
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de Licitação

Modalidade:  PREGÃO ELETRÔNICO nº  094/2020. Objeto:  Aquisição de
medicamentos.  Abertura:  10/12/2020  às  9  horas.  Modalidade:  PREGÃO
ELETRÔNICO  nº  01/2020.  Objeto:  Aquisição  de  equipamentos  de
informática  –  notebooks.  Abertura:  10/12/2020  às  14  horas.  Os  Editais
encontram-se disponíveis  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 27 de Outubro de 2020.
Autuado: KARMEL RESTAURANTE E GRILL LTDA
Data da Autuação: 16/09/2020
CNPJ: 30.809.762/0001-02
Localidade: Rua Coronel Chicuta, 355 Sala 238
Processo Nº: 2020/20955
Data Decisão: 27/10/2020
Dispositivos legais transgredidos e tipificação da infração: Artigo 10, incisos
XVIII, XXVIII, XXIX e XXXV da Lei Federal n. 6.437/77
Decisão: PROCEDENTE 
PENALIDADE: MULTA

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 29 de Outubro de 2020.
Autuado: MARIA JANETE OLIVEIRA DE MATTOS
Data da Autuação: 13/05/2020
CNPJ: 33.156.058/0001-88
Localidade: PASSO FUNDO
Processo Nº: 2020/11160
Data Decisão: 29/10/2020
Dispositivos legais transgredidos e tipificação da infração: Artigo 10, inciso
VIII, XXIX E XXXI da Lei Federal n. 6.437/77
Decisão: PROCEDENTE OU IMPROCEDENTE
PENALIDADE: ADVERTÊNCIA

Resolução Comissão de Legislação e Normas/CME Nº 31/2020 
Dispõe sobre a reorganização do Calendário Escolar 2020 e sobre as
ações pedagógicas e administrativas necessárias ao período em que

permanecerem as medidas de prevenção ao Coronavírus (COVID-19), a
todas as mantenedoras das instituições educacionais pertencentes ao

Sistema Municipal de Ensino de Passo Fundo/RS.
O  Conselho  Municipal  de  Educação  de  Passo  Fundo,  no  uso  de  suas
atribuições legais, com fundamento no Art. 11, Inciso III, da Lei Federal nº
9.394 de 20 de dezembro de 1996, no art. 3º da Lei Municipal nº 3.861/2002,
que institui o Sistema Municipal de Ensino, na Lei nº 3.975/2002, que institui
o  Conselho  Municipal  de  Educação  de  Passo  Fundo/RS,  na  LDBEN  nº
9.394/1996, na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no Referencial
Curricular Gaúcho (RCG), no Documento Orientador do Território Municipal
(DOTM),  no  Parecer  do  CNE/CP nº  05/2020,  no  Parecer  do  CNE/CP nº
11/2020, na Lei federal nº 14.040/2020, no Parecer CNE/CP n° 15 de 06 de
outubro de 2020, ainda em aguardo de homologação, no Decreto PMPF nº
128/2020, na Nota Técnica CME  02/2020, no Parecer CME 01/2020 e no
período  de  excepcionalidade  causado  pela  pandemia  da  COVID-19,
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - As normas estabelecidas nesta Resolução estão organizadas e serão
implementadas em regime emergencial e orientarão atividades pedagógicas
não  presenciais,  nos  níveis  e  modalidades  da  Educação  Infantil  e  Ensino



Fundamental, no Sistema Municipal de Ensino de Passo Fundo- RS, a fim de
garantir o direito à educação dos estudantes.
Art. 2º - As atividades pedagógicas não presenciais, incluindo ou não o uso de
tecnologias  digitais,  previstas  nesta  Resolução,  serão  implementadas
enquanto permanecerem as medidas de prevenção ao Coronavírus (COVID-
19).
CAPÍTULO II
DA ELABORAÇÃO
Art.  3º  -  As  estratégias  das  atividades  pedagógicas  não  presenciais  serão
elaboradas pelos professores e/ou pela equipe gestora das escolas envolvidas
nesse processo.
Art.   4º  -  As  escolas  deverão  eleger  os  objetivos  de  aprendizagem e  as
habilidades essenciais a serem trabalhadas prioritariamente segundo a Base
Nacional  Comum  Curricular  (BNCC),  o  Referencial  Curricular  Gaúcho
(RCG) e o Documento Orientador do Território Municipal de Passo Fundo
(DOTM) de forma interdisciplinar e contextualizada. 
Art. 5º - O tempo previsto para a resolução das atividades não presenciais
pelo estudante, sem a supervisão do professor, deverá ser maior do que se ele
estivesse em atividade presencial na escola. 
CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 6º - Para organização do trabalho pedagógico no Ensino Fundamental
fica estabelecido que:
I - o Ciclo de Alfabetização primará pela dinâmica colaborativa entre seus
profissionais, a fim de garantir a aprendizagem dos estudantes, oportunizando
a  alfabetização  significativa  e  efetiva  por  meio  de  experiências  de
aprendizagens;
II - as ações de planejamento das atividades pedagógicas não presenciais, o
seu  envio  e  acompanhamento,  a  devolutiva  dos  estudantes  e  a  avaliação
deverão ser documentadas e arquivadas pelos estabelecimentos de ensino;
III - caberá à mantenedora a proposição e orientação de um instrumento que
sirva de registro à carga horária das atividades pedagógicas não presenciais
desenvolvidas pelos estudantes;
IV - caberá à equipe diretiva do estabelecimento de ensino fazer a supervisão
e  o  acompanhamento  da  carga  horária  destinada  ao  planejamento  das
atividades pedagógicas não presenciais realizadas pelo professor;
V - as atividades pedagógicas não presenciais deverão respeitar o direito de
todos os estudantes à aprendizagem, incluindo ou não o uso de tecnologias,
fontes  e  meios  de  aprendizagens,  adotando  variados  recursos  didáticos,
ferramentas  educacionais  de  ensino  híbrido  e  personalizado,  bem  como
múltiplos  canais  e  meios  de  comunicação  e  informação,  e  procurando
alcançar  esses  estudantes  de  forma  exitosa  quanto  aos  objetivos  de
aprendizagem, durante e depois do período de suspensão das atividades;
Art.7º  -  Caberá  à  escola  definir  suas  propostas,  projetos  e/ou  planos  de
atendimento  de  forma  não  presencial,  observando  os  objetivos  de
desenvolvimento e as habilidades e competências elencadas no Plano de Ação
para a Educação Infantil  e Ensino Fundamental, e dando continuidade aos
processos de aprendizagem.
Art. 8º - O Plano de Ação da escola deverá apresentar a reorganização da
Proposta Pedagógica com as habilidades essenciais definidas e a reelaboração
do Calendário Escolar, prevendo e registrando o tempo de duração do ano
letivo  desenvolvido,  desde  as  horas  que  foram  realizadas  no  formato
presencial, no início do ano, o desenvolvido de forma não presencial, até a
previsão do que ainda será conduzido para cumprir o determinado legalmente
para o ano escolar de 2020.
Art. 9º - Para os estudantes que se encontram na etapa final da Educação
Infantil e nos Anos Finais do Ensino Fundamental são necessárias medidas
específicas definidas pelos Sistemas de Ensino, instituições e redes escolares,
relativas  ao  ano  letivo  de  2020,  de  modo  a  garantir  aos  estudantes  a
possibilidade de conclusão da respectiva etapa da Educação Básica, sem que
eles tenham prejuízo na continuidade de sua sequência escolar.
Art. 10 - A normatização da reorganização do Calendário Escolar de todos os
níveis, etapas e modalidades de educação e ensino, para fins de cumprimento
de  carga  horária  mínima  anual,  prevista  na  LDB,  especialmente  em seus
artigos 22 a 28, 31, 34, 36, 36-D e 39, é de competência de cada Sistema de
Ensino, em consonância com os demais sistemas de ensino da territorialidade.



§ 1º  -  Os  professores  deverão  desenvolver  as  atividades  pedagógicas  não
presenciais e manter o contato efetivo com os estudantes e com as famílias
dentro da sua carga horária de trabalho.
§ 2º - As atividades pedagógicas não presenciais, para fins de registro letivo e
organização  pedagógica,  compreenderão  a  carga  horária  semanal  do
estudante, levando em conta os critérios e a organização para cada etapa da
Educação  Infantil  e  do  Ensino  Fundamental,  que  será  registrada  por
instrumento próprio fornecido pela mantenedora.
Art.  11  -  A  Educação  Infantil  está  desonerada  da  obrigatoriedade  de
observância do mínimo de dias de trabalho educacional e do cumprimento da
carga  horária  mínima  anual  durante  o  período  de  excepcionalidade  da
COVID-19. 
Art.  12 - O Sistema Municipal de Ensino deverá cumprir  a  carga horária
mínima anual de 800 horas,  para o Ensino Fundamental,  estabelecida nos
dispositivos legais para este período de pandemia.
CAPÍTULO V
DOS CRITÉRIOS PARA EFETIVAÇÃO
Art.  13  -  Entende-se  como  critérios  para  efetivação  das  atividades
pedagógicas não presenciais na Educação Infantil e no Ensino Fundamental:
I - as práticas pedagógicas que contemplem os objetivos de aprendizagem,
habilidades e competências da BNCC, do RCG, do DOTM, sistematizados no
Plano de Ação da escola, cuja elaboração é orientada pela mantenedora;
II - o registro do planejamento, acompanhamento, devolutiva e avaliação das
experiências de aprendizagens;
III - a frequência do envio de atividades pedagógicas não presenciais;
IV - as atividades pedagógicas a serem disponibilizadas de várias formas e
com  diferentes  experiências  de  aprendizagens,  tais  como:  trilhas  de
aprendizagens,  sequências  didáticas,  projetos,  pesquisas  multidisciplinares
entre outros;
V - a organização da rotina, com cronograma de atividades pedagógicas e por
meio  físico  e  suas  finalidades,  por  meio  de  propostas  dinâmicas  e
organizadas, tendo a clareza dos objetivos de aprendizagem, com a parceria
das famílias e orientação indispensável do professor;
VI  -  a  orientação  às  famílias  quanto  ao  ciclo  de  alfabetização  e  do
acompanhamento delimitado da mesma, nesse processo;
VII - o acompanhamento e a mediação de todos os processos de Busca Ativa
junto às famílias, sempre que se fizer necessário.
Art. 14 - Caberá à escola organizar as atividades pedagógicas não presenciais
a serem encaminhadas aos estudantes, nas suas mais diversas formas, tendo a
clareza de propor uma medida de propostas pedagógicas de tal forma que o
processo se estabeleça e dê continuidade na extensão do período. 
Art. 15 - As atividades pedagógicas não presenciais, priorizando habilidades
essenciais  a  serem desenvolvidas,  serão legitimadas  pelo  Projeto  Político-
Pedagógico  da  Escola  e  pelos  Planos  de  Trabalho,  reestruturados  para  o
período de excepcionalidade da COVID-19 e registrados no Plano de Ação.
Art.  16  -  As  atividades  pedagógicas  não  presenciais  privilegiarão  as
habilidades de leitura, escrita, compreensão e raciocínio lógico-matemático,
interdisciplinares, essenciais para o desenvolvimento de todas as habilidades
e objetivos curriculares das áreas do conhecimento. 
Art. 17 - A escola deverá garantir o planejamento de atividades pedagógicas
não presenciais que contemplem as competências socioemocionais.
Art. 18 - As mantenedoras deverão desenvolver instrumentos de registros que
possam subsidiar o trabalho das escolas e dos professores, comprovando e
validando o ano escolar.
Parágrafo  Único  -  Será  organizado  registro  detalhado  das  Atividades
Pedagógicas não Presenciais desenvolvidas em cada instituição escolar, no
período  de  pandemia  para  o  Ensino  Fundamental,  cumprindo  às  800
(oitocentas) horas anuais previstas na legislação.
CAPÍTULO VI
DO PLANEJAMENTO
Art. 19 - As escolas do Sistema Municipal de Ensino, ao reorganizarem o
planejamento das atividades pedagógicas não presenciais, deverão considerar:
I  -  as  condições  e  a  estrutura  das  escolas  para  o  desenvolvimento  das
atividades pedagógicas não presenciais, assegurando a equidade e a qualidade
da aprendizagem;



II  -  as  condições socioeconômicas e de saúde das famílias no período de
distanciamento social;
III – o planejamento coletivo e participativo da escola, com envolvimento dos
gestores, coordenadores, professores e orientadores educacionais;
IV - o alinhamento dos planejamentos das atividades para assegurar o acesso
às atividades não presenciais;
V - as orientações complementares  quanto às especificidades das etapas e
modalidades de ensino;
VI - a elaboração de instrumentos e procedimentos para o monitoramento e
acompanhamento do processo;
VII -  a garantia de práticas interdisciplinares que envolvam os campos de
experiências e diferentes áreas do conhecimento, de forma contextualizada e
colaborativa.
Art. 20 - As alterações necessárias referentes ao Regimento Escolar deverão
ser  registradas no Plano de Ação,  conforme orientação da mantenedora  e
vigorarão  apenas  durante  o  período  de  excepcionalidade  imposto  pela
COVID-19. 
Art.  21  -  As  equipes  técnicas,  pedagógicas  e  administrativas  das
mantenedoras atuarão como suporte às equipes gestoras das escolas, que, por
sua  vez,  terão  a  responsabilidade  de  planejar,  acompanhar,  registrar  e
viabilizar as experiências pedagógicas de ensino das atividades pedagógicas
não presenciais.
CAPÍTULO VII
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Art.  22  -  O  estudante,  público-alvo  da  Educação  Especial  (deficiência,
transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e/ou superdotação e
transtorno do espectro autista), terá seu direito garantido conforme legislação
vigente.
Parágrafo  Único  -  Aplicar-se-ão  as  atividades  não  presenciais  aos  alunos,
público-alvo da educação especial, em todos os níveis, etapas e modalidades
educacionais,  considerando  as  diversidades  e  peculiaridades  de  cada
estudante.
Art. 23 - O Atendimento Educacional Especializado — AEE, por meio das
atividades pedagógicas não presenciais, disponibilizará serviços, recursos de
acessibilidade e  estratégias  pedagógicas,  mediadas  ou não  por  tecnologias
digitais  de  informação  e  comunicação,  que  eliminem  as  barreiras  ao
desenvolvimento  da  aprendizagem  e  permitam  a  plena  participação  do
público-alvo da educação especial  
Art.  24 - O AEE,  no formato não presencial,  terá  o objetivo de propor a
implementação e o fortalecimento de ações de acessibilidade e inclusão por
meio de envio de material, de suporte pedagógico às famílias e ao público-
alvo da educação especial. 
Parágrafo Único - O material de suporte pedagógico deverá estar de acordo
com o Plano de AEE individual e o Plano de Trabalho do Professor do ensino
regular, executados com a participação das famílias, a fim de minimizar os
prejuízos para esse público.
Art.  25  -  Os  professores  do  AEE  atuarão  de  forma  colaborativa  com  o
professor titular da turma, visando desenvolver um trabalho conjunto para
que os objetivos específicos de ensino sejam alcançados. 
Parágrafo  Único  -  Caberá  ao  professor  de  AEE dar  suporte  à  escola  na
elaboração dos planos individualizados, disponibilizados e articulados com as
famílias.
Art. 26 - Os estudantes identificados com altas habilidades e/ou superdotação
deverão  receber  dos  professores  de  AEE  atividades  suplementares  com
enriquecimento curricular.
Art.  27  -  A avaliação  durante  o  período  de  atividades  pedagógicas  não
presenciais  deverá  primar  pelo  acompanhamento  do  processo  de
aprendizagem e será compartilhada por todos os profissionais que atenderem
o estudante, público alvo da Educação Especial, considerando o período de
pandemia.  
CAPÍTULO VIII
DA BUSCA ATIVA
Art.  28  -  Entende-se  como  Busca  Ativa  a  estratégia  de  manutenção  e
restabelecimento  de  vínculos  com  vistas  ao  resgate  de  crianças  e/ou
estudantes evadidos ao longo da pandemia e após o seu término.



Parágrafo Único - Caberá às escolas iniciar a Busca Ativa de forma insistente
a  partir  dos  diagnósticos  das  condições  socioeconômicas  e  de  saúde  dos
estudantes  e  suas  famílias,  realizando  os  devidos  registros  das  formas
efetivadas para essa busca.
Art. 29 - A escola contará com a parceria da rede de apoio, que se dará via
Rede de Apoio à Escola - RAE, Conselho Tutelar e Ministério Público.
Parágrafo  Único  -  A  rede  de  apoio  poderá  ser  estendida,  conforme
necessidade, a outros órgãos institucionais.
Art. 30 - A RAE disponibilizará às escolas o formulário digital para que lhe
sejam comunicados casos de estudantes (famílias) que não estão retornando
assertivamente, com as atividades propostas nas atividades pedagógicas não
presenciais  (devolutivas)  e  casos  em  que  haja  a  necessidade  de
acompanhamento em saúde mental ou vítimas de violência. 
CAPÍTULO IX
DA AVALIAÇÃO
Art. 31 - As avaliações referentes à Educação Infantil deverão ter como foco
prioritário os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e as referentes ao
Ensino Fundamental terão como foco prioritário os objetos de aprendizagem
e o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais, que devem ser
efetivamente cumpridas no planejamento curricular das escolas, respeitada a
autonomia dos sistemas de ensino, das instituições e das redes escolares. 
Art. 32 - A reorganização do processo avaliativo justifica-se em função do
período  de  excepcionalidade  causado  pela  pandemia,  fundamentada  e
legalmente registrada no Plano de Ação Pedagógica.
Art. 33 - Caberá ao Sistema de Ensino, Mantenedoras e Instituições Escolares
promover a redefinição dos critérios de avaliação conforme legislação. 
Art.  34  -  A avaliação  realizada  pelos  professores,  durante  o  período  de
atividades pedagógicas não presenciais, deverá primar pelo acompanhamento
do processo de aprendizagem dos estudantes, auxiliando na reorganização do
período letivo,  com o objetivo de manter  o  vínculo e  a  aprendizagem na
educação básica.
Parágrafo Único - Caberá aos sistemas de ensino, secretarias de educação e
instituições escolares promover a redefinição de critérios de avaliação para
promoção dos estudantes.
Art. 35 -  A progressão continuada passará a vigorar de forma excepcional no
período  que  compreende  o  ano  letivo  de  2020,  assegurando  que  as
habilidades e competências não desenvolvidas plenamente em 2020, tenham
continuidade no ano subsequente, em 2021, mediante o continuum curricular.
Art. 36 - O processo de progressão continuada deverá ser registrado:
I - no Plano de Ação da escola; 
II -  no Plano de Trabalho do professor;
III - no instrumento de acompanhamento individual do estudante orientado
pela mantenedora;
IV  -  nos  documentos  referentes  à  escrituração  escolar  do  estudante  que
ficarão arquivados na escola.
Art.  37  -  No  retorno  às  atividades  presenciais,  quando  autorizadas  pelas
autoridades locais, recomenda-se ao Sistema Municipal e às Instituições de
Ensino, em sua forma própria de atuação educacional:
I – realizar uma avaliação formativa e diagnóstica de cada estudante por meio
da observação do desenvolvimento em relação aos objetivos de aprendizagem
e habilidades que se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não
presenciais, identificando as lacunas de aprendizagem;
II - garantir critérios e mecanismos de avaliação ao final do ano letivo de
2020,  considerando os objetivos de aprendizagem efetivamente  cumpridos
pelas escolas e redes de ensino;
III – priorizar a avaliação de habilidades e competências, alinhadas à BNCC e
DOTM,  com  ênfase  em  leitura,  escrita,  raciocínio  lógico-matemático,
comunicação e solução de problemas, projetos de pesquisa e de leitura entre
outras possibilidades; 
IV – priorizar a avaliação formativa e diagnóstica da alfabetização nos anos
iniciais  do  Ensino  Fundamental,  como também na  transição para  os  anos
finais;
V – observar atentamente os critérios de promoção dos 5º e 9º anos do Ensino
Fundamental por meio de instrumentos avaliativos definidos pela escola, que
contemplem os objetos de aprendizagem;



VI – utilizar os resultados das avaliações formativa e diagnóstica que deverão
orientar programas de recuperação da aprendizagem presencial,  promovida
em cada escola e/ou rede municipal de ensino, conforme critérios definidos
pelos gestores  escolares  de acordo com o seu planejamento pedagógico e
curricular no retorno às aulas.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 38 - A flexibilização do Calendário Escolar quanto ao cômputo da carga
horária  e  o  planejamento  de  protocolos  e  cronogramas  de  reabertura  dos
espaços  escolares  devem  ser  acompanhados  por  comunicação  com  as
famílias, estudantes, professores e profissionais de educação, explicando com
clareza os critérios adotados em um possível retorno gradual de atividades
escolares e os cuidados com as questões de segurança sanitária.
Art.  39  -  Caberá  ao  Conselho  Municipal  de  Educação  de  Passo  Fundo
monitorar o cumprimento do disposto nesta Resolução.
Art. 40 - Os casos omissos a esta Resolução serão apreciados e definidos pelo
Conselho Municipal de Educação de Passo Fundo.
Art.  41  -  Esta  Resolução  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação  pelo
Conselho Municipal de Educação de Passo Fundo. 
Aprovada por unanimidade em reunião extraordinária no dia 25 de novembro
de 2020.
Comissão  de  Legislação  e  Normas:  Márcia  Bandeira  Vargas  Muccini  –
Relatora,  Adriana  Dickel,  Deisi  de  Oliveira,  Diva  De  Marco  Machado,
Regina  Costa  dos  Santos,  Rochele  Tondello  da  Silva,  Simone  Krabbe,
Adriana Aparecida da Silva - Presidenta do CME/PF.

LEI N° 5.514, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020.
(Do Vereador Rafael Colussi)

ALTERA A LEI N° 5.355, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018, QUE
DENOMINA DE RUA ROBERTO PIROVANO ZANATTA PARTE DA

ATUAL ESTRADA MUNICIPAL
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 artigo da Lei n° 5.355, de 25 de setembro de 2018, passa a ter a
seguinte redação:
“ Art. 1° Denomina-se Rua Roberto Pirovano Zanatta parte da atual Estrada
Municipal, localizada no Bairro Integração, entre a Rua Monteiro Lobato, até
o limite da área urbana, no Município de Passo Fundo.”
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

DECRETO Nº 171/2020
Publicado no site www.pmpf.rs.gov.br em 27/11/2020.

PRORROGA  A  VIGÊNCIA  DOS  DECRETOS  NºS  29/2020,  31/2020,
32/2020, 34/2020, 36/2020, 37/2020, 39/2020, 40/2020, 41/2020, 47/2020,
51/2020, 52/2020, 61/2020, 63/2020, 65/2020 e 66/2020, QUE DISPÕEM
SOBRE  MEDIDAS  PARA  ENFRENTAMENTO,  PREVENÇÃO  E
MITIGAÇÃO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE
DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO.

EDITAL Nº 78/2020
 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR dos inscritos no CHAMAMENTO

PÚBLICO SIMPLIFICADO, visando a contratação por tempo
determinado de MÉDICOS, com registro em vigor no seu Conselho
Profissional, para atender a necessidade temporária de excepcional

interesse público do Município de Passo Fundo, no âmbito das
considerações citadas acima e nos termos do inciso IX do Art. 37 da

Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Lei nº 5.484/2020, nos
termos e condições estabelecidos no Edital 76/2020 

Class. DATA E HORÁRIO DA INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO
1 11/23/2020 9:49:53 Cristiane De Quadros Hackenhaar DEFERIDO
2 11/23/2020 9:53:46 Katriane Susin DEFERIDO
3 11/23/2020 9:56:25 Gabriela Mene gol Bassani DEFERIDO
4 11/23/2020 9:57:41 Bruna Fogaça De Aguiar DEFERIDO
5 11/23/2020 9:59:02 Lucas Bettiol DEFERIDO
6 11/23/2020 10:01:45 Ricardo Tobias Sartori Gradaschi DEFERIDO
7 11/23/2020 10:05:32 Bruna Dambrós Neckel DEFERIDO
8 11/23/2020 10:14:33 Claudia Caroline Wentz Cardozo DEFERIDO
9 11/23/2020 10:42:24 Ana Paula Zanella Corbellini DEFERIDO



10 11/23/2020 10:57:29 Andressa Van Riel DEFERIDO
11 11/23/2020 11:44:16 Ana Flávia Algarve DEFERIDO
12 11/23/2020 11:47:22 Pedro Hall Ruschel DEFERIDO
13 11/23/2020 12:21:04 Carla Regina Festa DEFERIDO
14 11/23/2020 12:45:35 Larissa Daiane Michelon Dal Piva DEFERIDO
15 11/23/2020 12:46:57 Marina Michelin Bins DEFERIDO
16 11/23/2020 13:04:05 Isabel Schuster Argenton DEFERIDO
17 11/23/2020 13:35:30 Vinícius Paz Lorenzoni DEFERIDO
18 11/23/2020 13:40:17 Norberto Pisacco Foster DEFERIDO
19 11/23/2020 13:57:11 Milena Ferron DEFERIDO
20 11/23/2020 15:56:09 Camila Duranti Mezzomo DEFERIDO
21 11/23/2020 18:09:55 Gabriel Juan Kettenhuber Costa DEFERIDO
22 11/23/2020 20:27:39 Hugo J T Carvalho DEFERIDO
23 11/23/2020 21:35:32 Luiza Ribeiro DEFERIDO
24 11/24/2020 6:41:10 Manoela Crivelaro Haas DEFERIDO
25 11/24/2020 10:41:51 Kelen Zanin DEFERIDO
26 11/24/2020 12:20:22 Gabriela Brackmann DEFERIDO
27 11/24/2020 17:42:04 João Carlos Zanette DEFERIDO
28 11/24/2020 21:10:38 Eduardo Scharnovski DEFERIDO
29 11/24/2020 23:15:08 Luiza Rech Kohler DEFERIDO
30 11/25/2020 9:35:31 Carolina Scortegagna De Conti DEFERIDO
31 11/25/2020 11:04:21 Julio Cesar Sacomori DEFERIDO
00 11/25/2020 11:39:39 Moacir Broch INDEFERIDO
32 11/25/2020 12:04:09 Gabriel Calgaro DEFERIDO
33 11/25/2020 18:41:37 Raul Uhmann Hilbig DEFERIDO
34 11/25/2020 19:44:37 Patrícia Morais De Carvalho DEFERIDO
35 11/25/2020 22:06:45 Carolina Toigo Fossatti DEFERIDO
36 11/25/2020 22:46:58 Maiara Christine Macagnan DEFERIDO 
37 11/26/2020 10:34:00 Karine Rücker DEFERIDO
38 11/26/2020 11:16:20 Carolina Giovelli Karlec DEFERIDO
39 11/26/2020 12:52:04 Karel Plano García DEFERIDO
40 11/26/2020 13:05:27 Israel Martins Do Nascimento DEFERIDO
41 11/26/2020 19:47:00 Marien Édina Foresti DEFERIDO
42 11/26/2020 19:54:19 Henrique Perosa Scapin DEFERIDO
43 11/26/2020 23:43:12 Victor Conte Kasper DEFERIDO
44 11/27/2020 8:53:59 Laís Basso Paganella DEFERIDO
45 11/27/2020 9:57:56 Marina Aimi Soligo DEFERIDO
46 11/27/2020 12:55:37 Michelle Zanon Bock DEFERIDO
47 11/27/2020 13:06:14 Daniela Dos Santos Albarello DEFERIDO
48 11/27/2020 13:21:21 Priscila Webber Baseggio DEFERIDO
49 11/27/2020 14:47:24 Bruna Mocellin DEFERIDO
50 11/27/2020 14:52:54 Camilla De Souza Sodré DEFERIDO
51 11/27/2020 15:44:35 Priscila De Almeida DEFERIDO
52 11/27/2020 15:56:28 Pamela De Almeida DEFERIDO
53 11/27/2020 16:07:40 Luciano Augusto Moojen DEFERIDO
Eventual interposição de recursos deverá ser enviada ao endereço eletrônico
seletivosms@pmpf.rs.gov.br  com  o  título  do  e-mail  “Recurso  Edital  nº
76/2020”, das 09h às 11h e das 14h às 16h.

PORTARIAS
1585 a 1587, 1589 a 1592 – Aut. Viagem: Jose Vilmar Borges, Tiago Meine,
a  Porto  Alegra,  levar  paciente;  Claudemir  Rogerio  Lodi  Vicari,  a  Porto
Alegre, levar paciente; Renan Volmir de Bortoli, a Ijui, levar paciente; Alaer
Miranda, a Porto Alegre, levar amostras de sangue; Dorval de Barros, Sergio
Vieira da Costa, a Santo Angelo, levar paciente; Jeronimo Eleodoro Vieira, a
Porto Alegre, levar paciente; Renan Volmir de Bortoli, a Ijui, levar paciente.
1595 – Acolhe a  cedência,  com ônus,  de Eduardo Francisco Turello,  cfe.
Portaria 78/2020 da Prefeitura de Ernestina, por 12 meses a/c 22/06/2020.
1602 – Conc.  ad.  de insalubridade 20% a Daniel Dalla Maria,  Guilherme
Soldatelli Teixeira Kurtz, Luiz Augusto Dariva.
1603 – Incorpora FG de Altair Martins da Silva, no percentual de 75%, sendo
54,69% de FG-3 e 20,31% de FG-2, a/c 13/10/2020. 
1606 – Concede gratificação de risco de vida a Daniel de Oliveira, 10% a/c
28/07/2020.
1616 – Exonera CCs, a/c 01/12/2020: Jeferson Alexandre Falkembach, CCD-
2,  Seplan;  Gustavo  Borcioni,  CCD-1,  SDE; Éricles  Cunha,  CCD-1,  SMS;
Ezequiel Kanopp, CCD-1, STSG; Osvaldo Natalio do Carmo, CC-3,. Secrint;



Marcel Freitas, CC-3, STSG; Fabiola Hauch, CC-6, GAB; Patricia Tassi, CC-
6, PGM.
1617  –  Exonera,  a  pedido,  Natalia  Vassoler  Barufaldi,  CCD-1,  SMS,  a/c
01/12/2020.
1618 – Convoca para junta médica o servidor Oscar Joel da Silva Quevedo,
no dia 03/12/2020, às 13:30, na sede da empresa Innovativa, na Rua General
Osório, nº 815, devendo comparecer munido de exames que atestem o atual
estado de saúde.

EXTRATO DE ADITIVOS DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO E:
ALISSON LUIS ULRICH EPP 3° Aditivo.  Pregão  Eletrônico nº  32/2019
Processo Interno nº 2020/13050 Objeto: Acréscimo de valores ao contrato de
prestação de serviços. Data: 20/11/2020 
BANCO  SANTANDER  S.A.  1º  Aditivo.  Pregão  Eletrônico  nº  083/2019.
Processo Interno nº 2020/21062. Objeto: Prorrogação do prazo contratual e
reajuste de valor. Data: 21/10/2020. 
BOA  FÉ  CONSTRUÇÕES  LTDA  5º  Aditivo.  Concorrência  Pública  nº
07/2016.  Processo  Interno  nº  2017/26863.  Objeto:  Reajuste  de  valores  do
contrato  de  prestação  de  serviços  de  manutenção  predial  de  edificações
ocupadas pela Secretaria da Saúde. Data: 05/10/2020.
BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA  7º Aditivo. Concorrência Pública nº
09/2015. Processo Interno  nº 2016/7171. Objeto: Prorrogação do prazo de
conclusão  da obra do contrato nos bairros  Vera Cruz e  Dona Júlia.,  com
fornecimento dos materiais e da mão de obra.Data: 23/09/2020.
BOLOGNESI  INFRA-ESTRUTURA  LTDA  5º  Aditivo.  Concorrência
Pública  nº  012/2017.  Processo  Administrativo  nº  2018/32171  e  apensos.
Objeto:  Prorrogação  do  prazo  de  vigência  do  contrato  de   prestação  de
serviços de execução de obras na Avenida Brasil, com o fornecimento dos
materiais e mão de obra necessários. Data: 13/10/2020.
BORTOLINI  IMÓVEIS  LTDA  2º  Aditivo.  Processo  Administrativo  nº
2019/2657. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação
de imóvel. Data: 30/09/2020
BRAGAGNOLO  CONSTRUÇÃO  CIVIL  LTDA 4º  Aditivo.  Tomada  de
Preço nº 13/2019. Processo Interno nº 2019/32362. Objeto: o acréscimo de
valores de contrato de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Georgina Rosado, no bairro Lucas Araújo,com o fornecimento dos materiais e
da mão de obra necessários. Data: 29/10/2020.
CASA DE  RECUPERAÇÃO  DE  DROGADOS  MAANAIM  6º  Aditivo.
Chamamento  Público nº  01/2019.Processo Interno  nº  2019/15051.  Objeto:
inclusão  e  exclusão  de  pacientes  do  contrato  de  prestação  de  serviço  em
comunidade terapêutica. Data: 28/10/2020.
CRISTO  REY  RESIDENCIAL  TERAPÊUTICO  LTDA  5º  Aditivo.
Chamamento  Público nº  05/2019.Processo Interno  nº  2019/30384.  Objeto:
Alteração do valor  do benefício e inclusão de paciente ao contrato.  Data:
18/11/2020
DIMERIUS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EIRELI – EPP 1º
Aditivo.  Pregão  Eletrônico  nº  101/2019.  Processo  Interno  nº  2020/12256.
Objeto:  Inclusão  de  dotações  orçamentárias  ao  contrato  de  aquisição  de
fraldas descartáveis infantis e geriátricas. Data: 13/11/2020.
DUSUL  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  EQUIPAMENTOS  LTDA  1º
Aditivo.  Tomada  de  Preços  nº  15/2020.  Processo  Interno  nº  2020/24948.
Objeto:  Alteração  da  planilha  apresentada  pela  empresa  e  supressão  de
valores do contrato de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Sebastião Rocha, no bairro Valinhos. Data: 29/10/2020.
ÉLIO TRANCOSO HANNECKER ME 7º Aditivo. Chamamento Público nº
07/2019. Processo Interno nº 2019/36545. Objeto: Inclusão e a exclusão de
pacientes,  a  prorrogação  do  prazo  de  vigência  do  contrato,  a  retificação
cláusula segunda do contrato ordinário e o reajuste de valores do contrato de
prestação de  serviços  de  acolhimento  Institucional  de  Longa  Permanência
para Idosos (ILPI's). Data: 12/11/2020.
EVIDÊNCIA GESTÃO E TREINAMENTO LTDA EPP  8º Aditivo. PE nº
129/2015. Processo Interno nº 2016/18173. Objeto: Prorrogação da suspensão
do  contrato  ,  o  reajuste  eo  reequilibrio  de  valores  do  contrato.  Data:
09/11/2020.
EVIDÊNCIA GESTÃO E TREINAMENTO LTDA EPP  9º Aditivo. PE nº
012/2016. Processo Interno nº 2017/7696 Objeto: Suspensão do contrato de



prestação de serviços de organização, instrução e execução de oficinas. Data:
16/11/2020.
EZEQUIEL SCHEFFER – ME  5º Aditivo. Chamamento Público nº 05/2019.
Processo Interno nº 2019/30374. Objeto: Reajuste dos valores e a exclusão e
a inclusão de pacientes Data: 16/11/2020.
FUNDAÇÃO BENEFICENTE LUCAS ARÚJO 14º  Aditivo.  Chamamento
Público  nº  01/2018.  Processo Interno  nº  2018/13529.  Objeto:  Exclusão,  a
inclusão  e  alteração  do  grau  de  dependência  dos  pacientes  do  Termo  de
Colaboração que visa o acolhimento de até 70 idosos de a,bos os sexos e
compreendidos nos graus de dependência I,II e III. Data: 20/11/2020.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 4º Aditivo. Convênio.
Processo Interno nº 2014/17942, 2016/36541. Objeto: Prorrogação do prazo
de vigência com a manutenção dos valores do convênio. Data: 03/11/2020.
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES E SERVIÇOS 6º  Aditivo.  PE 20/2015.
Processo  Interno nº 2016/10407. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência
do contrato. Data: 13/11/2020
GRUPO  DE  ENCAMINHAMENTO  E  APOIO  NA  PREVENÇÃO  E
REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS –  VITA DE PASSO
FUNDO 14º Aditivo. Chamamento Público nº 08/2018. Processo Interno nº
2019/5272. Objeto: Inclusão e exclusão de pacientes. Data: 28/10/2020.
G.R.  TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT 1º  Aditivo.
Tomada  de  Preços  nº  23/2020.  Processo  Administrativo  nº  2020/23936.
Objeto:  Prorrogação  do  prazo  de  vigência  do  contrato  de  prestação  de
serviços para conserto da Escavadeira Hidráulica, Marca CASE, ano 2010,
modelo CX220B. Data: 26/10/2020.
INSTITUTO  DE  PREVIDÊNCIA  SOCIAL  DOS  SERVIDORES
MUNICIPAIS  DE  PASSO  FUNDO  –  IPPASSO.  1º  Aditivo.Convênio  nº
001/2019. Processo Interno nº 2017/5938, 2019/19222. Objeto: Utilização e
manutenção de forma conjunta do Sistema Integrado de Gestão Municipal –
SIGM, entre a Administração Pública Direta e a Autarquia, potencializando o
cruzamento  de  dados  entre  os  dois  órgãos  públicos  municipais  .  Data:
30/05/2020.
LUCIANA  FERREIRA  HANNECKER  1º  Aditivo.  Dispensa  Processo
Interno nº 2019/33023 Objeto: Locação de bem imóvel para abrigar o ESF
Hípica Data: 11/11/2020
MV  INFORMÁTICA NORDESTE  LTDA 2º  Aditivo.  Inexigibilidade  de
Licitação. Processo Interno nº 2018/23870. Objeto: Prorrogação de prazo e
reajuste de valores do contrato do Sistema de Dispensação de Medicamentos.
Data: 15/09/2020.
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PASSO FUNDO 7º
Aditivo.  Dispensa  de  Licitação.  Processo  Interno  nº  2010/25575.Objeto:
Prorrogação de prazo do contrato de comodato de bem imóvel para abrigar
Centro  de  Pronto  Atendimento  com  Especialidades  Médicas   consultório
dentário. Data: 24/11/2020.
THEMA  IFORMÁTICA  LTDA  16º  Aditivo.  Concorrência  Pública  nº
023/2006. Processo Interno nº 2011/32666. Objeto: Prorrogação do prazo de
vigência  e o reajuste dos valores  do contrato de prestação de serviços de
instalação,  implantação,  migração  de  dados,  customização,repasse
tecnológico, suporte e treinamento aos usuários, manutenção e prestação de
garantia  do  Sistema  Integrado  de  Gestão  Municipal  –  SIGM.  Data:
10/11/2020.
VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA11º Aditivo.
Concorrência Pública nº 06/2013. Processos Internos nº 2015/9348,13937 e
2016/35451.Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e a manutenção dos
valores do contrato de coleta de resíduos domiciliares de classe II A.,  e o
transporte  até  a  área  de  transbordo  e  triagem na  cidade  de  Passo  Fundo.
Data:06/10/2020.

EXTRATO DE CONTRATO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO E:
ALISSON  LUIS  ULRICH  EPP  Tomada  de  Preço  nº  30/2020.  Processo
Interno  nº  2020/19727.  Objeto:  reforma  da  Praça  Tamandaré  com  o
fornecimento dos materiais e da mão de obra necessários. Data: 26/10/2020.
BANCO  SANTANDER  (BRASIL)  S/A  Pregão  Eletrôniconº  073/2020.
Processo Interno nº 2020/16359. Objeto: contratação de instituição financeira
para  prestação de serviços  de arrecadação de tributos e  taxas  diversas  do
município de Passo Fundo. Data: 06/11/2020.



BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA TP nº 028/2020. Processo
Interno  nº  2020/20380.  Objeto:  Construção  do  Quartel  da  1ª  Cia  de
Bombeiros Militar de Passo Fundo – Estação Alebrante, no Bairro Petrópolis.
Data:17/11/2020.
CRVR  –  RIOGRANDENSE  VALORIZAÇÃO  DE  RESÍDUOS  LTDA
Contrato Emergencial Processo Interno nº 2020/22830. Objeto: Prestação de
serviços de recebimento dos resíduos sólidos urbanos do Município de Passo
Fundo em aterro sanitário, com o fornecimento de materiais e mão de obra
necessários.Data: 22/10/2020
CONTEMAR  AMBIENTAL  COMÉRCIO  E  CONTAINERS  LT  Pregão
Eletrônico nº 074/2020. Processo Interno nº 2020/10907. Objeto: contratação
de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços  de  conteinarização,
através  da  locação  de  contêiners  e  papeleiras  em  regime  de  empreitada
global, pelo período de 12 meses. Data: 09/11/2020.
DUSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA TP nº
032/2020. Processo Interno nº 2020/15061. Objeto: Prestação de serviços de
manutenção  predial  de  edificações  ocupadas  pela  Secretaria  Municipal  de
Saúde. Data: 25/11/2020.
FOCALLE  ENGENHARIA  VIÁRIA  LTDA  PE  nº  071/2020.  Processo
Interno nº 2020/14742. Objeto: Contratação de empresa especializada para a
locação  e  manutenção  de  sistema  eletrônico  integrado  de  gerenciamento,
detecção,  medição  e  registro  automático  de  infrações  de  trânsito.
Data:16/11/2020.
IMOBILIÁRIA  ESPLENDOR  LTDA  Dispensa  de  Licitação.  Processo
Interno  nº  2020/18518.  Objeto:  locação  imóvel  localizado  na  rua  Capitão
Araújo nº 385, Passo Fundo, para abrigar a Casa de Acolhimento Institucional
Maria da Penha (casa da mulher). Data: 23/10/2020.
TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Pregão Eletrônico nº
072/2020.  Processo  Interno  nº  2020/12965.  Objeto:  renovação  de
suporte/subscrição  Vmware  vSphere  Enterprise  Plus   e  Vmware  vCenter
Server Standard. Data: 27/10/2020.
TRANSPORTE  CALHERÃO  LTDA  Contrato  Emergência.Processo
Administrativo nº 2020/22828. Objeto:prestação de serviço de transbordo e
transporte de resíduos sólidos, urbanos do Município de Passo Fundo , com o
fornecimento dos equipamentos ,  materiais  e da mão de obra necessários.
Data: 22/10/2020.

EXTRATO DE CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO
INSTITUTO  DE  PREVIDÊNCIA  SOCIAL  DOS  SERVIDORES
MUNICIPAIS  DE  PASSO  FUNDO  –  IPPASSO.  Convênio  nº  001/2019.
Processo  Interno  nº  2017/5938,  2019/19222.  Objeto:  a  utilização  e
manutenção de forma conjunta do Sistema Integrado de Gestão Municipal –
SIGM, entre a Administração Pública Direta e a Autarquia, potencializando o
cruzamento  de  dados  entre  os  dois  órgãos  públicos  municipais,  ora
envolvidos,  com vista  a  desenvolver  boas  práticas  na  gestão  de  recursos
públicos. Data: 30/05/2020.

EXTRATOS - LEI ALDIR BLANC
CHAMADA PÚBLICA N° 02/2020. Objeto: Repassar subsídio, em parcela
única,  para  a  manutenção  de  espaços/organizações  artísticos  e  culturais
fragilizados pela Pandemia do Covid-19. Valor total: R$ 432.000,00. Data da
homologação:  05.11.2020.  Decreto  Municipal  nº  140/2020.  CHAMADA
PÚBLICA N° 03/2020. Objeto: selecionar iniciativas artístico/culturais que
possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes
sociais  e  outras  plataformas  digitais.  Valor:  R$  930.217,86.  Data  da
homologação: 05.11.2020. Decreto Municipal nº 140/2020.
Mais  informações:  www.pmpf.rs.gov.br,  no  ícone  “Portal  da
Transparência/Licitações",  preenchendo da seguinte maneira:  1) No campo
“Administração”,  selecionar  a  opção  “Município  de  Passo Fundo”;  2)  No
campo “Exercício”, digitar “2020”; 3) No campo “Número”, digitar o número
02 ou 03, conforme o caso; 4) No campo “Modalidade”, selecionar a opção
“Chamada  Pública”;  5)  Clicar  no  retângulo  “Pesquisar”;  e  6)  Acessar  a
Chamada Pública, clicar no menu “Editais” e fazer o download do arquivo
desejado.

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


