
Aviso de Licitação
Modalidade:  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  038/2019.  Aquisição  de  pneus,
câmaras e protetores, e contratação de empresa especializada para prestação
de serviços  de  recapagem de pneus.  Abertura:  02.05.2019 às  14  horas.  O
Edital encontra-se disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br
e www.pmpf.rs.gov.br.

Aviso
Modalidade:  CHAMAMENTO  PÚBLICO  Nº  04/2019.  Objeto:
Credenciamento  de  atletas  ou  equipes  esportivas  amadoras  das  categorias
Infanto Juvenil, Juvenil, Juniores e Adulto. Abertura: 21/05/2019, 14h. Edital:
Coordenadoria de Licitações e Contratos, Rua Dr. João Freitas, nº 75, Centro,
Passo Fundo/RS ou site: www.pmpf.rs.gov.br.

DECRETO 35/2019
Aprova a implantação do empreendimento urbanístico denominado de

Condomínio Conjugado à Edificação Residencial Tarumans II, em imóvel
de propriedade de Carllotto Empreendimentos Imobiliários Ltda, e dá

outras providências.
Art.  1º  -  Ficam  aprovadas  as  plantas  e  projetos  para  a  implantação  do
Condomínio  Conjugado  à  Edificação  Residencial  Tarumans  II,  a  ser
implantado no terreno urbano, designado Lote 02-A, situado nesta cidade, nas
proximidades do Loteamento Nossa Senhora Aparecida, com área superficial
de 11.618,55m²,  de propriedade de Carllotto Empreendimentos Imobiliários
Ltda,  objeto da matrícula nº 105.509 do Ofício do Registro de Imóveis  de
Passo Fundo.
Art. 2º - Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos do projeto são:
a)  -  Uso:  destina-se  aos  usos definidos  para  a  Zona  Especial  de  Interesse
Social  (ZEIS  1),  conforme  a  Lei  Complementar  Municipal  nº  170/2006  -
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e Lei Complementar Municipal
nº 230/2009;
b) – Áreas destinadas ao uso comum dos condôminos de acordo com o artigo
120 da Lei Complementar Municipal nº 230, 07 de outubro de 2009:
b.1) 3.847,86m² para o sistema de circulação;
b.2) 2.352,10m² para espaço destinado ao uso comum dos condôminos para
recreação, lazer e esportes; 
c) - A área total dos blocos é de 23.742,32m², e será parcelada em 05 blocos,
cujas  localizações  e  características  estão  especificadas  no  Memorial
Descritivo, parte integrante deste Decreto.
d)  -  Infraestrutura  a  ser  instalada  por  conta  da  proprietária  Carllotto
Empreendimentos Imobiliários Ltda, mediante Termo de Compromisso: redes
e  equipamentos  para  o  abastecimento  de  água  potável,  redes  de  energia
elétrica, iluminação pública, esgoto pluvial e sanitário, abertura das vias de
comunicação, execução das obras de meio-fio, de sarjeta, de 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 Municipal nº 89/2018.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

DECRETO Nº 37/2019
DECRETA GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO

NO DIA 1º DE MAIO DE 2019.
Art. 1º - Será gratuito, a todos os usuários, o Transporte Coletivo Urbano, no
dia 1º de maio de 2019, 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.
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