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ld :OE288CCSA5B90597 
ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE-PI 
GABINETE DO PREFEITO 
Praça Qulncas Castro, Nº 15, Centro - Amarante/PI 
CNP.J: 06.554.802/0001- 20 - CEP: 64.400-000 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 029/2022/PMA/PI. 

A vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, 
CONSIDERANDO que o PARECER TECNICO/JURÍDICO, prevê a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO em conformidade ao disposto no Artigo. 24, Inciso Il e/e art. 23 Inciso II, alínea 
"nu da Lei Federal n º. 8 .666/93 . CONSIDERANDO que o Processo Administrativo foi 
cumprido as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial 
ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFIÇO, ADJUDICO E HOMOLOGO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO do processo administrativo nº 002.0009362/2022/PMA/Pl. 

Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos termos da justificativa expedida 
pela Comissão Permanente de Licitação - CPI./PMA/PI/Parecer da Assessoria Jurídica 
conforme abaixo descrito: 

OBJETO: CONTRATAÇÃO D E EMPRESA PARA INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÕES 
D E NOTICIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AMARANTE PMA/PI. 

FAVORECIDO: Empresa de Informação., Divulgações e Notícias LTDA. 
CNPJ: 04.696.54/0001-00 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIG~NCIA: 04 (cinco) Meses. 
VALOR GLOBAL: R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais) 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso n, c/c Art.23, Inciso Il, da Lei Federal nº. 
8.666/93. 

Justificativa Anexa nos autos do processo de Dispensa de licitação n º 029/2022/PMA/PI. 

FONTE DE RECURSOS: GABINETE DO PREFEITO; ADM. - DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 04.131.0002.2008; 04.122.0002.2009 -ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.39 - PROJETO ATIVIDADE: 2008; 2009 - FONTE: 500. 

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do 
artigo 26 d a Lei Federal nº 8.666/93, e que, a pós, seja o presente expediente devidamente 
juntado aos autos do Processo Administrativo. 

Gabinete do Prefeito, em 31 de agosto de 2022. 

ld: 01AB 1B8D5BDF 0682 

~-ngs 
Cuklando da nossa gente. 

Portaria Nº 60/2022 Domingos Mourão, 31 de Agosto de 2022. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO, ESTADO DO PIAUI, no 

uso d e suas atribuições legais, e cumprindo o que diz o Art. 11 , Art. 12 

parágrafo único e Art. 13. inciso Ili da Lei Municipal nº 270 de 12 de março, 

de 2010. 

RESOLVE: 

Art. 1° - CONCEDER, nesta data, a servidora MARIA DA GRAÇAS ALVES, 

FERREIRA, portadora do RG : 966131 SSP/PI e CPF: 808.897.433-04, ocupante 

do cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação deste 

municfpio, a adequação de mudança de nível Ili para o nível IV, com a, 

consequente alteração salarial. 

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor 

na data de sua publicação. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO - PI , em 31 

de Agosto de 2022. 

MARIA IRINELDA 
Assinado de forma digital por 
MARIA IRINELDA GOMES DE 

GOMES DE OLIVEI R LIVEIRA SILVA:21767769334 

SILVA:21767769h ~ ~~2022.08.3109:23:56 

MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA 
Prefeita Municipal 

ld:09FEBCSF8D1BOC98 

~:~ 
ANíSlnDEABREU 

PREFEITURA MUNICIPAL OE ANlslO DE ABREU 
SECRETARIAM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SME 
Rua Maria elas_,,.. Ribeiro, n" 406-C
CEP. 64.780-000, Anf.io de AbNU • PI. 
CNPJ: 01.676.085/0001-95 

CHAMADA PÚSLICA SIMPLIFICADA EDITAL N2 02/2022. 
EDITAL DE ABERTURA DA CHAMADA PÚBLICA 51MPLIFICAOA CADASTRO RESERVA PARA 
CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO OE JOVENS E ADULTOS -EJA, AUXILIARES DE 
TURMAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A Secretaria Municipal de Educação de Anúio de Abreu- Plaul. no uso de suas atribuições legais. 
toma público edital de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para contratação temporária de 
pessoal. por excepcional int~resse pllblico nos termos do an.37. JX. da Constituição Federal.. dá Lei 
federal nº 8. 74.5/ 1993. Lei Complementar nº 22 de 1 1 de abril de 2005. objetivando realizar processo 
seletivo cadastro de: reserva. põr 1empo dcterminodo. de acordo com as nocmas institufdas neste edital 

1 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
1. 1 O P~ Seletivo Simplific:sdo (Análise Curricular) destina-se à seleçilo de profCS80r para 
Educaç:Ao de Jovcll.$ e Adultos-EJA e A.li.Ili.iara de turma para EducaçAo lnfaatU confo[]])C 
carga hora.ria de trabalho. requisitos. atribuições. formação e remune-rução previstos neste edital. pera 
atuar oa rede Municipal de Ensino exclusivamente para atender A necessidade temperá.ria de 
cxcepcionoJ interesse publico. 
1.2 O candidato deverá observar. ngorosamcme. as prescrições deste edital e certificar-se de que 
preençhe o u preencherá, até a data da ioscriç:4o. todos os requisi tos exigidos para a contratação. Ao 
se in..-.crevcr o candidato manifesta sua ,otal concordância com os te rmos deste edital e de todos seus 
-anexos sobre os quais não poderá alegar dcsconhocimento. 
1 .3 A Secretaria Municipal de Educaçfto de Anlsio de Abn:u-Pl. reserva-se ao direito de proceder 
às contnllBÇõc::f cm nWm:n> que 11tende ao interesse e às necessidades do serviço. obedeçeJldo a ordem 
de classificação final e ao prazo <,!., validade deste edital. 
t .4 O processo seletivo si.mplificado será regido por este edital e pela legislação vigente sendo 
executado e úCOmpanhado por com.issAo do processo seletivo. nomeado por ato da Secr-etaria 
MW1icipal de Educação. 
1.S O processo seletivo s implificado terá validade de um (O L) ano. podendo ser prorrogado por 
igual p,criodo. caso haja iru.eresse da administ-raçào püblica. 
1.6 O candidato deverá indicar no ato da inscrição a sua~ pelo cargo pretendido de "cordo 
com a tabela constante no anexo L 
J. 7 O presente edital é complementado pelos anexos discriminados abaixo. com dctulbamcnto de 

infonnações çonçcm'-'=ntes ao objeto do concwso. 
a) Anexo 1 -Cronograma de Atividade~ 
b ) Anexo li - Quadro den\onstrativo dos cargos~ 
e) Anexo ITl:f'onnulârios de Inscrição. 
d ) Anexo N- Tabela de pooruação do curriculo para o cargo de professor de Edooação de Jovens e 
Adultos-EJA. Au.'<iliaccs de T urmas pam Educação búantil; 
e ) Anexo V-Declaração de disponibilidade. 
f) Anexo Vt- Fonnulârio de recUJ'S(). 

1.8 -O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este edital sera investido no cacgo,, 
cuso sejam atendidas as seguimes exigências: 
a) Ter nacionalidade brasileira ou ser naturalizado; 
b) Estar quites com as obrigações eleitorais; 
e) Estar quites com as obrigações do serviço militar, para candidatos do sexo masculino; 
d) Ter idade mini.ma de 18 anos completos até a data da posse; 
e) Atender aos pré-requisitos do cargo; 
t) Apresentar declt11Ução de disponibilidade; 
g) Apresentar todos os d<>Cumentos que fizerem necessário por ocasião da posse; 
h) O candidato aprovado no teste seletivo para Professor de EJA se responsabilizará pela busca do 
aluno na faixa emria acima de 16 anos, 
i) Nio ~rão participar da seleção para contra1llção 1emporári11.servidore.s da Administração dírcta 
ou indireta da União, dos Estados, do distrito Federal e dos Municlpios, bem como empregados e 
servidores de suas empresa.• públicas e socicda<ks de economia mÍStll. e suas subsidiarias e 
controladas. 

2 - DAS lNSCRIÇÔES 
2. 1. Para se candidatar as vagas deste edital. o candidato deverá possuir a formação mínima exigida 
no quadro I deste eilital e nAo possuir vinculo emprcgaúcio com órgãos da administração direta ou 
indireto. na csfuro municipal, cs1Bdual e federal . 
2.2 Antes de realizar o processo de inscrição, o candidalO deverá conhecer o Edital e certificar-se de 
que preenche todos os requisitos exigidos para os cargos; 
2.3 A inscrição do candidoto implicará no conhecimento das presentes instruções e a !licita acci~o 
de todas as condições do Processo Seletivo Simplificado que encontram-se cstsbclecidas neste Edital 
e nas normas legais pertinc:ntes, bem como em eventuais aditamento:; e instrw;õcs i;specificas para a 
realização do certame, acerca das quais esse não poderá alegar desconhecimento: 
2 .4 Somente sera admitida O 1 (uma) inscrição por candidato, devendo este optar por apenas um cargo; 
2.5 Para efetivar sua inscrição. é imprescíndlvel que o candidoto possua número de Cadastro de 
Pessoa FfsKm (CPF) regularizado; 
2.S. 1 As inscriçlles serio realizadas de rorma presencial, grattlit.a.mente, no bonirlo de 
funcionamento da Sec.retarla Mwdcipal de Edacaçllo na Rua Maria du Mercês .Ribeiro n• 406, 
centro Aalsio de Abreu-Pi, diu 08:00 horas às 13:00 horas de 31/08/2022 e 08J09/2022. 
2.6 Encerrado o período de inscrições. estas não poderiio mais ser alteradas em hipô1cse alguma; 
a) Primeiro passo: lmprimir, previamente a ficha de inscrição; 
b) Segundo passo: Preencher com letra de fonna e legivcl todas as infonnaçõcs solicitadlls nn ficha 
de inscrição; 
e) Terceiro passo: Entregar o:; títulos e a licha de inscrição, nos .dias estipulados no cronognuna deste 
edital ; 
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~~º ANíSlo DE ABRW 

PREFEITURA MUNICIPAL OE ANislO DE ABREU 
SECRETARIAM MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO. SME 
Rua Maria das Merc6s Ribeiro, nº 406 - Centro 
CEP. M.780-000, Anl.to de AbNu • PI. 
CNPJ: 01.1711.085/0001·95 

2 . 7 No ato da inscrição o candidato deverá entregar currlculo devidamente comprovado, aprescniar o 
fonnulóriQ de inscri~o preenchido e devidamente assinado por s ua pessoa ou por procurador 
devidamente habilitado e documentado: 
Parágra1'o primeiro - é de inU:ira nsponsabiHdadc do andid•to u info~Ga pnstadas na 
ficha de inscriçAo. 
Par,graío Segundo• Os documento• (cópiu)entregue,i nAo serilo devolvida .. 
Parágrafo Terce.iro - Nlo sedo recebidos documentos originais.. 

2.8 O candidato deverá entregar no ato da sua inscrição, juntamente com a ficha ele inscrição. copias 
dos documentos e comprovação de titulos e experiência_s (de acordo com a vaga pleiteada) e 
documentos de identificação: 
a) Cópia de CPE e RG (cédula de identidade). ou documento oficial com foto, 
b) Comprovante de rcsidêncio: 
e) Titulo de eleitor e comprovante de votação da ültinu, eleição; 
d) Cerificado de alistamento do serviço militar (sexo masculino); 
e) Comprovante de escolaridade e.xigida para o cargo escolhido pelo candidato; 
!) Comprovante de experiência profissional na área do cargo de concorrência. declaração 
devidamente datada e ~--inada cc,m carimbo da institu.içã.o em papel timbrado ou carteira de trabalho 
devidamente assinada; 
2.9 Somente os documentos relacionados no item 2 .8 deste edital serão n:cebidos pela comissão 
organizadora desse certame, outros documentos nAo serâo --recebidos no ato da inscrição: 
2 . 1 O O candidato pode optar cm entregar e<:>pias autenticadas dos documentos JlftrB o funcionário 
rcsponsãvcl pelas inscrições ou apresentar no ato das inscriçõe~ os documentos originais~ 
2. 1 1 O processo de seleção será coordenado pela comissão oígllllÍZadora. devidamente nomeada por 
ato da Secreuuia Municipal de EducaçAo de Anlsio de Abreu-PI; 
2. 12 Nilo poderá participl\T da comissão o servidor que seja cónjugc. companhciro •ou pnn,nte e afins 
a1é o 2º grau de candidato inscrito neste teste seletivo, 

J • DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 
3 . J Este processo seletivo acontccenl BpcnAS cm uma etapa: 
a) Arullise curricular do andidato; 

4-DA lNSCRJÇÃOl'ARA PESSOA COM DEFICIENClA 
4 . 1 Âs pessoas com deficiência (PÇD) é assegurado o direito de se inscrever cm igualdade de 
oportunidade com os demais candidatos no Processo Seletivo de que trn1B este edital. nos termos do 
Decreto nº J .29811999. alterado pelo Decreto n• 9.:S08r.Z0 18, desde que a deficiência de que são 
portadoras seja comJlfttivcl com as atribuições da função optada. 
4 .2•Do toml de vallllS destinadas à função. será destinada percentual de 5% (cinco por cento) para os 
candidatos comprovadamente com deficiência. 
4 .3-Considcnl•se pessoas com deficiencia aquel,u1uc se enquadra nas cateiiorias pn,visias no art.4° 
do Decreto nº 3.298199. e suas alterações posteriores. 

4.4-Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá: 
a) No ato da inscrição, declarar na inscrição do prQCCSso Seletivo Simplificado ser pessoas com 
deficiência; 
b) Anexar no ato da inscrição, Laudo Médico. -com data dos últimos rr~ meses do lançruncnto do 
Edital. atestando a espécie e o grau ou nlvcl da deficiência. com c:xpressa referência ao código 
correspondente da classificação Internacional de Doenças (cn;>)c sua provável causa ou origem. 
4.5 . A ausência do Laudo Médico ou a apresentação do mesmo não contendo as informações acima. 
indicadas. em ambos os casos implica que a inscrição st,-n\ processada como de candidato sem 
deficiência mesmo que declarada tal condição. 
4 .6.Não serão consideradas com deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva~ passiveis 
de correção simples pe.lo uso de len.tes ou aparelhos específicos. 
4 . 1 .. 0 candidato que no ato da inscrição. Se: declarar pessoa com deficiência.. se for aprovado no 
processo seletivo simplificado, t,,n\ seu nome publicado em lista à pane e figurnni também na lista & 
classificação geral. 
4.8-Na e,cistencia de candidatos .PCD inscritos ou aprovados, a vaga reservada a candidatos PCO será 
ocupado pelos demais candidatos aprovados e ob""""adn a ordem de classificação na referida função. 

5 · DA ANÁLISE DO CURRÍCULO 
5 . 1- A avaliação de titulos e experiência p..-ofissional . de caráter- classific-atório. valc.ní. até o máximo 
de 1 O pontos para os cargos de professor e para auxiliar de turma. 

:S.2-Todos os candidatos devem juntar cópia do documento oficial de identificação com foto tRG, 
carteira de motofr.it3 e/ou outros legalmente aceitos). cm que conste a data de nasçimcnto do meomo. 
5 .3-Para que s.,jam consideradas validas para a pontuação, as dcc:lnraçõcs/ccrtidõcs prcci= estar 
em papel timbrado. devidamente datadas, carimbadas e assinados pelo responsável. 
S.4-Não serão consideradas na avaliação de tltulos certificados de cursos que NÃO mencionam a 
carga horaria. 
Panígnío primeiro - Os documcntos(copia_,)cotrcgues oio scrilo devolvidos. 
Parágrafo aeguado • Não serão recebidos documentos originais_ 
5,S-Em todas as categorias de tintlos terá pontuação ZERADA o candidato que: 
e) Nll'o juntar e ficha de inscrição devida e completamente preenchida; 
b) Nilo juntar copiA de documento de idcntificaç!o com foto ; 
5.6-Para efeito de pontuação, cada tltulo setâ considerado uma vez. 

6 - l>A CLASSlFICAÇÃO E DO DESEMPATE 
6. 1· Ocom:rulo cmpute na classiliceçilo dos candidatos, o desempate se dará, pela ordem, em prol do 
candidato que: 
a) Obtiver maior rempo de experiência na função pnra a qual foi inscrito; 
b ) Possuir maior idade 
6.2-0s recursos de que tratam este edital devcnlo ser protocolados na Sede da Secretarie.Municipal 
de Educação, 

PARAGRAFO ÚNICO: Somente será consider.1do classificado o candidato cuja pontuação não o 

elimine cm nenhuma das etapns. 

7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7 1· O RESULTADO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO SERÁ DIVULGADO PELA 
Secretario Municipal de Educação atê o dia 16/09/2022 

7.2-A contratação dar-se-á por ordem de classificação, atendendo à necessidade da demanda 

municipal. podendo recair sobre u zona rural ou urbana e pelo período de necessidade administrativa. 

7.3-As informações prestadas pelo candidato e eventuais documentos entregues por ele são de sua 
inteira responsabilidade, podendo responder, no cuso de falsidade, a qualquer momemo, por crime 
contra a te pública. o que acarretará sua eliminação no certame. 
7.4- O candidato aprovado no leste seletivo se respouabilizará pela bu.sca do aluao rua faixa 
etária ■dum de 16 ■aOI. 

7.5-As disposições contidas no presente Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, 

enquanto não consumada a providência ou a etapa que lhe disser respeito. 

7.6-0s caso.~ omissos serão analisados e julgados pela Comissão Organizadora deste Processo 
Seletivo Simplificado. 

Anlsio de Abreu-PI, 31 de agosto de 2022 

' io Dias Ribeiro ~ 
Sec ~unicipal de Educação 

Mareio Ola~ Ribeiro 
Saail'.a" . ~ 

CPF•:IU..>'14~ 

ANEXO! 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADE 
EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLmCAOO N" 002/2022 

DATA ATIVIDADE 
31/08/2022 Lancamento e Divull!aéãn do E-ditai 
31 /08/2022 a 08/09/2022 Inserir.&,<; 
09í09/2022 a 13/09/2022 Analise dos Currlculos 
14/09/2022 Resuhado Preliminar 
L5/09/2022 lnterpos.ição de Recursos Provas dé Titulos 

16/09/2022 Resultado lnternosiclu> de Recursos 
19/09/2022 Resultado Fioal do Pr~ Seletivo 

ANEXO D 
QUADRO DEMONSTRA TTVO DE FUNÇÕES, CARGA HORÁRJA. VAGAS E SALÁRIO 
EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N" 002/2022 

FUNÇAO HABíLITAÇAO CARGA REMUNER VAGAS VAGAS 
COMPROBATÓRIA HORÁRIA AÇÃO PCD• 

SEMANAL 
Professor (a)do Curso Ensino médio com 20H 1.300.00 I0 + CR 01 
Ensino modalidade no magistmo. 
Fundamental da normal Superior ou 
Educação de Licenciatura Plena em 

Jovens e Adultos PedagOb~a. com habilitaç4o 
-EJA para docência na Educação 

Infantil 011 anos inicial do 
Ensino Fundaml<ntal 
completo ou Possuir 
licenciatura em qualquer área 
do conhecimento ou que 
estejam cursando <! ou a partir 
do ouarto n.-rlodo. 

Professor(ã) Curso Ensino médio com 20H 1.212,00 0S + CR 01 
Auxiliar de modalidade no magistério, 
turma para normal Superior \)U. 

Educação Licenciatura Plena cm 
Infantil Pedagogia. ou possuir 

licenciatura cm qualquer área 
do conhecimento ou que 
estejam cursando e ou a partir 
do Quarto no,rlodo, 

Anlsio de Abreu-PI, 31 de agosto de 2022. 
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~~º ANíSlo DE ABRW 

PREFEITURA MUNICIPAL OE ANislO DE ABREU 
SECRETARIAM MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO- SME 
Rua Maria das Merc6s Ribeiro, nº 406 - Centro 
CEP. M.780-000, Anl.to de AbNu • PI. 
CNPJ: 01.1711.085/0001·95 

ANEXO rrr 

FORM Ul.ÀRIO DE INSCRIÇÃO 

EDITAL PROCESSO SELBTJVO SIMPUFlCADO_NO 002/2022 • (PREENCHER EM LETRA DE 
FORMA) 

! DADOS PESSOA1S 

NOME:. ____________________ _____ ___ _ 

SE XO:F ( ) M ( ) DATA DE NASCIMENTO: __ / __ / _ _ _ 
R.G.: ÓRGÃOEXEEDIDOR: CPF:. _______ _ 

ENDEREÇO:RUA, 
N" BAIRRO): 
____ CIDADE: _________ ESIADO:~ _____ CEP:. _ __ _ 

EMAIL: TELEFONE 
FIXO: ( _______ CELULAR:( 

j DADOS DAS INSCRIÇÕES 

CARGO: __________________________ _ 

AoJsio de Abreu-PT. ___ ..., /2022. 

Assinatura do candidato Assinatura do n:spoll5ávcl pela inscrição 

EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPUFJCAOO N" 002/2022 • (preencher cm letra de fonna) 

Comprovante de inscrição n• ___ _ 

Car_go: _ ___________________________ _ 

ANEXO IV 

EDITAL PROCESSO SELETIVO !>1MPLIFICADO N" 002/2022 
TABELA DE PONTUAÇÃO DA ETAPA OE ANÁLISE CURRICULAR/PROFESSORES E 

AUXUJARES OE TURMAS. 

ITENS TITULAÇAO Docwnenlação PONTUAÇAO LIMITEDE PONTOS 

•=-•""- PONTOS OBTIDOS 
1 F onnação Superior na ãrea Cópia do diplomA 1,0 1,0 

de atuação para Professores. ou ata de defesa, 
devidamente 
registrado com 
histórico escolar 

2 O:nifü:ado de Pó-.. O:nifü:ado 2,0 2.0 
graduação em qualquer área. 
com carga horária mlnima de 
360 horas. 

3 E xperiência Comprovada de Declaração que 1,0 5,0 
«tuaçlo nas Funções infonnc a ddcnçio 
Especificas Constantes No do cargo, função e o 
Quadro 1, sendo atribuido período, assinadas e 
1,0 Ponto por ano trabalhado datadas pelo 
rui Edueação Publica. representante legal 

do órgão que está 
certificado; registro 
.na carteira de 
Ullbalho e 
prévfdência social, 
contrato de trabalho 

4 Certificados de Cursos de Cópia do certificado 1,0 (na área) 2,0 
Aperfeiçoamento e/ou 
Extensão com Carga Honlria 
mínima de 60 horas. sendo 
auibuldo 1,0 ponto (m< área) 
nor certificado. 
TOTAL t0PONTOS 1 

ANEXO V 

DISPONIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA 
Eu, __________________________ _ 

portadordeCPFN° ______ c: RG N" ____ ~ .~laro tcrdisporuõilidade 
de tempo pm cumprir a carga horária de: ____ __:horas semanais rc:lath,m ao cxm:icio da 
função de _____________________ _, 115 

dias e boiários indicados pela Scc~ Municipal de Educação, de Anfsio de Abreu-PI, çcmforme 
cronograma de atividades a ser desclmpcnhadas no local de IO!aÇlo. 

Anlsioile Abreu/PI, __ de _____ de 2022. 

~tulll do Candidato 

ANEXO VI 

EDITAL N" 02/2022, DE 28 DE JUNHO DE 2022 

FORMU~O DE RECURSO 

RECORRENTE (NOME COMPLETO): 

RG: CPF: 
ENDEREÇO: 

RAZOES DE RECURSO: 

( ) Contra recurso pn:liminar ( ) Contra .Resulllldo final 

Data: / /2022 
Assinatura Rccorrcntc: 

Julgamenro do Recurso pela comisdo 

( ) Outnls 

ld: lOEF 17B960CD078B 
ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÍSIO DE ABREU 
Rua Maria da Mercês Ribeiro, nº 406 - Centro 
CEP. 64.780-000, Anísio de Abreu· PI. 
CNPJ: 06.553.630/0001•70 
E-MAIL: pmanisiodeabreupi@gmail.com/anisiodeabreu2013@gmail.com 

EXTRATO DE CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2022 

NÚMERO DO CONTRATO: 160/2022 
Orígem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01812022 
Contratada: NIVALDO FERREIRA COELHO - EPP, CNPJ Nº. 07.487.783/0001 -29. 
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA E SOB DEMANDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E 
ELÉTRICO PARA PEQUENOS REPAROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANISIO DE ABREU - PI. 
Valor do Contrato: R$ 60.740,63 (Sessenta Mil, Setecentos e Quarenta Reais, e Sessenta e Três 
Centavos). 
Data do Contrato: 31 de agosto de 2022. 
Vigência: 31 de dezembro de 2022 
Recursos: Orçamento Geral 2022, nas rubricas correspondentes: 

UNJO. ORÇAM PROJETO ATIVIDADE 
10.301 .0022. 2025 1 2035 / 2069 - MANUT. 

05.02 · FUNDO 
DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE / 

MUNICIPAL 
AÇÕES FINANCIADAS COM REC. DO 

DE SAÚDE COFINANCIAMENTO DO ESTADO I AÇÕES 
DE ATENÇÃO BÁSICA FINANCIADAS COM 
RECURSOS DO SUS (FNS) .. Contratante • Secretaria Municipal de Saude 

Gestor- Ramon Ruben de Macedo. 

ELEM. DE DESPESA F. REC FICHA 

3.3.90.30 500 367 
MATERIAL DE 621 408 

CONSUMO 600 391 
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