Programa  Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) em  empreendimentos do
Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) faixa 1 atualmente existentes  no
Bairro Planaltina,  em Passo Fundo/RS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO  DE PASSO FUNDO/RS,  no uso de suas
atribuições, e de acordo com o instituído na Portaria Nº 163, de 06 de maio de
2016, do Ministério das Cidades, e Portaria Interministerial Nº 99, de 30 de
março de 2016, comunica que, no período, local e hora abaixo relacionados,
estarão  abertas  as  inscrições  para  seleção  de  suplência  de  candidatos  à
beneficiários  do  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida  (PMCMV)  para  os
empreendimentos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) - faixa 1 -
atualmente existentes  no Bairro Planaltina, em Passo Fundo/RS.

Para  inscrever-se  no  processo  de  cadastramento,  a  família  não
poderá ter sido contemplada por nenhum programa habitacional já existente
no País, como também não possuir imóvel e nem financiamento habitacional.
1. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
De acordo com o Art. 2º da Portaria Interministerial Nº 99, de 30 de março de
2016, são as seguintes as condições de inscrição:

I – famílias com renda bruta mensal de até R$1.800,00 (hum mil e
oitocentos reais);

II  –  candidatos  a  beneficiários  não  sejam  proprietários  ou
promitentes  compradores  de  imóveis  residenciais  ou  detentores  de
financiamento habitacional em qualquer localidade do País;

III –  candidatos a beneficiários não tenham recebido benefício de
natureza habitacional oriundo de recursos orçamentários da União, do FAR,
do Fundo de Desenvolvimento Social  (FDS) ou de descontos habitacionais
concedidos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Os  candidatos  a  beneficiários  deverão  apresentar  documentos
pessoais e de comprovação de renda, próprios e dos familiares que compõem
o grupo familiar, conforme item 04 deste Edital.
2. DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES:

Os(As)  interessados(as)  deverão  comparecer  para  orientações  e
inscrições no período, local e horário abaixo citados:
FAIXA 1 – SUPLÊNCIAS BAIRRO PLANALTINA
DIAS:  22 de abril de 2019 à 17 de maio de 2019, nos dias úteis.
HORÁRIO: das 08:00 às 11:00hs e das 13:30 às 16:30hs.
LOCAL: SEHAB – Secretaria Municipal de Habitação
ENDEREÇO:  Av.  Brasil  Leste,  1504-Sala  B,  Bairro  Petrópolis,  Passo
Fundo/RS

As inscrições serão realizadas somente nos dias informados acima,
não sendo realizadas em nenhuma hipótese em dias diferentes destes.

A inscrição realizada nos dias acima citados valerá exclusivamente
para formação de Lista de Suplência dos empreendimentos  do FAR – Fundo
de  Arrendamento  Residencial  faixa  1  atualmente  existentes  no  Bairro
Planaltina, em Passo Fundo/RS.
3. DA  INSCRIÇÃO



Nos  dias,  horário  e  local  agendado  para  a  inscrição,  o(a)
candidato(a)  a  beneficiário(a)   deverá  comparecer  apresentando  todos  os
documentos referidos no Item 4 deste Edital.

Após  encerrado  o  prazo  de  inscrições  e  análise  das  mesmas,  a
Secretaria Municipal de Habitação publicará Edital constando as inscrições
homologadas,  a  partir  do  qual  fluirá  o  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis  para
eventual recurso a ser interposto pelos(as) candidatos(as) com inscrições não
homologadas. Eventuais recursos serão apreciados pela Secretaria Municipal
de Habitação.
4. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO
São os seguintes os documentos necessários para fazer a inscrição:
a) carteira de identidade (RG) original com foto, ou certidão de nascimento,
de todos os integrantes do grupo familiar;
b) comprovante de renda de todos os integrantes do grupo familiar;
c) comprovante atualizado de residência no Município de Passo Fundo/RS;
d) autodeclaração firmada pelo candidato(a) a beneficiário(a) de que ele, bem
como os demais membros do grupo familiar, não são proprietários de bem(ns)
imóvel(is);
e) relatório cadastral da família no Cadastro Único atualizado;
f) caso os integrantes do grupo familiar possuam renda informal, esta deverá
ser comprovada mediante autodeclaração.

A  Secretaria  Mun.  de  Habitação  fará  cópia  dos  referidos
documentos para  arquivamentos e comprovação junto à inscrição.

Caso a Secretaria Municipal de Habitação constatar já haver em seus
arquivos encaminhamento da rede sócio-assistencial relativo a determinado(a)
candidato(a)  a  beneficiário(a),  a  própria  SEHAB  anexará  na  inscrição  o
respectivo ofício institucional ou o  relatório de acompanhamento realizado
por técnico da instituição.
5. DOS CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS)
5.1.  Conforme Portaria Interministerial  Nº  99,  de 30 de março de 2016,  e
Portaria Nº 163, de 06 de maio de 2016, este processo seletivo observará os
seguintes critérios de priorização:
a)  famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido
desabrigadas, comprovado por declaração do ente público;
b) famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovado por
autodeclaração; e
c) famílias de que faça(m) parte pessoa(s) com deficiência, comprovado com a
apresentação de atestado médico.
5.2. Os critérios locais de priorização  são os seguintes:
a) famílias que possuam filhos menores de 18 anos; 
b) famílias que residam na região dos empreendimentos, no caso, no 
Setor 21 da Lei Complementar Municipal nº 131/2004;
c) famílias que estejam sendo acompanhadas pela rede Sócio Assistencial do
município (Conselho Tutelar, Ministério Público,  Judiciário, Instituições de
Assistência Social e outras), comprovado por encaminhamentos à SEHAB via
ofício institucional ou através de relatórios de acompanhamento realizados por
técnico da instituição.

5.3.  O processo  seletivo  é  norteado  pelo  objetivo  de  priorizar  o
atendimento de candidatos a beneficiários que se enquadram em um maior
número  de  critérios  de  seleção  nacionais  e  locais,  sendo que  a  ordem de
hierarquização entre os candidatos será definida em sorteio a ser realizado
conforme as previsões constantes nos itens “5.4” e “5.5” seguintes.

5.4. O sorteio ocorrerá por enquadramento nos critérios, sendo que
os candidatos que atenderem:
5.4.1.  De  04  a  06  critérios:  GRUPO I  -  60% das  unidades  habitacionais
disponíveis;
5.4.2.  De  02  a  03  critérios:  GRUPO II  -  25% das  unidades  habitacionais
disponíveis;
5.4.3.  De  0  a  01  critério:  GRUPO III  -   15% das  unidades  habitacionais
disponíveis.

5.5. A data do sorteio referido no item “5.4” retro constará no Edital
de Homologação das Inscrições.

5.6. Após o sorteio, a Secretaria Municipal de Habitação publicará
Edital  constando  a  ordem  de  hierarquização  dos(as)  candidatos(as)  a
suplentes.



5.7.  Após  a  família  ser  selecionada,  será  feita  avaliação  sócio-
econômica para comprovar a veracidade das informações apresentadas no ato
de  inscrição.  Caso  ficar  constado  alguma  incorreção  ou  irregularidade,  a
respectiva família será desclassificada.
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
6.1. A ordem de comparecimento para inscrição não influenciará na ordem de
classificação.
6.2.  Não  serão  cobrados  quaisquer  taxas  ou  emolumentos  por  ocasião  da
inscrição.
6.3. A Lista de Suplência de que trata este Edital destina-se exclusivamente à
ocupação de eventuais imóveis que estão ou venham a ficar desocupados nos
empreendimentos do FAR – Fundo de Arrendamento Residencial - faixa 1 –
atualmente existentes no Bairro Planaltina, em Passo Fundo/RS.
6.4. Os imóveis relativos a este Edital, que se encontrarem em condições de
habitabilidade,  serão  entregues/contratados  aos  suplentes  no  estado  de
conservação em que se encontram.
6.5.  Eventuais  casos  e/ou  questões  omissas,  serão  decididas  com base  na
Portaria nº 163/2016 do  Ministério das Cidades.

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


