
Aviso de licitação
Modalidade:  TOMADA  DE  PREÇOS  n°  05/2018.  Tipo:  MENOR
PREÇO “GLOBAL”. Objeto: Construção de um pavilhão e a reforma dos
pavilhões  já  existentes  na Usina de Transbordo de Resíduos.  Abertura:
03/04/2018, 14h.  Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2018.
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para o 7º Batalhão de
Bombeiros  Militar  de  Passo  Fundo.  Abertura:  27/03/2018,  14  h.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 021/2018.  Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios.  Abertura:  29/03/2018,  14  h.Editais:  Coordenadoria  de
Licitações e Contratos, Rua Dr. João Freitas, 75, Passo Fundo/RS ou sites
www.pmpf.rs.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br

 DECRETO Nº 007/2018
DISPÕE  SOBRE  A  COMPATIBILIZAÇÃO  ENTRE  A
REALIZAÇÃO  DA  RECEITA  E  A  EXECUÇÃO  DA  DESPESA,
SOBRE  AS  METAS  BIMESTRAIS  DE  ARRECADAÇÃO  E  O
CRONOGRAMA  MENSAL  DE  DESEMBOLSO  PARA  O
EXERCÍCIO DE 2018.
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas
atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei  Municipal
5.299  de  20  de  dezembro  de  2017  e  com  o  caput  do  art.  8º  da  Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
DECRETA:
Art. 1o  A previsão bimestral de arrecadação e o cronograma de execução
mensal  de  desembolso  para  o  exercício  de  2018  fica  estabelecido  no
Anexo I deste Decreto.
§  Único  -  Nos  casos  de  descentralização  de  créditos  orçamentários,  o
limite financeiro correspondente será igualmente descentralizado.
Art. 2o O pagamento de despesas no exercício de 2018, exclusive os Restos
a  Pagar  de  exercícios  anteriores,  fica  autorizado  até  o  limite  da
disponibilidade financeira de cada bimestre, considerando-se o montante
total de despesa constante do Anexo I deste Decreto.
Art. 3o A liberação de recursos para os órgãos do Poder Público Municipal
terá por  base os limites  mensais  fixados  no Anexo I e considerarão as
disponibilidades de recursos e os pagamentos efetivos de cada órgão.
Art. 4o Os Secretários de Finanças e de Planejamento poderão:
I - Elevar os limites de que tratam os Anexos referidos nos arts. 1 o e 2o

deste Decreto, desde que a ampliação da despesa seja compatível com a
realização da receita.
II  -  no  âmbito  de  suas  competências,  proceder  ao  remanejamento  dos
limites entre:
Órgãos, respeitados os montantes dos respectivos Anexos;
Projetos, atividades e operações especiais ou entre Programas.
Art. 5o  Os créditos adicionais suplementares e especiais que vierem a ser
abertos  neste  exercício,  bem  como  os  créditos  adicionais  especiais
reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das
fontes de recursos correspondentes.
Parágrafo  único Os Secretários Municipais  de Finanças e  Planejamento
poderão  ajustar  o  Anexo  I  deste  Decreto  em decorrência  dos  créditos
adicionais  que  vierem a  ser  abertos  no  exercício  de  2018 à  conta  das
respectivas fontes de recursos, desde que não comprometam a obtenção do
superávit primário estabelecido na LDO-2018.
Art.  6o  Os  Secretários  Municipais  e  os  ordenadores  de  despesa  são
responsáveis  pela  observância,  nas  execuções  orçamentária  e  financeira
das  dotações  liberadas  na  forma  deste  Decreto,  inclusive  quanto  aos
Programas,  do cumprimento  de todas as  disposições legais  aplicáveis  à
matéria, especialmente as Leis nº 4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 012/2018
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente  exercício  no  montante  de  R$  5.403.772,00  (cinco  milhões,
quatrocentos e três mil e setecentos e setenta e dois reais).
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DECRETO Nº 014/2018
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente  exercício  no  montante  de  R$  1.580.610,00  (um  milhão  e
quinhentos e oitenta mil, seiscentos e dez reais).

DECRETO Nº 016/2018
Abre crédito adicional suplementar  no orçamento  do município para o
corrente  exercício  no  montante  de  R$  5.368.504,00  (cinco  milhões,
trezentos e sessenta e oito mil e quinhentos e quatro reais).

.LUCIANO AZEVEDO –Prefeito de Passo Fundo
MARLISE LAMAISON SOARES – Sec. de Administração.
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