
Aviso de Licitação
Modalidade:  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  089/2019.  Objeto:
Aquisição  de  carreta  tanque  para  transporte  de  água.  Abertura:
08.10.2019,  14h.  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  090/2019.  Objeto:
Aquisição  de  tiras  para  medição  de  glicose,  lancetas  para  punção
digital  e  seringas  para  insulina.  Abertura:  14.10.2019,  14h.
Modalidade:  TOMADA  DE  PREÇOS  n°  29/2019.  Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
assessoria  e  consultoria  contábil  e  orçamentária  na  área  pública.
Abertura:  11/10/2019,  14h.  Editais:  Coordenadoria  de  Licitações  e
Contratos,  Rua Dr.  João Freitas,  75,  Passo Fundo/RS ou nos sites:
www.portaldecompraspublicas.com.br e www.pmpf.rs.gov.br.

LEI N° 5.445, DE 19 DE  SETEMBRO  DE  2019.
(Do Poder Executivo Municipal)

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR
CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL

PÚBLICO COM GRUPO ESCOTEIRO MARAGATO-299/RS.
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  sanciona  e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Autoriza o Município de Passo Fundo a celebrar contrato de
concessão de uso com o Grupo Escoteiro Maragato-299/RS, de parte
um terreno urbano, com área superficial de 1.987,00-m², dentro de um
todo  maior  de  11.222,20-m²,  conforme  confrontações  e   medições
constantes no Anexo I  –  Mapa,  que faz parte  integrante  desta Lei,
registrado na matrícula n.º 52.966 do Livro nº 2- Registro Geral do
Ofício  de  Registro  de  Imóveis  de  Passo  Fundo/RS,  situado  no
Loteamento Cidade Universitária, nesta cidade.
§1º. O prazo de concessão de uso será de 10 (dez) anos e vincula-se à
finalidade específica de funcionamento das atividades da Associação.
§2º. A Associação deve se comprometer a realizar, às suas expensas,
as  adaptações  necessárias  nas  benfeitorias  do  imóvel  de  modo  a
garantir  a  segurança  e  integridade  dos  associados  e  demais
frequentadores.
Art.  2º Fica estabelecido o prazo de 06(seis) meses para início das
obras e de 02 (dois) anos para que se conclua o projeto de implantação
da sede da associação, a contar da publicação da presente Lei. 
Art. 3º Em caso de destinação diversa ao preceituado na presente Lei e
em caso de descumprimento dos prazos para início e conclusão da
implantação da sede,  o  imóvel  reverterá  automaticamente  ao poder
concedente,  sem qualquer  direito  a  indenizações  pelas  benfeitorias
realizadas pela concessionária. 
Art. 4º Fica dispensada de concorrência pública, a presente concessão
de uso, em vista do permissivo do § 1º, “in fine”, do artigo 55 da Lei
Orgânica do Município, dado relevante interesse público em questão.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

LEI N°5.446, DE 19 DE SETEMBRO DE 2019.
(Do Poder Executivo Municipal)

“ALTERA O “CAPUT” DO ART. 1º E O INCISO I DO § 3º DO
ART. 1º AMBOS DA LEI MUNICIPAL Nº 5246 DE 27 DE ABRIL

DE 2017, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
CELEBRAR CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM

IMÓVEL PÚBLICO COM O AEROCLUBE 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 O “caput” do artigo 1º da Lei Municipal n.º 5246, de 27 de abril
de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Autoriza o Município de Passo Fundo a celebrar contrato de
concessão de direito real de uso com o Aeródromo Aeroclube de Passo
Fundo de  um terreno  urbano,  com área superficial  de  52 hectares,

http://www.pmpf.rs.gov.br/


representado pela matrícula n.º  13.536 do Livro nº 3-CC - Registro
Geral do Ofício de Registro de Imóveis de Passo Fundo/RS, situado
no Distrito de Pulador, nesta cidade.
Art.2º O inciso I do §3º do art.1º da Lei Municipal n.º 5246, de 27 de
abril de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.1º (…)
§3º (...)
I  -  obter junto à União,  por meio da Secretaria de Aviação Civil  -
Departamento de Outorgas, o Termo de Outorga para exploração de
Aeródromo Aeroclube de Passo Fundo, até 31 de dezembro de 2019,
admitida  prorrogação,  por  prazo  a  ser  definido  pelo  Poder
Concedente, mediante justificativa, se assim restar demonstrada sua
necessidade para a conclusão do procedimento de outorga perante os
órgãos anuentes.
Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

João Pedro Nunes - Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito
Eliana Fátima De Zorzi - Secretária de Administração em

Substituição - Port. 1892/19.


