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EDITAL N° 03, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021. 
 
 

 
 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ASSISTENTE ALFABETIZADOR DO 

 PROGRAMA FEDERAL TEMPO DE APRENDER 
 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IPIRANGA, no uso de suas atribuições legais, torna 
pública a abertura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado - PSS, para preenchimento das vagas de Assistente 
de Alfabetização, na condição de voluntário, nas unidades escolares municipais participantes do PROGRAMA TEMPO DE 
APRENDER 2021/2022, para atuarem nas turmas de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental no âmbito da Rede Pública do 
Município de IPIRANGA, Estado do Paraná, em observância ao que dispõe a Portaria MEC nº 280, de 10 de fevereiro de 
2020 e a Resolução CD/FNDE n° 6, de 20 de abril de 2021. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado – PSS, Modalidade Contagem de Pontos, destina-se ao preenchimento das vagas e 
cadastro reserva para Assistentes de Alfabetização atuarem no Programa Tempo de Aprender pelo período de até 8 
(oito) meses, a serem distribuídas nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do município de Ipiranga, conforme 
Anexo III deste Edital. 

 
1.2. A convocação do Assistente de Alfabetização para dar início às atividades de apoio ao Professor Alfabetizador está 
condicionada ao recebimento do recurso a ser repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 
 

2. DO PROGRAMA:  
 

2.1. O Programa Tempo de Aprender foi instituído pela Portaria nº 280, de 19 de fevereiro de 2020 e regulamentado pela 
Resolução nº 06 de abril de 2021, norteados pela Lei 13.005 de 25 de junho de 2014 e Decreto Federal 9.765 de 11 de abril 
de 2019, tendo como objetivo fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização, para fins de leitura, 
escrita e matemática, dos estudantes nos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental.  

2.2. São objetivos do Programa Tempo de Aprender, descritos no artigo sexto:  
I - Elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização, da literacia e da numeracia, sobretudo nos 
anos iniciais do ensino fundamental, por meio de abordagens cientificamente fundamentadas;  
II - Contribuir para a consecução da Meta 05 do Plano Nacional de Educação, de que trata o Anexo à Lei nº 13.005, de 2014;  
III - Assegurar o direito à alfabetização a fim de promover a cidadania e contribuir para o desenvolvimento social e econômico 
do País; e  
IV. Impactar positivamente a aprendizagem no decorrer de toda a trajetória educacional, em seus diferentes níveis e etapas. 
 
2.3. São diretrizes para a implementação da Política Nacional de Alfabetização, art. 5º do Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 
2019: 
I - Priorização da alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental; 
II - Incentivo as práticas de ensino para o desenvolvimento da linguagem oral e da literacia emergente na educação infantil; 
III - Integração de práticas motoras, musicalização, expressão dramática e outras formas artísticas ao desenvolvimento de 
habilidades fundamentais para a alfabetização; 
IV - Participação das famílias no processo de alfabetização por meio de ações de cooperação e integração entre famílias e 
comunidade escolar; 
V - Estímulo aos hábitos de leitura e escrita e à apreciação literária por meio de ações que os integrem à prática cotidiana 
das famílias, escolas, bibliotecas e de outras instituições educacionais, com vistas à formação de uma educação literária; 
VI - Respeito e suporte às particularidades da alfabetização nas diferentes modalidades especializadas de educação; 
VII - Incentivo à identificação precoce de dificuldades de aprendizagem de leitura, de escrita e de matemática, inclusive dos 
transtornos específicos de aprendizagem; e 
VIII - Valorização do professor da educação infantil e do professor alfabetizador. 
 

3. DO PROCESSO SELETIVO: 
 

3.1. O Processo Seletivo Simplificado será realizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de 
Ipiranga-PR, a qual será responsável pela validação das inscrições, condução da Comissão de Análise de Currículos e 
divulgação do resultado final. 
 
3.2. Para análise dos currículos será instituída Comissão de Análise de Currículos, composta pelos seguintes membros: 
a) Representante da SMEC; 
b) Um representante da equipe gestora das unidades escolares municipais; 
c) Um representante do Conselho Municipal de Educação – CME. 
 
3.3. A Comissão de Análise de Currículos será responsável pela: 
a) Análise da documentação apresentada pelo candidato (a); 
b) Análise e contagem de pontos; 
c) Análise dos recursos interpostos. 
 
3.4. Será formado Cadastro Reserva Geral, onde os candidatos (as) selecionados (as) poderão ser chamados (as), conforme 
a necessidade e de acordo com a ordem decrescente de classificação. 
 

4. DA SELEÇÃO: 
 

4.1. A seleção ocorrerá por meio de Processo Seletivo Simplificado – PSS, Modalidade Análise de Currículo - Contagem de 
Pontos; 
 

4.2. A seleção se dará em única etapa, sendo esta classificatória, por ordem decrescente de pontuação, realizada por meio 
da análise de currículo, cuja pontuação ocorrerá de acordo com o Anexo II deste Edital, sendo 4 (quatro) pontos a pontuação 
máxima; 
 
4.3. Será considerado (a) aprovado (a) o profissional que obtiver maior pontuação no PSS; os demais, que atenderem aos 
critérios estabelecidos no item 5.0 deste Edital serão considerados classificados e irão compor um Banco de Cadastro 
Reserva Geral para posterior convocação, caso seja necessário. 
 
4.4. Considerado que o Assistente de Alfabetização atuará no acompanhamento pedagógico, com foco na alfabetização, a 
análise curricular deverá ocorrer em observância aos seguintes critérios, seguindo as pontuações prescritas no Anexo II. 
I. Professores licenciados em Pedagogia, Letras ou Normal Superior; 
II. Estudantes dos cursos de Pedagogia ou Letras;  
III. Profissionais com formação em Magistério a nível médio; 
IV. Experiência profissional em alfabetização; 
 
4.5. Poderá ser atribuído 1 (um) ponto, a cada ano de experiência comprovada em alfabetização, até o limite máximo de 5 
(cinco) pontos. O candidato deverá apresentar declaração emitida pela instituição de ensino onde foi prestado o trabalho. 
 
 

5. DO PERFIL DOS CANDIDATOS: 
 

5.1. Poderão participar do processo seletivo os candidatos com o seguinte perfil: 
 

• Pessoas com idade mínima de 18 (dezoito) anos completos no ato da inscrição; 
• Professores alfabetizadores da Rede Pública Municipal de Ensino de Ipiranga, com disponibilidade de carga horária; 
• Demais professores da rede com disponibilidade de carga horária; 
• Estudantes de graduação em Pedagogia ou Letras; 
• Profissionais com curso completo de Magistério/Formação de Professores em nível médio; 
• Disponibilidade de horário para participar de reuniões de formação, com pessoal técnico responsável pelo Programa; 
• Capacidade de manter o controle sobre o trabalho pedagógico em desenvolvimento nas turmas. 
• Capacidade de intensificar ações voltadas ao apoio e fortalecimento do processo de alfabetização; 
• Competências, saberes e habilidades para desempenhar a função de Assistente de Alfabetização; 
• Experiência comprovada na atuação com turmas, projetos, atendimento em Alfabetização e Letramento. 
• Ter habilidade com o uso dos recursos tecnológicos para inserção de resultados das avaliações dos alunos, 
acompanhamento de resultados e participação na plataforma de desenvolvimento. 
 
5.2. Além dos requisitos acima são características desejáveis: 
I - Liderança; 
II - Capacidade de Comunicação e diálogo; 
III - Acolhimento e sensibilidade na realização das atividades com crianças. 
 

6. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO: 
 

6.1. O trabalho desempenhado pelo Assistente de Alfabetização se configura em trabalho voluntário, portanto, não gera 
vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, sendo exercido em observância ao 
que dispõe a Lei do Voluntariado, Lei n° 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 
 
O assistente de alfabetização apoiará o professor alfabetizador em sala de aula, junto aos alunos, da Unidade Escolar, pelo 
período de 5h (cinco horas) semanais. 

 
6.2. Os atendimentos de cada assistente às escolas não vulneráveis, em qualquer combinação, não podem, quando 
somados, ultrapassar 20h (vinte horas) semanais. 
 
6.3. Participar do planejamento das atividades juntamente com a Coordenação do Programa na escola; 
 
6.4. Elaborar e apresentar à coordenação, relatório dos conteúdos e atividades realizadas mensalmente; 
6.5. Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao Programa; 
 
6.6. Realizar treinamento on-line fornecido pelo MEC para atuar em sala de aula no âmbito do Programa Tempo de 
Aprender;  
 
6.7. Celebrar o Termo de Adesão e Compromisso do Voluntário; 
 
6.8. Atender no máximo quatro turmas em escolas consideradas vulneráveis, oito turmas em escolas não vulneráveis ou 
outra combinação equivalente, em termos de quantidades de horas semanais;  

 
7. DAS ATIVIDADES VETADAS AO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO:  

 
7.1. Ser responsável por atividades burocráticas, como preenchimento de diários e/ou outras atividades que não estão 
voltadas diretamente ao processo de alfabetização dos estudantes das respectivas turmas;  
 
7.2. Substituir o professor alfabetizador em atividades de regência.  
 
8. DAS INSCRIÇÕES: 
 
8.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em 
relação às quais não poderá alegar desconhecimento dos requisitos exigidos. 
 
8.2. No período de 27/10/2021 a 05/11/2021, deverá ocorrer a entrega da Ficha de inscrição, ANEXO IV, devidamente 
preenchida, com todos os dados solicitados, sem emendas e/ou rasuras, bem como os documentos que constam no item 8.4 
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na recepção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Rua Alcides Ribeiro de Macedo nº 253 - Centro, das 8h às 
11h30 e das 13h às 16h30, não sendo aceitos documentos enviados via Correios. 
 
8.3. Não será cobrada taxa de inscrição. 
 
8.4. O candidato deverá entregar em envelope lacrado os seguintes documentos: 

 
• Fotocópia simples da carteira de identidade (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) frente e verso; 
• Fotocópia simples do CPF; 
• Fotocópia simples do comprovante de residência; 
• Fotocópia simples do Diploma para candidatos graduados em Pedagogia, Letras ou Normal Superior. 
• Fotocópia simples do Histórico Escolar para Profissionais com curso de Magistério em nível Médio concluído; 
• Fotocópia simples do comprovante de matrícula para Estudantes de graduação em Pedagogia ou Letras; 
• Fotocópia simples de declaração/comprovante de tempo de atuação comprovado em Programas/ Projetos de alfabetização, 
como: Programa Mais Educação, Programa Mais Alfabetização, PIBID e assistentes educacionais nas Unidades Escolares 
Municipais. 
 
8.5. As fotocópias dos documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação com clareza, 
não sendo necessária a autenticação das mesmas. 
 
8.6. Não serão aceitos documentos após o ato da inscrição. 
 
8.7. Será entregue ao candidato o comprovante de requerimento de inscrição do Processo Seletivo Simplificado, conforme 
modelo constante no Anexo IV.  
 
8.8. Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a documentação exigida. 
 
8.9. As informações prestadas na ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato (a), cabendo à Comissão 
de Análise dos Currículos o direito de excluí-lo (a) do PSS, caso o preenchimento contenha dados incompletos ou incorretos 
bem como, se constatado, a qualquer tempo, informações inverídicas. 
 
8.10. O candidato deve encaminhar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no prazo indicado no cronograma deste 
edital, em envelope lacrado e devidamente identificado com as seguintes especificações:  
 

 
À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IPIRANGA/PR 

 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ASSISTENTE ALFABETIZADOR PROGRAMA FEDERAL TEMPO 
DE APRENDER 

 
NOME COMPLETO DO CANDIDATO 

 
9. DA QUANTIDADE DE VAGAS: 

 
9.1. As vagas serão disponibilizadas de acordo com a quantidade de turmas ofertadas nos 1º e 2º ano do Ensino 
Fundamental de cada Unidade Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino contemplada com o Programa Tempo de 
Aprender. Consta no ANEXO III as escolas beneficiadas pelo programa e o com número de turmas, estando a contratação 
do assistente de alfabetização vinculada ao recebimento do recurso pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação). Caso a escola contemplada com o Programa, não receba o auxílio financeiro por meio do FNDE, não poderá 
efetivar o termo de compromisso com o assistente. 

9.2. A seleção se dará através da análise de currículo comprovado. 
 

9.3. A comprovação do currículo se dará por meio da apresentação dos documentos estipulados abaixo que atestam a 
titularidade do candidato e pontuarão da seguinte forma:  
 

Critérios Itens Máximo de 
pontos 

Valor de cada especificidade 

 
 
 
 
 

Habilitação 

Diploma de graduação em Pedagogia, Normal 
Superior ou Letras. 

 
4 (quatro) 

Será considerado apenas 1 
(um) título 

Declaração de matrícula do estudante de 
Pedagogia ou Letras. 

 
3 (três) 

Será considerado apenas 1 
(um) curso. 

Diploma de Ensino Médio com habilitação em 
Magistério.  

 
2 (dois) 

 

 
 
 

Experiência 
Profissional 

Declaração/comprovante de tempo de atuação 
comprovado em Programas/ Projetos de 
alfabetização, como: Programa Mais Educação, 
Programa Mais Alfabetização, PIBID e 
assistentes educacionais nas Unidades Escolares 
Municipais. 
 

 
 
 

1 (um) 

1 (um) ponto a cada ano de 
experiência. 
(limite máximo 5 (cinco) 
pontos). 
 

 

9.4. O candidato será eliminado caso não atenda as exigências deste Edital.  

9.5. O resultado será organizado e publicado no site da Prefeitura Municipal de Ipiranga/PR por ordem de classificação.  

9.6. Se ocorrer empate na nota final terá preferência o candidato que tenha a maior idade.  

 
9.7. Todos os candidatos habilitados serão considerados aprovados, constituindo assim, o cadastro reserva de Assistentes 
de Alfabetização do Programa Tempo de Aprender da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.  
  
9.8. A classificação final será divulgada conforme o cronograma ANEXO I deste Edital, na página da Prefeitura Municipal de 
Ipiranga: http://www.ipiranga.pr.gov.br 
 
 10. DA LOTAÇÃO: 
 
10.1. A lotação acontecerá conforme ordem de classificação e disponibilidade do candidato, bem como a necessidade das 
Unidades Escolares.  

10.2. Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos constantes no item 5.1 deste Edital, assinarão o Termo de 
Compromisso ANEXO VII deste edital, para exercerem as atividades de Assistentes de Alfabetização, pelo prazo de (8) oito 
meses, período este que poderá ser alterado de acordo com normas e diretrizes (a serem) estabelecidas pelo FNDE/MEC.  

10.3. Em caso de desistência será convocado para o exercício o candidato classificado segundo a ordem decrescente de 
pontos. 
 
10.4. Os candidatos classificados ficam cientes que poderão ocorrer remanejamentos de lotação, conforme necessidade de 
cumprimento do plano de atendimento da Unidade de Ensino e resguardado o princípio de interesse público.  
 
11. DOS RECURSOS: 
 
11.1. Após a divulgação do resultado preliminar do Processo Seletivo, o candidato que desejar interpor recurso, deverá 
protocolar a Ficha de Recurso ANEXO VI junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme cronograma. 
 
11.2. Deverá constar no recurso, o nome completo do candidato bem como exposição clara e objetiva dos motivos que 
ocasionaram a interposição. 
 
11.3. Os recursos interpostos serão analisados pela Comissão de Análise de Currículos conforme cronograma ANEXO I, a 
qual emitirá parecer conclusivo.   
 
11.4. Não serão aceitos recursos encaminhados via e-mail;  
 
11.5. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos; 
 
11.6. Não serão aceitos pela Comissão os recursos protocolados fora do prazo. 
  
11.7. Não serão aceitos recursos decorrentes de erro de preenchimento na ficha de inscrição e indeferimento em virtude da 
ausência de documentos de apresentação obrigatória. 
 
 
12. DO RESULTADO: 
 
12.1. O resultado final será divulgado conforme cronograma ANEXO I no site da Prefeitura Municipal de Ipiranga – PR. 
http://www.ipiranga.pr.gov.br. 
 
13. DA ATUAÇÃO DO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO: 
 
13.1. A carga horária de atendimento do Assistente de Alfabetização, em cada turma, foi definida pelo MEC, em observância 
aos critérios de vulnerabilidade estabelecidos na Resolução MEC nº 6, de 20 de abril de 2021, art. 3°, § 1º /2°, podendo ser 5 
horas semanais, conforme art.11; 
 
13.2. O Assistente de Alfabetização receberá, para fins de ressarcimento das despesas com transporte e alimentação, o 
valor de: 
 
I- R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês, por turma, para atuar nas escolas não vulneráveis por 5 horas semanais. 
 
13.3. Poderá ser desvinculado a qualquer tempo, o Assistente de Alfabetização que não corresponda às expectativas do 
Programa Tempo de Aprender no cumprimento das atividades previstas; 
 
13.4. Por se tratar de serviço de caráter voluntário, não é possível o afastamento ou licença, de qualquer natureza, do 
Assistente de Alfabetização. Em casos em que haja a necessidade de afastamento este deverá ser substituído 
imediatamente. 
 
14. DA ESCOLHA DA UNIDADE E ATENDIMENTO NAS TURMAS 
 
14.1. A carga horária semanal de trabalho do Assistente de Alfabetização não pode ultrapassar 20 horas e deve haver 
compatibilidade de horários para atendimento das turmas; 
 
14.2. Em caso de desistência do Assistente na unidade de escolha, será convocado o (a) candidato (a) classificado na lista 
geral; 
 
14.3. O início das atividades do Assistente de Alfabetização está condicionado ao recebimento do recurso PDDE Qualidade 
TEMPO DE APRENDER pela respectiva escola. 
 
14.4. Os candidatos classificados, que participem da escolha de vagas, deverão ter disponibilidade de horários e dias para 
desempenhar as atividades como Assistente de Alfabetização Voluntário conforme necessidade das Unidades de Ensino, 
não sendo realizados ajustes de horários, turnos ou funções; 
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15. DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 
15.1. O Assistente de Alfabetização receberá, a título de ressarcimento, o valor descrito no item 13.2 deste edital, que trata 
do Programa Tempo de Aprender ciclo 2021/2022. 
 
15.2. O Assistente de Alfabetização selecionado para desenvolver as atividades de apoio ao professor alfabetizador terá 
carga horária diária mínima de 60 (sessenta) minutos por turma. 
 
15.3. Os candidatos selecionados deverão participar de uma formação inicial para desempenho de suas atribuições, em local 
e data a ser definido posteriormente, ocasião em que procederão à assinatura do Termo de Adesão e Compromisso. 
 
15.4. O Assistente de Alfabetização poderá ser desligado a qualquer tempo, no caso de: não estar correspondendo às 
finalidades e objetivos do Programa; e por interesse da Administração Pública. 
 
15.5. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria de Educação de Ipiranga/Pr. 
 
 
 

Ipiranga, 18 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

SILVANA CARNEIRO GOTTEMS 
Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 
 
 

ATIVIDADES DATA 

Publicação do edital 22/10/2021 

Período de inscrição e entrega de documentos 27/10/2021 a 05/11/2021 

Análise da documentação e classificação dos candidatos 08/11/2021 

Publicação do Resultado Preliminar 09/11/2021 

Interposição de recurso   10/11/2021 

Publicação do Resultado final 11/11/2021 

Apresentação na SMEC para escolha de escolas.   16/11/2021 

Assinatura do Termo de adesão e formação inicial. A definir 

Início das atividades A definir 

 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

 
QUADRO DE PONTUAÇÃO 

 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PONTUAÇÃO 

 
Diploma de graduação em Pedagogia, Normal Superior ou Letras. 

 
4 PONTOS 

 
Declaração de matrícula do estudante de Pedagogia ou Letras. 

 
3 PONTOS 

 
Diploma de Ensino Médio com habilitação em Magistério. 

 
2 PONTOS 

 
Declaração/comprovante de tempo de atuação comprovado em Programas/ Projetos de 
alfabetização, como: Programa Mais Educação, Programa Mais Alfabetização, PIBID e 
assistentes educacionais nas Unidades Escolares Municipais. 
 

 
 

1 PONTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO III 
 
 
 
 

LISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS QUE RECEBERÃO APOIO DE ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO VOLUNTÁRIOS 
DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER: 

 
 

NOME DA ESCOLA QUANTIDADE DE 
TURMAS 1ºANO 

MANHÃ 

QUANTIDADE DE 
TURMAS 1ºANO 

TARDE 

QUANTIDADE DE 
TURMAS 2ºANO 

MANHÃ 

QUANTIDADE DE 
TURMAS 2ºANO 

TARDE 

 
Escola Municipal  

Profª Anita Taborda Puglia 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
2 

 
Escola Rural municipal de Avencal 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
Escola Rural Municipal de Canguera 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 
 

 
Escola Municipal  

João Leonel Denck 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
Escola Rural Municipal Roberto Hecke 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
Escola Rural Municipal  

São Braz 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
Escola Rural Municipal  

São José 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 
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ANEXO IV 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ASSISTENTE ALFABETIZADOR PROGRAMA FEDERAL TEMPO DE 
APRENDER 

 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 

Nome: ______________________________________________________________________________________________ 
 
Nascimento ____/____/____ RG: ___________________________CPF__________________________________________ 
  
Endereço:____________________________________________________________________________________________ 
 
Nº_________ Complemento: _____________________________Bairro:__________________________________________ 
  
Cidade:_____________________________________ UF: _____________________________________________________ 
 
Telefone (    )_______________________________Celular: (    )________________________________________________ 
 
E-mail:______________________________________________________________________________________________ 

 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações são verdadeiras e aceito as condições estabelecidas no edital que rege o 
presente Processo Seletivo, estando ciente de que o mesmo não implicará no surgimento de vínculo de qualquer natureza 
com a Administração Pública do Município de Ipiranga.  
 

 
Ipiranga,____de________________de 2021.  

 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura do candidato 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ATUAR COMO ASSISTENTE DE 
ALFABETIZAÇÃO NO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER 

Número de inscrição:___________________ 

Nome do candidato: __________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

FICHA DE ANÁLISE CURRICULAR DO CANDIDATO A ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO 
DE APRENDER - 2021/2022. 

 

NOME DO CANDIDATO:_______________________________________________________________________________ 

 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PONTUAÇÃO 

Diploma de graduação em Pedagogia, Normal Superior ou Letras.  

Declaração de matrícula do estudante de Pedagogia ou Letras.  

Diploma de Ensino Médio com habilitação em Magistério.  

Declaração/comprovante de tempo de atuação comprovado em Programas/ 
Projetos de alfabetização, como: Programa Mais Educação, Programa Mais 
Alfabetização, PIBID e assistentes educacionais nas Unidades Escolares 
Municipais. 
 

 

 
TOTAL DE PONTUAÇÃO 

 

 
 

 

Ipiranga,________de________________de 2021. 

 

 

 

 

ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO: 

 

1. Representante da SMEC:______________________________________________________________________ 
 

2. Representante dos gestores escolares:__________________________________________________________ 
 

3. Representante do CME:_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO VI 
 

 
 
 

FICHA DE RECURSOS 
 
 
1.Nome:  
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Requerimento  
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Motivação e Fundamentação Legal  
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO VII 
 
 
 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 

Programa Tempo de Aprender - 2021 
 
 
 
 

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE VOLUNTÁRIO 
 
 
 

  
 

Eu,_________________________________________, (Nome do (a) Voluntário (a)) _________________, ( Nacionalidade)  

______________, (Estado Civil),______________, 

residente e domiciliado(a) no(a)________________________________________, ______, (Rua/Avenida) (nº)  

_______, (Complemento) __________________,(Bairro)  __________________,  (Cidade/UF)  portador(a) do CPF n.º 

____________________ carteira de identidade nº ______________, _________/_______(Órgão Expedidor) (UF) ,  

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n° 

9.608, 18 de fevereiro de 1998, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de 

contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cônscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com 

transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não 

gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.  

 

 

 
________________________/ _____, ____ de _______________ de 2021.  
                (Local) (UF)  

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
(Assinatura do Voluntário) 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS  
 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IPIRANGA 
 

RESOLUÇÃO nº 11/2021 
 

Considerando a Lei n° 2.322, de 31 de março de 2015, que altera a lei Criação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (1210/1996); 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE no uso de suas 

atribuições e de acordo com a plenária nº 361/2021, de 21 de outubro de 2021. 

RESOLVE: 

Art. 1º - APROVAR a Prestação de Contas do repasse da modalidade – Incentivo para Fortalecimento das ações 
voltadas à Primeira Infância, do período de pagamento até 31 de dezembro de 2020, em conformidade com a 
deliberação nº 096/2018 – CEDCA/PR.  

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Ipiranga, 21 de outubro de 2021. 

 

 

Nilton Adriano Gasparelo  

Presidente do CMDCA 

 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 50/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2021 
 

Fundamentado no art. 24, inciso II, da Lei de Licitações, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para autorizar a 
contratação da empresa abaixo identificada para manutenção do veículo de propriedade da Câmara Municipal, consistente no 
fornecimento de lubrificantes e filtros automotivos, bem como os serviços para a substituição dos mesmos, além de serviços de 
alinhamento de direção e balanceamento de rodas. 

ITEM (DESCRIÇÃO) UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

Òleo Petronas 5w30 unidade 4 45,00 180,00 

Filtro de óleo motor (WEGA) unidade 1 20,00 20,00 

Filtro combustível (Tecfil) unidade 1 20,00 20,00 

Filtro ar motor (WEGA) unidade 1 65,00 65,00 

Filtro ar condicionado (Tecfil) unidade 1 32,00 32,00 

Troca de óleo motor / filtros  unidade  1 40,00 40,00 

Alinhamento automontivo unidade 1 60,00 60,00 

Balanceamento rodas  unidade 4 15,00 60,00 

 
Empresa: AUTO CENTER STOZOUKOSKI E SILVA LTDA  

CNPJ: 04.353.857/0001-46 

 

 

01001 Câmara Municipal 
0103100012.001 Atividades do Legislativo Municipal 

3.3.90.30.00 Material de consumo 
30.01.06 Lubrificantes e aditivos automotivos 
30.39.99 Outros materiais para manutenção de veículos 

3.3.90.39.00 Outros serviços de terceiros -  PJ 
39.19.03 Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem. 
39.19.99 Outros serviços de manutenção e conservação de veículos 

 

 

 

Valor Global: R$ 477,00 

Data: 21/10/2021 

 
 
 
 

LAERTES PRESTES 
Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 235/2021 
 
OBJETO: Fornecimento de materiais e serviços para revisão de 10.000 (dez mil) quilômetros do veículo AIRCROSS, placa 
PBX0C53, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 
VALOR: R$ 1.370,15 (um mil, trezentos e setenta reais e quinze centavos).  
 
FORNECEDOR: PROVENCE VEÍCULOS S/A 
 
CNPJ: 07.681.092/0001-61 
 
ENDEREÇO: AV ERNESTO VILELA, 1818 - NOVA RÚSSIA, CEP: 84070-000, na cidade de PONTA GROSSA, Estado do Paraná.  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
09.001.08.244.0016.2.046.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO 
09.001.08.244.0016.2.046.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso XVII, Art. 24, da Lei nº. 8666/93. 
 
DISPENSA: 21 de outubro de 2021. 
 
RATIFICAÇÃO: 21 de outubro de 2021. 
 
Ipiranga PR., 21 de outubro de 2021. 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ  
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº. 139/2021 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, HOMOLOGA 
todos os atos praticados pela Sra. Pregoeira e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório – Pregão Eletrônico nº. 139/2021, 
conforme especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, observadas as demais disposições legais e pertinentes: 
 
OBJETO: Seleção e contratação de empresa(s) para fornecimento de equipamentos de informática, mobiliário, áudio e vídeo, processamento de 
dados, utensílios domésticos, ar condicionado, serviços de instalação de ar condicionado, em atendimento a Secretaria de Assistencia Social e 
Secretaria de Educação e Cultura. 
 
FORNECEDOR: COMERCIO DE EQUIP E SUPR PARA INF IRATY LTDA - CNPJ: 02.436.214/0001-30 
Valor Total do Fornecedor: 7.332,50 (sete mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos). 
LOTE 3 - Valor Total do Lote: 5.960,00 (cinco mil, novecentos e sessenta reais). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Smart TV 55" 4K Led, UHD, 3 HDMI, 3 USB, Wi-Fi, tecnologia da 

TelaLED, formato da TelaPlana. 
LG 
55UN 

UN 2 R$ 
2.980,0000 

R$ 
5.960,0000 

 
LOTE 12 LOTE 12 
Valor Total do Lote: 1.372,50 (um mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Placa de Vídeo 2gb Ddr3 DviVgaHdmi. Garantia mínima de 12 

meses após a entrega 
AFOX RADEON  
R5 230 

UN 5 R$ 
274,5000 

R$ 
1.372,5000 

 
FORNECEDOR: DEMBINSKI & MIKOSKI LTDA. - ME - CNPJ: 28.453.476/0001-05 
Valor Total do Fornecedor: 21.150,69 (vinte e um mil, cento e cinquenta reais e sessenta e nove centavos). 
LOTE 6  - Valor Total do Lote: 380,00 (trezentos e oitenta reais). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Iluminador Ring Light Led 18" (45cm) 65W com Tripé 2m, haste flexível, 

suporte para smartphone - para celulares com largura de 6,0cm a 8,0cm, 
bivolt 110V a 220V. 

NAGANO UN 1 R$ 
380,0000 

R$ 
380,0000 

 
LOTE 9 LOTE 9 
Valor Total do Lote: 238,99 (duzentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 Câmera webcam Full HD Resolução máxima: 1080p/30qps - 720p/30qps - 
Com foco automático - Tecnologia de lente: Vidro Full HD - Microfone embutido 
para chamadas: estéreo - Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a 
monitores de laptop ou LCD - Comprimento mínimo do cabo: 1,5 m - Tampa de 
proteção de privacidade. Garantia mínima de 12 meses após a entrega 

SANTANA UN 1 R$ 
238,9900 

R$ 
238,9900 

 
LOTE 17 LOTE 17 
Valor Total do Lote: 2.989,90 (dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Freezer horizonteal capacidade 519 litros potencia 160 watts eletrocnico 

18° a 25° consumo de enregia tipo A, largura 147,30 cm e altura 96 cm, 
profundidade 78 cm 

CONSUL UN 1 R$ 
2.989,9000 

R$ 
2.989,9000 

 
LOTE 20 LOTE 20 
Valor Total do Lote: 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Poltronas Decorativa para Sala e Escritório. 

Estrutura: 
Corpo em madeira de pinus ou eucalipto; 
Espuma D-26 braço; 
Espuma D-26 assento; 
Espuma D-23 encosto; 
Pés em polipropileno. 
Poltronas Decorativa para Sala e Escritório. 
Estrutura: 
Corpo em madeira de pinus ou eucalipto; 
Espuma D-26 braço; 
Espuma D-26 assento; 
Espuma D-23 encosto; 
Pés em polipropileno. 
Poltronas Decorativa para Sala e Escritório Estrutura: Corpo em madeira de 

ROMA UN 6 R$ 
540,0000 

R$ 
3.240,0000 

   

 
pinus ou eucalipto; Espuma D-26 braço; Espuma D-26 assento; Espuma D-23 
encosto; Pés em polipropileno. 

 
LOTE 21 LOTE 21 
Valor Total do Lote: 39,80 (trinta e nove reais e oitenta centavos). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Suporte de parede para TVs de 32” a 75”. BEDIN UN 2 R$ 19,9000 R$ 39,8000 
 
LOTE 27 LOTE 27 
Valor Total do Lote: 3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta reais). 
 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Cadeira giratória Cadeira giratória na cor preta. Estrutura de sustentação 
externa e interna na cor preta. Curvatura anatômica no encosto para 
acomodação das regiões dorsal e lombar com revestimento em tela fixada 
na estrutura de sustentação. O assento deve ser fabricado em compensado 
multilaminado resinado, moldado anatomicamente com espessura média e 
curvatura na parte frontal do assento com revestimento em vinil. Apóia 
braços SL e corpo do braço na cor preta. Sistema reclinador do encosto, de 
estrutura monobloco, com suporte do encosto com regulagem de altura 
automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso, recoberto por 
capa e molas para o retorno automático do encosto. Acabamento - os 
componentes metálicos pintados devem possuir tratamento de superfície de 
acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor 
proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o 
descolamento da mesma, na cor preto liso semibrilho. - Dimensões 
aproximadas da cadeira: altura da cadeira: 880 – 1075 mm profundidade da 
cadeira: 745 mm largura da cadeira: 645 mm extensão vertical do encosto: 
435 mm largura do encosto: 435 mm profundidade da superfície do assento: 
460 mm largura do assento: 475 mm altura da superfície do assento: 445 – 
560 mm 

PELEGRIN UN 5 R$ 
710,0000 

R$ 
3.550,0000 

 
LOTE 28 LOTE 28 
Valor Total do Lote: 10.712,00 (dez mil, setecentos e doze reais). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Cadeira fixa de aproximação. Encosto com estrutura de sustentação 
interna e externa na cor preta com curvatura anatômica no encosto para 
acomodação das regiões dorsal e lombar com revestimento em tela 
fixada na estrutura de sustentação. A fixação da estrutura interna na 
estrutura externa é feita por sistema de encaixe. Suporte de fixação do 
encosto formado por laterais, elemento de união das laterais e base de 
fixação no assento fabricadas em chapa de aço, elemento de fixação do 
encosto fabricado em tubo de aço. Assento fabricado em compensado 
multilaminado resinado, moldado anatomicamente de espessura média 
com curvatura na parte frontal revestido em vinil fixado por grampos. 
Braços integrado a estrutura em aço com acabamento em polipropileno 
copolímero injetado fixado a estrutura por meio de parafusos. Sapatas de 
suporte do pé injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com 
cantos arredondados. Acabamento com componentes metálicos pintados 
de acordo com as normas ambientais vigentes, na cor preto liso 
semibrilho. - dimensões aproximadas da cadeira: altura da cadeira: 900 
mm profundidade total da cadeira: 595 mm largura total da cadeira: 560 
mm extensão vertical do encosto: 435 mm largura do encosto: 435 mm 
profundidade da superfície do assento: 460 mm largura do assento: 475 
mm altura do assento: 455 mm 

MOVEBRINK UN 16 R$ 
669,5000 

R$ 
10.712,0000 

 
FORNECEDOR: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA - CNPJ: 18.861.730/0001-42 
Valor Total do Fornecedor: 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 
LOTE 2 LOTE 2 
Valor Total do Lote: 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Impressora Multifuncional Tanque de Tinta EcoTank L3150, Colorida, 

Wi-fi, Conexão USB, Bivolt 
Canon 
G4110 

UN 2 R$ 
1.200,0000 

R$ 
2.400,0000 

 
FORNECEDOR: FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - CNPJ: 33.932.632/0001-42 
Valor Total do Fornecedor: 16.235,00 (dezesseis mil, duzentos e trinta e cinco reais). 
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LOTE 5 LOTE 5 
Valor Total do Lote: 9.200,00 (nove mil e duzentos reais). 
Item Especificação Marca Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 NOTEBOOK especificação mínima: 7ª Geração Intel Core i5 

8GB 15.6" SSD de 256gb nvne + hd 1 tb 2,5”. Web cam 
integrada Widescreen de alta definição (720p). Windows 
10.Placa de Som Áudio: Waves Maxx Audio Pro | 2 alto 
falantes integrados | Microfone: Integrado de alta qualidade. 
Conexões1 porta HDMI 1.4a, 2 portas USB 3.1 de 1ª geração, 
1 porta USB 2.0, 1 Leitor de Cartão de Mídia SDD. Dimensões 
mínimas do produto -cm (AxLxP)Altura: 2,4 cm, Largura: 38 
cm, Profundidade: 26 com Placa de Vídeo integrada Intel® HD 
Graphics Sistema Operacional Windows 10Leitor de Cartão 
Leitor de Cartão de Mídia SD (SD, SDHC, SDXC)Teclado alfa-
numérico de tamanho normal, em Português (Brasil) ABNT2, 
resistente a derramamento de líquidos | Touchpad preciso 
multitoque ativado por gestos com rolagem integrada 
Processador Intel Core i5Polegadas da Tela15.6" Memória 
Ram 8GB Placa de Rede Conectividade: Wireless™ 802.11 
b/g/n + Bluetooth 4.0 (2.4 GHz, 1x1) + Placa de rede: Ethernet 
(10/100/1000 -RJ45)Conteúdo da Embalagem Notebook, cabo 
de força, adaptador AC e manuais. Chips integrado no 
processador com teclado numérico. Bivolt. Na cor preta. 
Incluindo Capa para Notebook 15.6" Cor: Preto 
Compatibilidade com Notebooks de até 15.6 polegadas 
(Dimensões máximas do notebook: 380mm x 260mm x 25mm). 
Garantia mínima de 12 meses após a entrega. 

Vaio FE15 - 
10110U/8GB/25
6GB/1TB/W10 
+Capa 

UN 2 R$ 4.600,00 R$ 9.200,00 

 
LOTE 7 LOTE 7 
Valor Total do Lote: 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor 

Total 
1 HD Externo Portátil 

• Capacidade de armazenamento 2TB 
• Velocidade de Transferência de Dados USB 3.0 - 4.8GB/s 
• Conexões USB 3.0 
HD Externo Portátil Capacidade de armazenamento 2TB Velocidade 
de Transferência de Dados USB 3.0 - 4.8GB/s • Conexões
 USB 3.0 

Seagate 
STEA2000400 

UN 2 R$ 
499,0000 

R$ 
998,0000 

 
LOTE 11 LOTE 11 
Valor Total do Lote: 119,00 (cento e dezenove reais). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Mouse óptico com scroll Com sensor óptico de alta precisão e sensibilidade 
mínima de 800dpi. Garantia mínima de 3 meses contra defeitos de 
fabricação 

Multilaser 
MO300 

UN 10 R$ 
11,9000 

R$ 
119,0000 

 
LOTE 13 LOTE 13 
Valor Total do Lote: 5.480,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta reais). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Computador Desktop Completo com Monitor 24" LED, FullHD, Intel 

Core i5, 8GB, SSD 240GB e HD 2TB Com Caixas De Som Mouse e 
Teclado EasyPC SpeedUP GARANTIA 1 ANO. 

IdealPC 
i02G500 + 
Mon. 24 

UN 2 R$ 
2.740,0000 

R$ 
5.480,0000 

 
LOTE 15 LOTE 15 
Valor Total do Lote: 318,00 (trezentos e dezoito reais). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Cafeteira Elétrica, com capacidade para aproximadamente 28 

xícaras, sistema corta-pingos,  110 Volts 
Cadence Urban 
Pop Caf610 

UN 2 R$ 
159,0000 

R$ 
318,0000 

 
LOTE 16 LOTE 16 
Valor Total do Lote: 120,00 (cento e vinte reais). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Batedeira Portátil 500W, 3 velocidades, 110 Volts Mondial B-50-B 500w UN 1 R$ 120,0000 R$ 120,0000 
 
FORNECEDOR: MICROFORT INFORMOTICA LTDA - CNPJ: 24.675.507/0001-03 
Valor Total do Fornecedor: 10.094,00 (dez mil e noventa e quatro reais). 

   

 
LOTE 19 - Valor Total do Lote: 1.998,00 (um mil, novecentos e noventa e oito reais). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Armário baixo com 02 portas Dimensões: 800 x 500 x 740 mm (l x p x a) 
Tampo em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces, 
texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o 
contorno do tampo é encabeçado com fita de borda de no minimo com 2,5 
mm de espessura mínima colada, com arestas arredondadas. A fixação do 
tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix. Portas em mdp, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo 
que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de borda 
com 2,0 mm de espessura mínima coladas com arestas arredondadas. O par 
de portas sustentase em quatro dobradiças top (2 por porta), com acabamento 
niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, com abertura de até 270 
graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos. A porta direita possui 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. A porta esquerda é 
automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas. 
Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça". A fixação deve ser 
feita por dois parafusos. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 
prateleira móvel) em mdp, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto 
são encabeçado com fita de borda coladas, com arestas arredondadas. As 
laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a 
altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras 
móveis são apoiadas em suportes tipo pinos metálicos. A montagem das 
peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix. Rodapé retangular fechado, apoiado por 04 
sapatas em nylon injetado, com regulador de altura. Na cor "TABACO". 

LUNASA 
LN40 

UN 2 R$ 
999,0000 

R$ 
1.998,0000 

 
LOTE 22 LOTE 22 
Valor Total do Lote: 6.796,00 (seis mil, setecentos e noventa e seis reais). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Mesa de trabalho em L com 2 gavetas em aço, Dimensões: 1400 x 1400 x 

600 x 740 mm, tampo em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que 
acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de borda 2,5 
mm de espessura, coladas com adesivo, com arestas arredondadas. A 
fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de minifix, fixados em 
buchas metálicas e cravadas no tampo. O acesso do cabeamento ao 
tampo deverá dar-se por meio de orifícios redondos, acabados com passa 
cabos de pvc rígido, com tampa removível. Painéis frontais estruturais em 
mdp, com no mínimo 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces, 
texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o 
contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno. A fixação 
painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos (tipo 
minifix). Acabamento com sapatas niveladoras formato sextavadas e pino 
central em aço rosca com medida mínima de ¼’’ e diâmetro mínimo de 20 
mm. Na cor "TABACO". 

LUNASA 
TREVISO 

UN 4 R$ 
1.699,0000 

R$ 
6.796,0000 

 
LOTE 26 - Valor Total do Lote: 1.300,00 (um mil e trezentos reais). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 armário aparador com portas de correr dimensões: 1600 x 500 x 900 mm 

(lxpxa) tampo em mdf, com 40 mm de espessura, sendo de 6 mm de 
espessura, um superior e outro inferior, contraplacados e sarrafeados nas 
bordas com mdp de 28 mm de espessura, e o seu interior preenchido com 
colmeia. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 
com fita de poliestireno colada. a montagem das peças deve ser feita por 
meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo 
minifix. portas em mdp, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces texturizado, semifosco e antirreflexo. o bordo que acompanha todo o 
contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno coladas. as portas 
deslizam suavemente por meio de roldanas de nylon apoiadas em trilhos 
de alumínio. puxadores em poliestireno metalizado com aspecto cromado 
em formato quadrado embutidos na madeira. fechadura em aço. laterais, 
sub tampo e tampo inferior em mdp com 25 mm de espessura, revestidos 
em ambas as faces texturizado, semifosco e antirreflexo. os bordos 
aparentes das laterais são encabeçados com fita de poliestireno colada. a 
montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como 

LUNASA 
MURANO 

UN 1 R$ 
1.300,0000 

R$ 
1.300,0000 
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cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix.divisórias centrais e prateleiras 
(sendo duas móveis) em mdp com 18 mm de espessura, revestidos em 
ambas as faces, texturizado, semifosco e antirreflexo. os bordos aparentes 
das peças são encabeçados com fita de poliestireno coladas. a prateleira 
móvel é apoiada em suportes de pvc fixados sob pressão nas laterais do 
armário. a montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios 
internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. base retangular 
fechada e oculta confeccionada com tubos de aço e pintura eletrostática. a 
base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com 
regulador de altura interno. Na cor "TABACO". 

 
FORNECEDOR: MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA ME - CNPJ: 07.731.259/0001-51 
Valor Total do Fornecedor: 209,97 (duzentos e nove reais e noventa e sete centavos). 
LOTE 14 - Valor Total do Lote: 209,97 (duzentos e nove reais e noventa e sete centavos). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Liquidificador, 12 Velocidades 1200W, 110 Volts philco philcp UN 1 R$ 209,9700 R$ 209,9700 
 
FORNECEDOR: PATRICIA DE MORAES HINZ ME - CNPJ: 06.718.646/0001-95 
Valor Total do Fornecedor: 13.200,00 (treze mil e duzentos reais). 
LOTE 18 - Valor Total do Lote: 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Mesa de reunião retangular com calha eletrificável dimensões: 4600 x 

1000 a 1200 x 740 mm Tampo inteiriço em mdf com 40 mm de espessura, 
sendo de 6 mm de espessura, um superior e outro inferior, contraplacados 
e sarrafeados nas bordas com mdp de 28 mm de espessura, e o seu 
interior preenchido com colmeia. O tampo é dotado de caixas elétricas 
confeccionadas em alumínio, com tampa basculante de abertura 90º e 
porta tomada embutido, com 08 orifícios retangulares para instalação de 
tomadas elétricas, e aberturas para passagem do cabeamento. A fixação 
tampo/estrutura deverá ser feita por meio de buchas metálicas. Painéis 
frontais estrutural e de privacidade, em mdp com 18 mm de espessura, 
revestidos em ambas as faces texturizado, semifosco e antirreflexo. O 
painel é seccionado em duas partes para fixação de um tubo central 
medindo 50 x 20 mm de mesmo comprimento, com acabamento em 
pintura eletrostática e fixada por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Pé 
painel central em mdf com 54 mm de espessura, sendo 6 mm de 
espessura, um superior e outro inferior, contraplacados e sarrafeados nas 
bordas com mdp de 42 mm de espessura, e o seu interior preenchido com 
colmeia. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de buchas 
metálicas. O pé é dotado de sapatas niveladoras em nylon injetado.Todo o 
bordo que acompanha as peças é encabeçado com fita de poliestireno 
colada, com arestas arredondadas. Na cor "TABACO". 

PR?PRIA 
PR?PRIO 

UN 2 R$ 
3.400,0000 

R$ 
6.800,0000 

 
LOTE 23 - Valor Total do Lote: 1.700,00 (um mil e setecentos reais). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Armário alto com 02 portas Dimensões: 800 x 500 x 1600 mm (l x p x a) 
Tampo em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces, 
texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o 
contorno do tampo é encabeçado com fita de borda de no minimo 2,5 mm de 
espessura coladas, com arestas arredondadas. A fixação do tampo/corpo 
deve ser feita por meio de acessórios internos (como cavilhas e parafusos 
ocultos tipo minifix). Portas em mdp, com minimo de 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo 
que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de borda 
de 2,0 mm de espessura mínima, com arestas arredondadas. O par de 
portas sustenta-se em seis dobradiças top (3 por portas) com acabamento 
niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, com abertura de até 
270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos. A porta direita possui 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. A porta esquerda é 
automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas com 
medida minima de 80 x 50 x 1,2 mm. Puxadores tipo "alça", injetados em pvc 
rígido. A fixação deve ser feita por dois parafusos. Corpo (02 laterais, 01 
fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa e 02 prateleiras móveis) em mdp, 
com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces, texturizado, 
semifosco e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado 
com fita de borda coladas com arestas arredondadas. As laterais e o fundo 
devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do 
armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são 

PR?PRIA 
PR?PRIO 

UN 2 R$ 
850,0000 

R$ 
1.700,0000 

   

 
apoiadas em suportes tipo pinos metálicos. A montagem das peças deve ser 
feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo 
minifix. Rodapé retangular, o rodapé é apoiado por 04 sapatas em nylon 
injetado, com regulador de altura. Na cor "TABACO". 

 
LOTE 24  - Valor Total do Lote: 3.100,00 (três mil e cem reais). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Balcão de atendimento com entrada ergonômica Dimensões: 1600 x 700 x 

1600 x 700 x 1100 mm Tampo inferior para trabalho em mdp, com 25 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces texturizado, semifosco e 
antirreflexo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se por meio de 
um orifício redondo de diâmetro 60 mm, acabados com passa cabos de 
pvc rígido, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A 
fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos 
tipo minifix, fixados em buchas metálicas e cravadas no tampo. Tampo 
superior para atendimento seccionado em 3 partes em mdp, com 25 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces, texturizado, semifosco e 
antirreflexo. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas e cravadas no 
tampo. Painéis frontais inferiores seccionados em 3 partes em mdp, com 
25 mm de espessura, revestido em ambas as faces texturizado, semifosco 
e antirreflexo. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. Painéis frontais superiores em mdp, com 25 
mm de espessura, revestido em ambas as faces, texturizado, semifosco e 
antirreflexo. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais inferiores (pés) em mdp, 
com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces, texturizado, 
semifosco e antirreflexo. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por 
meio de parafusos ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas e 
cravadas no tampo. Estruturas laterais superiores (pés) com 25 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces texturizado, semifosco e 
antirreflexo. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas cravadas no 
tampo. Estrutura de sustentação central superior com 335 mm de altura, 
confeccionada com chapas metálicas dobradas em formato sextavado, 
formando um duto vertical interno que possibilita a passagem da fiação do 
solo até o tampo da mesa. Acabamento com sapatas niveladoras formato 
sextavadas em nylon injetado. O bordo que acompanha todo o contorno 
das peças é encabeçado com fita de borda coladas, com arestas 
arredondadas. Na cor "TABACO". 

PR?PRIA 
PR?PRIO 

UN 1 R$ 
3.100,0000 

R$ 
3.100,0000 

 
LOTE 25 - Valor Total do Lote: 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Complemento retangular para balcão de atendimento Dimensões: 1400 x 

700 x 1100 mm Tampo inferior para trabalho, e tampo superior para 
atendimento em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces texturizado, semifosco e antirreflexo. A fixação do tampo/estrutura 
deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix, fixados em 
buchas metálicas e cravadas no tampo. Painéis frontais inferiores 
seccionados em 3 partes em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces texturizado, semifosco e antirreflexo. A fixação 
painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. 
Painéis frontais superiores e inferiores (pés) em mdp, com 25 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces, texturizado, semifosco e 
antirreflexo. Estruturas laterais superiores (pés) com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces texturizado, semifosco e antirreflexo. Todo o 
bordo que acompanha as peças é encabeçado com fita de poliestireno 
colada, com arestas arredondadas. A fixação do tampo/estrutura deverá 
ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix, fixados em buchas 
metálicas. Na cor "TABACO". 

PR?PRIA 
PR?PRIO 

UN 1 R$ 
1.600,0000 

R$ 
1.600,0000 

 
Ipiranga/PR, 13 de outubro de 2021. 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 149/2021 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, HOMOLOGA 
todos os atos praticados pela Sra. Pregoeira e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório – Pregão Presencial nº. 149/2021, 
conforme especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, observadas as demais disposições legais e pertinentes: 
 
OBJETO: Seleção e contratação de empresa (s) que se enquadrem como MEI, ME e EPP conforme Lei Complementar nº. 123/2006 e Lei 
Complementar 147/2014, para prestação de serviços através de instrutor (a) de oficina violão, piano/teclado, em atendimento à Secretaria de 
Assistência Social. 
 
 
 
FORNECEDOR: TIAGO MOLETA IPIRANGA - CNPJ: 22.077.691/0001-64 
Valor Total do Fornecedor: 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). 
LOTE 1 LOTE 1 
Valor Total do Lote: 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). 
Item Especificação Unid. Qtde Valor Unit. Valor Total 
3 Oficina de muay thai - Descrição: orientar e ensinar prática do muay thai às 

crinaças, adolescentes, adultos e idosos. Requisitos do instrutor: escolaridade 
mínima: Ensino Médio, conhecimento na área de lutas. Carga horária: 16 
horas semanais. 

MES 4 R$ 1.700,00 R$ 6.800,00 

 
FORNECEDOR: VITOR ANTONIO CASSOL - CNPJ: 40.989.585/0001-39 
Valor Total do Fornecedor: 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais). 
LOTE 1 - Valor Total do Lote: 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais). 
Item Especificação Unid. Qtde Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 OFICINA DE VIOLÃO 
Descrição: Orientar e ensinar a prática de violão às crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Requisitos do instrutor: 
Escolaridade: ensino médio; 
Conhecimento na área de violão. 
Habilidades para desenvolver nos participantes as capacidades artísticas e preparar 
apresentações para eventos. 
16 horas semanais. 

MES 4 R$ 
1.900,00 

R$ 
7.600,00 

2 OFICINA DE PIANO E TECLADO. Descrição: Orientar e ensinar a prática de piano às crianças, 
adolescentes, adultos e idosos. Requisitos do instrutor: Escolaridade: superior completo em 
música; Conhecimento na área de piano; Experiência comprovada como professor (a) de música; 
Habilidades para desenvolver nos participantes as capacidades artísticas e preparar 
apresentações para eventos. 16 horas semanais. 

MES 4 R$ 
1.900,00 

R$ 
7.600,00 

4 OFICINA DE DANÇA 
(ballet, jazz, ritmos etc.) 
Descrição: Orientar e ensinar a prática da dança às crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Requisitos do instrutor: 
Escolaridade: ensino médio; 
Conhecimento na área de danças. 
Habilidades para desenvolver nos participantes as capacidades artísticas e preparar 
apresentações para eventos. 
16 horas semanais. 

MES 4 R$ 
1.900,00 

R$ 
7.600,00 

 
Ipiranga/PR, 21 de outubro de 2021. 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 
 

   

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 150/2021 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, HOMOLOGA 
todos os atos praticados pela Sra. Pregoeira e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório – Pregão Presencial nº. 150/2021, 
conforme especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, observadas as demais disposições legais e pertinentes: 
 
OBJETO: Contratação de profissional (pessoa física) para prestação de serviços de psicólogo, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 
 
FORNECEDOR: CAMILA JANAINA FREITAS – CPF 094.221.289-43 
Valor Total do Fornecedor: 18.950,00 (dezoito mil, novecentos e cinquenta reais). 
LOTE 1 - Valor Total do Lote: 18.950,00 (dezoito mil, novecentos e cinquenta reais). 
 

Item Especificação Unid. Qtde Valor 
Unit. 

Valor Total 

1 Prestação de serviços como psicólogo (a), junto ao Programa (CRAS) no Município de 
Ipiranga/PR, com carga horária de 30 horas semanais, para atuar no atendimento às famílias 
e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. 

MES 5 R$ 
3.790,00 

R$ 
18.950,00 

 
Ipiranga/PR, 21 de outubro de 2021. 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ  
Prefeito Municipal 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPIRANGA 

RESOLUÇÃO nº 08/2021 

Considerando a Lei n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011 que 
dispõe sobre a organização da Assistência Social; 

Considerando a Resolução 109/2009 reordenado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais do 
Conselho Nacional de Assistência Social; 

Considerando a LEI Nº 2535 de 17 de abril de 2018 que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Ipiranga e dá outras providências; 
 
Considerando a Deliberação 056/2021 – CEAS/PR que dispõe sobre o repasse Fundo a Fundo do Incentivo COVID.  
 
 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPIRANGA no uso de suas atribuições e de 
acordo com a plenária nº 206/2021, de 21 de outubro de 2021. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Aprovar o Termo de Adesão ao recurso “Incentivo do COVID” referente a deliberação estadual 056/2021 do 
CEAS – Conselho Estadual de Assistência Social.   

 

Ipiranga, 21 de outubro de 2021. 

 

 

Mariana Aparecida Galvão  

Presidente do CMAS 

Portaria 336/2021 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPIRANGA 

RESOLUÇÃO nº 09/2021 

Considerando a Lei n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011 que 
dispõe sobre a organização da Assistência Social; 

Considerando a Resolução 109/2009 reordenado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais do 
Conselho Nacional de Assistência Social 

Considerando a  LEI Nº 2535 de 17 de  abril de 2018 que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Ipiranga e dá outras providências. 
  
Considerando o repasse Estadual referente ao Incentivo Família Paranaense VI. 
 
 
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPIRANGA no uso de suas atribuições e de acordo com a 
plenária nº 206/2021, de 21 de outubro de 2021.  
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar a PRESTAÇÃO DE CONTAS do Incentivo Família Paranaense VI (1º semestre 2021).  
   
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Mariana Aparecida Galvão  

Presidente do CMAS 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPIRANGA 

RESOLUÇÃO nº 10/2021 

Considerando a Lei n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011 que 
dispõe sobre a organização da Assistência Social; 

Considerando a Resolução 109/2009 reordenado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais do 
Conselho Nacional de Assistência Social 

Considerando a  LEI Nº 2535 de 17 de  abril de 2018 que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Ipiranga e dá outras providências. 

  
Considerando a deliberação estadual 004/2020 do CEAS referente ao repasse fundo a fundo do Incentivo Benefício 
Eventual COVID-19.  
 
 
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPIRANGA no uso de suas atribuições e de acordo com a 
plenária nº 206/2021, de 21 de outubro de 2021.  
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar a PRESTAÇÃO DE CONTAS do Incentivo Benefício Eventual COVID-19 (1º semestre 2021).  
   
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Mariana Aparecida Galvão  

Presidente do CMAS 
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