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RETIFICA a publicação da portaria nº 087/2020, de aposentadoria por tempo de contribuição de Rosane de Souza Lemos, onde 
se lê Rosane de Souza Weber leia-se Rosane de Souza Lemos. 

 
RETIFICA o ato: Portaria nº 210/2019, e de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a", combinado 
com o §§ 3º e 17º da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, concede aposentadoria por 
tempo de contribuição, a contar de 01/01/2020, ao servidor Pedro Carlos Prates, matrícula 26773, cargo de Operador de 
Máquinas, padrão 06, Grau G, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 2.763,00 (dois mil, 
setecentos e sessenta e três reais), de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 
18/06/2004, portaria nº 089/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por tempo 
de contribuição, a contar de 01/10/2020, à servidora Ivete Casanova Nadal, matrícula 23003, cargo de Secretária de Escola, 
padrão 06, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 4.531,72 (quatro mil, quinhentos 
e trinta e um reias e setenta e dois centavos), portaria nº 090/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o § 5º do 
artigo 40 da Constituição Federal, aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/10/2020, à servidora Neusa Martins, 
matrícula 21935, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 6.239,90 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos), portaria nº 091/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por tempo 
de contribuição, a contar de 01/10/2020, à servidora Iraci Terezinha Benedetti, matrícula 27022, cargo de Agente de Trânsito, 
padrão 08, Grau H, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.717,09 (cinco mil, setecentos e 
dezessete reais e nove centavos), portaria nº 092/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o § 5º do 
artigo 40 da Constituição Federal, aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/10/2020, à servidora Claudia Beatriz 
Daron, matrícula 26354, cargo de Professora, nível III, Grau G, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no 
valor de R$ 4.818,65 (quatro mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), portaria 093/2020. 
 

IPPASSO – Extrato de Termo de Aditivo – Processo nº 2020/16402. TP nº 02/2018. Partes: LUMENS ASSESSORIA E 
CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME e IPPASSO. Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de 
prestação de serviços técnicos atuariais especializados, em regime de empreitada global. Prazo: de 29 de agosto de 2020 a 28 
de agosto de 2021. Valor: R$ 20.149,92 (vinte mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos). Modalidade: 
Tomada de Preços da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 29 de agosto de 2020. 

 

IPPASSO - Extrato de Termo de Aditivo – Processo nº 2020/16404. Dispensa de Licitação nº 03/2016. Partes: MAXXIDELTA 
SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME e IPPASSO. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato original de contratação de 
prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas de segurança eletrônica em regime de empreitada global. Prazo: de 
19 de agosto de 2020 a 18 de agosto de 2021. Valor: R$ 2.095,08 (dois mil, noventa e cinco reais e oito centavos). Modalidade: 
Dispensa de Licitação da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 19 de agosto de 2020. 

 

IPPASSO - Extrato de Termo de Aditivo – Processo nº 2020/19150. Dispensa nº 004/2018. Partes: COPPINI & CIA LTDA e 
IPPASSO. Objeto: Licença de Uso Anual do SICAP WEB. Prazo: de 03 de setembro de 2020 a 02 de setembro de 2021. Valor: 
R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). Modalidade: Dispensa de Licitação da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 03 
de setembro de 2020. 

 

IPPASSO - Extrato de Aditivo de Contratação de Agência integradora de estágios – Processo nº 2020/16406. TP nº 02/2019. 
Partes: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE-RS e IPPASSO. Objeto: Aditivo à contratação de agência 
integradora de estágios, em regime de empreitada global. Prazo: 14 de agosto de 2020 a 13 de agosto de 2021. Valor global: R$ 
43.999,20 (quarenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). Modalidade: Tomada de Preços da Lei 
8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 14 de agosto de 2020. 

 

 

         Marina Zancanaro Borowski       Cleonice Marta Piccini Garcia 

 Presidente       Diretora Administrativa 


