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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006-2019 

TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS 
 

O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ-RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua 
Tiradentes, n.º 700, inscrito no CNPJ sob o n.º 87.564.381/0001-10, neste ato representado pelo 
Prefeito, Sr. ABEL GRAVE, com base na Lei Municipal nº 2.805/18, comunica aos interessados a 
retificação do Edital de Chamamento Público n.º 005/2019, conforme segue: 
 
2 – PRAZO, LOCAL E HORÁRIOS DE CREDENCIAMENTO 
2.3. O horário para o credenciamento será das 8h às 11h e das 14h às 15h30, de segunda a sexta. 
Excepcionalmente nos dias 2 e 3 de janeiro de 2020, o horário de credenciamento será estendido das 
8h às 11h e das 13h30 às 17h. 
 
5 – DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO E DOCUMENTOS 
5.1.2. Comprovante de Matrícula do 2º semestre letivo, em Instituição de Ensino Superior, com 
demonstração da grade de disciplinas e dos dias da semana em que foram cursadas. 
 

 
 

Ibirubá-RS, 16 de dezembro de 2019. 
 
 

 
Abel Grave, 

Prefeito. 
 

 
 
 
Registre-se. Publique-se. 
 
 
Valdir Olavo Lagemann 
Secretário da Administração e Planejamento. 
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ANEXO I 
 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO  
Subsídio ao Transporte Universitário 

 
Lei Municipal nº 2.805/2018 e Decreto Municipal nº 4.359/2019 

 
À Prefeitura de Ibirubá – RS / Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto - SECTD. 
 

Nome: 

CPF: RG: 

Endereço: 

Cidade: UF: 

Telefone(s): E-mail: 

 

Instituição de Ensino Superior: 

Cidade: UF: 

Endereço: 

Curso: 

Telefone Contato Secretaria Curso: 

Dias da Semana c/ Aula:  
Agosto:          (  )Seg     (  )Ter     (  )Qua     (  )Qui     (  )Sex     (  )Sáb 
Setembro:     (  )Seg     (  )Ter     (  )Qua     (  )Qui     (  )Sex     (  )Sáb 
Outubro:       (  )Seg     (  )Ter     (  )Qua     (  )Qui     (  )Sex     (  )Sáb 
Novembro:    (  )Seg     (  )Ter     (  )Qua     (  )Qui     (  )Sex     (  )Sáb 
Dezembro:     (  )Seg     (  )Ter     (  )Qua     (  )Qui     (  )Sex     (  )Sáb 

 

Associação de Universitários a que está vinculado: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Presidente: Telefone Presidente:  

 

Instituição Bancária: 

Agência: Conta Corrente: 

Titular: CPF Titular: 

O interessado acima qualificado requer seu Credenciamento para fins de recebimento do subsídio ao transporte universitário. 
Declara expressamente que as informações e documentos apresentados são verdadeiros. 

 
Ibirubá-RS, ____ de _________________ de 2019. 

 
____________________________________ 

Assinatura do Credenciando 
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REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO  
 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
 

Nome: 

CPF: RG: 

 
Associação de Universitários a que está vinculado: 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
____________________________________ 

Assinatura do Credenciando 
 
 
 
 
 
PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: 
 
Documentos em Anexo*: 
 
(   ) Cópia do Documento de Identidade 
(   ) Cópia do CPF 
(   ) Cópia do Comprovante de Matrícula em Instituição de Ensino Superior 
(   ) Cópia da Grade de disciplinas e comprovante dos dias da semana em que foram cursadas 
 
Comprovante de endereço em Ibirubá: 
(   ) Cópia do Comprovante de endereço em Ibirubá, no próprio nome 
(   ) Cópia do título eleitoral 
 
Comprovante de vinculação com Associação de Universitários, regularmente constituída e estabelecida no Município de 
Ibirubá: 
(   ) Comprovante individual 
(   ) Comprovante de vinculação mediante lista da Associação 
 
Comprovante de despesa com transporte universitário: 
(   ) Cópia do documento fiscal emitido por empresas de transporte de alunos 
(   ) Cópia do recibo emitido por associação de universitários na qual esteja vinculado 
(   ) Comprovante de despesa mediante lista da Associação 
 
*Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório Notarial ou em cópia simples 
acompanhada do respectivo original para conferência e autenticação por servidor da Prefeitura de Ibirubá. 


