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INEXIGIBILIDADE N" 019/2021. 

OBJETO: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados, na 
elaboração de projetos técnicos peda gógicos (Projeto Borboleta), incluindo o 
aperfeiçoamento de pessoal. 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

O procedimento de inexigibilidade de licitação n º 019/2021 de 
que trata este processo, objetivou a seleção da melhor proposta para 
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados, na elaboração de 
projetos técnicos pedagógicos (Projeto Borboleta), incluindo o 
aperfeiçoamento de pessoal, a empresa M S S LIMA EIRELI (RESOLVE 
CONSULTORIA). Foi em toda a sua tramitação atendida a legislação 
pertinente, consoante o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da 
Assessoria Jurídica deste Município. 

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, RATIFICO o 
Procedimento de Inexigibilidade nº O 19 /2021 à empresa M S S LIMA EIRELI 
(RESOLVE CONSULTORIA ), com o valor global estimado na cifra de R$ 
531.750,00 (quinhentos e trinta e um mil, setecentos e cinquenta reais). 
Destacando que para composição do cálculo, considera-se o valor de R$ 
250,00 (duzentos e cinquenta reais) por aluno, incluindo o livro impresso, 
além de material e treinamento com os profissionais da Educação e 
consequentemente melhorias no nivel educacional dos alunos da rede 
municipal), conforme documentos que instruem este processo. 

Curimatã (PI), 08 de novembro de 2021. 
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EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 019/2021/INEX·CPL 
Referente a irwxigibtltdade de nº 019/2021 

CONTRATANTE: Município de Curimatã/Secretaria Municipal de Educação 
CONTRATADA: M S S LIMA EIRELI (RESOLVE CONSULTORIA) (CNPJ de n º 
29.410.565/0001-29) 
OBJETO: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados, a ser 
executada de forma continuada através da aplicação de projeto pedagógico 
específico de alfabetização, letramento e numerancia, com avaliação efetiva do 
nivel de leitura e reconstrução de habilidades cognitivas de alunos da Educação 
Infantil e alunos do Ensino Fundamental I e II (1 ° ao 9° ano) , nos termos 
estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, BNCC - Base Nacional 
Comum Curricular (2019) e metodologia pedagógica do Projeto Borboleta, bem 
como prestação de serviços, a serem executados pela formação continuada de 
gestores escolares, coordenadores pedagógicos e professores, considerando as 
diretrizes curriculares necessárias para a efetiva operacionalização do projeto 
pedagógico, junto aos alunos da rede municipal de ensino deste município, no 
período de 1 ano, conforme especificações constantes da proposta acostada a os 
autos do processo de Inexigibilidade nº 019/2021 
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 531.750,00 (quinhentos e trinta e um mil, 
setecentos e cinquenta reais) . Destacando que para composição do cálculo, 
considera-se o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por aluno, 
incluindo o livro impresso, além de material e treinamento com os profissionais 
da Educação e consequentemente melhorias no nivel educacional dos alunos 
da rede municipal 
RECURSO FINANCEIRO: As despesas são provenientes dos recursos do 
Orçamento Geral do Município de Curimatã de 2021 , 
FPM/ISS/ICMS/FME/QSE/FUNDEB/ OUTROS, no elemento de despesa 
339039 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica, conforme documentos 
que instruem este processo, com vigência por 12 meses . 
VIGiNCIA: 12 meses 
DATA DA ASSINATURA: 08/11/2021 
SIGNATÁRIOS: 
CONTRATANTE: Valdecir Rodrigues de Albuquerque Júnior 
CONTRATADA: Marcella Simone Soares Lima 
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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE - PI 
Praça Gov. Helvfdlo Nunes, Nº 405, Centro, São José do Peixe - Plaur 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDttNCIA PÚBLICA 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, ESTADO DO PIAUÍ, CELSO 

ANTÔNIO MENDES COIMBRA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o 

cargo e invocando os princípios da transparência e da publicidade que regem a 

administração pública, faz saber a quem se interessar que reali7.ará AUDmNCIA 

PÚBLICA, com o objetivo de apresentar as seguintes peças: Relatório de Gestão Fiscal 

(RGF) do segundo quadrimestre de 2021 e Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária (RREO) do terceiro, quarto e quinto bimestre de 2021, no seguinte local e 

horário: 

Local: Câmara Municipal de São José do Peixe, com sede na Rua Aureliano Fonseca 

Coelho, nº 597, bairro Centro, cidade de São José do Peixe - PI. 

Data: dia 24 de novembro de 2021. 

Horário: início às 15:30 e previsão de término às 16:30. 

São José do Peixe, 17 de agosto de 2021. 
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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE - PI 
Praça Gov. HeMdlo Nunes, Nº 405, Centro, São José do Peixe - Plaul 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDttNCIA PÚBLICA 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, ESTADO DO PIAUÍ, CELSO 

ANTÔNIO MENDES COIMBRA, no uso de suas atnõuições legais que lhe confere o 

cargo e invocando os princípios da transparência e da publicidade que regem a 

administração pública, faz saber a quem se interessar que realizará AUDmNCIA 

PúBLICA, com o objetivo de apresentar a seguinte peça: Relatório do Segundo 

Quadrimestre de 2021 das ações de saúde, no seguinte local e horário: 

Local: Câmara Municipal de São José do Peixe, com sede na Rua Aureliano Fonseca 

Coelho, nº 597, bairro Centro, cidade de São José do Peixe, Estado do Piauí. 

Data: dia 24 de novembro de 2021. 

Horário: início às 16:30 e previsão de término às 17:30. 

São José do Peixe, 17 de novembro de 2021. 


