
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Com base legal no Art 30 da Lei n° 13.019/2014 o Município de Passo Fundo
concede  auxílio  financeiro  a  ASSOCIAÇÃO  DE  ORGANIZAÇÕES  DE
FESTIVAIS FOLCLÓRICOS DO RIO GRANDE DO SUL (AOFFERS) para
custeio parcial das despesas para a realização do XIV Festival Internacional
de Folclore de Passo Fundo.PI 2017/42023.
Com base no Art 24 inciso X da Lei 8.666/93 Município de Passo Fundo loca
as dependências  físicas  do SPORT CLUBE GAÚCHO conforme Processo
Interno 2018/21168. .Prazo: 12 meses. Data: 07/08/2018.

LEI COMPLEMENTAR N° 431, DE 09 DE AGOSTO DE 2018.
(Do Poder Executivo Municipal)

ALTERA A REDAÇÃO DA ALÍNEA “A” DO INCISO I DO §1º DO
ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 137, DE 29 DE

DEZEMBRO DE 2004, QUE DISPÕE SOBRE A LEGISLAÇÃO DO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.

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  Altera  a  redação  da alínea “a”  do inciso I  do §1º  do art.8º  da  Lei
Complementar n.º 137, de 29 de dezembro de 2004, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art.8º (…)
§1º(…)
I - (...)
a) no caso de obras utilizadas para fins residenciais e comerciais, com contrato
global, que não possua escrituração regular ou que deixarem de apresentar os
documentos fiscais necessários à comprovação do fornecimento de materiais
para a referida obra, no prazo de trinta dias contados do protocolo de pedido
do habite-se, serão considerados os percentuais de materiais e mão de obra
contidos na Tabela publicada pelo Sinduscon - RS, quanto ao custo unitário
básico, conforme a NBR nº 12.721 de 2006; 
Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5341, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.
(Do Vereador Patric Cavalcanti)

REGULAMENTA OS PROCESSOS LICITATÓRIOS DE
CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS NO

MUNICÍPIO 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.  Estabelece  no  município  de  Passo  Fundo  procedimento  para
verificação  das  garantias  contratuais  exigidas  pela  legislação  federal  sobre
licitações de serviços terceirizados.
Art. 2º. A Administração Pública Municipal somente efetuará o pagamento
dos  valores  contratuais  devidos  a  terceiros  após  apresentadas  prova  de
cumprimento das garantias previstas no artigo 56, §1º da Lei nº 8.666/93.
Art. 3º. Será considerada como cumprida a garantia quando:
I  em  caso  de  caução  em  dinheiro:  mediante  o  comprovante  de  depósito
integral de 5% do valor do contrato em agência bancária oficial adotada pela
administração pública municipal;
II em caso de seguro-garantia ou fiança bancária: mediante o comprovante de
quitação integral da contraprestação desta garantia; ou, no caso de pagamento
parcelado da garantia, mediante o comprovante de quitação integral de todas
as parcelas. 
Art. 4º. Os documentos referidos no artigo 3º desta lei devem ser apresentados
pelo menos 5 (cinco) dias antes da data de vencimento do débito mensal com
a empresa terceirizada.
Art.  5º.  Os terceirizados prestadores  de  serviço  com contrato em vigência
devem apresentar a prova de regularidade nos termos do artigo 3º desta lei em
até 45 dias. 
Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



DECRETO Nº 64 /2018
CONFERE MEDALHA GRÃO MÉRITO "FAGUNDES DOS REIS" A

ALEJANDRO COMACHO GONZALES
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais,  na forma do disposto na Lei nº 3.969 de 06 de dezembro de 2002,
CONSIDERANDO  a  presença  do  Vice-Presidente  Mundial  do  CIOFF  –
Conselho  Internacional  das  Organizações  de  Festivais  Folclóricos  e  Artes
Tradicionais, na XIV da edição do Festival Internacional de Folclore de Passo
Fundo, que será realizada de 17 a 25 de agosto de 2018; CONSIDERANDO a
grande importância do CIOFF para a cultura e tradições dos povos e nações;
DECRETA:
Art.  1º  É  conferida  a  Medalha  Grão  Mérito  "Fagundes  dos  Reis",  ao  Sr.
ALEJANDRO  COMACHO  GONZALES,  Vice-presidente  Mundial  do
CIOFF – Conselho Internacional das Organizações de Festivais Folclóricos e
Artes Tradicionais.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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