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CONCEDE pensão, de conformidade com o artigo 40, § 7º, inciso I da CF/88, a contar de 22/08/2017, a ANTONIO JOÃO 
NUNES, cônjuge, dependente da servidora MARIA ZULEIKA DE CASTRO NUNES, matrícula 20380, Professora aposentada, 
Nível PII, Grau G, falecida em 22/08/2017, correspondente a 100% dos proventos, totalizando R$ 3.650,12 (três mil, seiscentos e 
cinquenta reais e doze centavos), portaria 191/2017. 

CONCEDE pensão, de conformidade com o artigo 40, § 7º, inciso II da CF/88, a contar de 31/07/2017, a JOÃO NATALÍCIO 
GOES DA SILVA, companheiro, indeterminadamente, e RENATA TIMM GOES DA SILVA, filha, até 23/07/2027, dependentes de 
ROMILDA TIMM, matrícula nº 27788, Servente, Padrão 03, Grau D, falecida em 31/07/2017, cada um devendo perceber o valor 
de R$ 929,24 (novecentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos), correspondente a 50% do total da remuneração da 
servidora, totalizando R$ 1.858,48 (mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), portaria 192/2017. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o artigo 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º 
do artigo 40 da CF/88, a contar de 01/10/2017, à servidora INGRID DENISE GARBIN, matrícula 21231, Professora, Área II, Nível 
III, Grau I, com proventos mensais integrais no valor de R$ 7.253,45 (sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e 
cinco centavos), portaria 193/2017. 

RETIFICA o ato: Portaria nº 16/2015, e de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/03/2015, à servidora CELINA BONATO LACOURT, matrícula 
1147, cargo de Professora, nível III, grau H, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.624,65 
(cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos), portaria nº 194/2017. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o artigo 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º 
do artigo 40 da CF/88, a contar de 01/10/2017, à servidora GLAUCIA MARIA GRANDO, matrícula 21559, Professora, Área II, 
Nível III, Grau I, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.330,14 (cinco mil, trezentos e trinta reais e quatorze 
centavos), portaria 195/2017. 

CONCEDE pensão, em conformidade com o disposto no processo judicial nº 021/1.11.0016596-6, a contar de 15 de julho de 
2010, a VERA LUCIA MORIN, companheira, dependente de ASTOR MIGUEL HIRSCH, matrícula nº 2221, Auxiliar de 
Escriturário, Aposentado, Padrão 05, Grau G, falecido em 15 de julho de 2010, devendo perceber o valor de R$ 3.262,89 (três 
mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), portaria nº 196/2017. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o artigo 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º 
do artigo 40 da CF/88, a contar de 01/10/2017, à servidora IVANA DE SOUZA DA SILVA, matrícula 22109, Professora, Área II, 
Nível III, Grau I, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.330,14 (cinco mil, trezentos e trinta reais e quatorze 
centavos), portaria 197/2017. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o artigo 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º 
do artigo 40 da CF/88, a contar de 01/10/2017, à servidora MARUÁ VERGÍNIA DE CASTRO PICCININI, matrícula 21484, 
Professora, Área II, Nível III, Grau I, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.428,24 (cinco mil, quatrocentos e vinte e 
oito reais e vinte e quatro centavos), portaria 198/2017. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o artigo 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º 
do artigo 40 da CF/88, a contar de 01/10/2017, à servidora VERA MARIA ANHAIA, matrícula 22054, Professora, Área II, Nível III, 
Grau I, com proventos mensais integrais no valor de R$ 7.030,56 (sete mil e trinta reais e cinquenta e seis centavos), portaria 
199/2017. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o artigo 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º 
do artigo 40 da CF/88, a contar de 01/10/2017, à servidora MARIA INES DE OLIVEIRA TONDO, matrícula 21563, Professora, 
Área II, Nível III, Grau I, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.068,54 (cinco mil e sessenta e oito reais e cinquenta e 
quatro centavos), portaria 200/2017. 

IPPASSO - Extrato de Contrato de Prestação de Serviços de Elaboração do Demonstrativo de Aplicação e Investimento dos 
Recursos (DAIR) e Demonstrativo de Política de Investimentos (DPIN) – Processo nº 2017/30856. Dispensa de Licitação nº 
03/2017. Partes: EPCI CONSULTORIA LTDA ME e IPPASSO. Objeto: Prestação de Serviços de Elaboração do Demonstrativo 
de Aplicação e Investimentos dos Recursos (DAIR) e Demonstrativo de Política de Investimentos (DPIN). Prazo: de 16 de agosto 
de 2017 a 15 de agosto de 2018. Valor: R$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais). Modalidade: Dispensa de Licitação da Lei 
8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 16 de agosto de 2017. 

IPPASSO - Extrato de Contrato de Fornecimento e Manutenção de Sistema de Informática e Serviços Técnicos – Processo nº 
2017/32241. Dispensa de Licitação nº 02/2017. Partes: IP Tecnologia e Informática Ltda e IPPASSO. Objeto: Implantação, 
Treinamento e Assessoria aos servidores (usuários) de Sistema para Controle de Fundo de Aposentadorias e Pensões e 
Gerador de Benefícios com extratos Previdenciários na Web. Prazo: de 01 de setembro de 2017 a 31 de agosto de 2018. Valor: 
R$ 7.960,00. Modalidade: Contratação Direta – dispensa de licitação, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo 
Fundo, 01 de setembro de 2017. 
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