
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
Rua Manoel Pires de Castro, 279 - Centro - CEP 65.560-000- Magalhães de Almeida - MA 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

PESQUISA DE PREÇOS/SERVIÇOS TECNICOS 

Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL DE 
INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA. 

DESCRIÇÃO UNIDADE 
DE PGTO. 

QTD J. A. DO 
VALE 

L PJ 
ASS.CAP. 

ARAÚJO E 
ARAÚJO 

VALOR TOTAL 
MEDIA 

03 
ORÇAMENTOS 

Estudo, A luz do ordenamento jurídico, 
acerca da necessidade quantitativa e qualitativa 
de profissionais do magistério; 

Mês 01 R$8.000,00 R$9.000,00 R$9.500,00 R$8.833,00 

2) Oferecimento de formações e suporte 
constante de questões pedagógicas inerentes A 
educação municipal, com objetivo de erguer a 
qualidade do ensino; 

3) Colaboração na edição na elaboração e/ou 
alteração das propostas pedagógicas da rede 
e/ou escolas, matriz curricular, regimentos 
internos das escolas, plano municipal de 
educação; 

4) Apoio consultivo na criação e ajuste de 
legislação municipal 

5) Análise e consultas, mediante parecer 
jurídicos, de questões/requerimentos 
apresentados pela secretaria municipal de 

AriLlucação;  

lip Acompanhamento e orientação junto a 
órgão de controles, além de reuniões com 
servidores; 

7) Estudo informativo acerca das verbas 
públicas percebidas, bem como previsões de 
receita; 

8) Orientação de medidas que otimizam o 
recebimento de receitas ao município; 

9) Análises estatísticas de gastos públicos, 
bem como elaboração de impactos financeiros 
da relação receita/despesa. 

VALOR INTEGRAL DOS SERVICOS, sobre 12 (DOZE) MESES, R$ 105.999,99 (cento e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e 
nove centavos).  

lo sar 
Sec. Munici 

eitas dos Santos 
de Educação. 



Secretaria Municipal de Educação de Magalhães de Almeida - MA 

Assunto: Proposta de  Prep  para Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em 

Gestão Educacional. 

J. A. DO VALE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL 

SUPERA CONSULTORIA PUBLICA EDUCACIONAL  

CNN:  29.286.159/0001-04  

E-mail:  superaconsuloriapi@gmail.com  

ENDEREÇO: Rua Senador Cândido Ferraz, 1250,  Ed. The Office Tower,  Sala 1804 

BAIRRO: Jóquei CIDADE/UF:  Teresina  - PI. CEP: 64049-250 

FONE: (86) 99999-7590 

NOME PARA CONTATO Jurandi Assunção do Vale 

Prezado(a) Secretario(a), 

Objetivando prestar serviços para o seu município, especialmente junto à pasta 
que você está à frente, utilizamos da presente para apresentar proposta de pregos para a 
prestação de serviços de consultoria em gestão pública com enfoque da educação pública 
municipal, nos termos a seguir assentados: 

1. DO ESCOPO EMPRESARIAL  

empresa SUPERA CONSULTORIA nasceu da soma de conhecimentos 
adquiridos ao longo dos anos em todo o período de trabalho na seara de apoio à gestão 
municipal, especialmente na área da educação básica. Com  esse objetivo, a empresa caminha 
com o pensamento centralizado na otimização da prestação do serviço público, especialmente 
na assessoria e consultoria às questões inerentes às relações jurídico-administrativa com 
servidores, acompanhamento de sistemas inerentes à educação municipal, além de trabalho 
consultivo no tocante à prestação de contas e dentre outros. 

2. DA FORMA DE ATUAÇÃO:  

Os serviços oferecidos pela empresa englobam atividades inerentes ao 
cotidiano de trabalho da gestão municipal, especialmente a Secretaria de Educação, sempre 

I Supera CONSULTORIA 
I em Gestão Pública 

R. Senador Cândido Ferraz, 1250,  The Office 
Tower  Sala 1804, Jóquei, Teresina/Pl. 

86.3305-4641 1 inovaconsultoriapublica@gmail.com  



Descrição Unidade de 
Pgto.  

Quantidade Valor Unitário Valor Total 
(Mês) 

Serviços Mês 
discriminados 
no item 02.B.1 
desta proposta. 
VALOR INTEGRAL DOS SERVICOS 

R$ 8.000,00 R$ 96.000,00 
(oito mil reais) (noventa e seis 

mil reais) 

R$ 96.000,00 
(noventa e seis 
mil reais) 

12(doze) 

compromissada em orientar ao cumprimento estrito dos normativos pertin'entes erh tódos-os-----
âmbitos. 

02. A. REGIME DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

Não obstante a empresa ter sede em Teresina/PI, os serviços são 
prestados de forma ininterrupta, por meio de visitas constantes, mediante ligações telefônicas e 
troca de e-mails,  repassando informações e orientação acerca da elaboração de documentos. 

02.B. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

02.E3.1.Educacão Municipal:  
1) Estudo, à luz do ordenamento jurídico, acerca da necessidade quantitativa e qualitativa de 
profissionais do magistério; 
2) Oferecimento de formações e suporte constante de questões pedagógicas inerentes 
educação municipal, com objetivo de erguer a qualidade do ensino; 
3) Colaboração na edição na elaboração eiou alteração das propostas pedagógicas da rede 
eiou escolas, matriz curricular, regimentos internos das escolas, plano municipal de educação; 
4) Apoio consultivo na criação e ajuste de legislação municipal 
5) Análise e consultas, mediante parecer jurídicos, de questões/requerimentos apresentados 
pela secretaria municipal de educação; 
6) Acompanhamento e orientação junto a 6rgão de controles, além de reuniões com servidores; 
7) Estudo informativo acerca das verbas públicas percebidas, bem como previsões de receita; 
8) Orientação de medidas que otimizam o recebimento de receitas ao município; 
9) Análises estatísticas de gastos públicos, bem como elaboração de impactos financeiros da 
relação receita/despesa. 

03. DA CONTRAPRESTAÇÃO  

Em contraprestação pela realização dos serviços acima assentados, os 
valores cobrados são: 

I Supera CONSULTORIA R. Senador Cândido Ferraz, 1250,  The Office 

em Gestão Pública Tower  Sala 1804, Jóquei, Teresina/Pl. 
86,3305-4641 I inovaconsultoriapublica@gmail.com  



• 

o 
' 4. FORMAS DE PAGAMENTO  

O adimplemento será realizado mediante transferêndia' bancária mensal. 
na  conta da empresa J. A. DO VALE Consultoria em Gestão Educacional, SUPERA Consultoria 
em Gestão Pública Educacional. 

5. CONDIÇOES GERAIS DA PROPOSTA  

Os trabalhos propostos serão coordenados pela equipe de profissionais 
especializados, na qual atuarão diretamente com o municipio de contratante, ficando as 
incidências fiscais e encargos sociais por conta da contratada. 

6. DA VALIDADE  

A presente proposta possui validade de 30 (trinta) dias, contados da data 
do seu recebimento. 

Teresina/PI, 25 de março de 2021. 

Atenciosamente, 

Jurandi i.ss'Lnço do Vale 
ocio-adi inistrador 

Supera CONSULTORIA R. Senador Cândido Ferraz, 1250,  The Office 

I em Gestão Pública Tower  Sala 1804, Jóquei, Teresina/Pi. 
86,3305-4641 I inovaconsultoriapublica@gmail.com  

• 
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Secretaria Municipal de Educação de Magalhães de Almeida MA 

Assunto: Proposta de  Prey)  para Prestação de Serviços de Assessoria e 
Consultoria em Gestão Educacional. 

Dados da empresa: 
LPJ Assessoria Capacitaçâo e Projetos LTDA. CNPJ: 40.080121/000105 
Endereço: Rua Padre Manoel  Felix,  622 Centro campo Maior  Piaui  CEP: 64.280-000 
Telefone: 86 99447-9763; 99801-4686; 99538-9109  
E-mail:  lpiassessoriaptojgtos@outiookçom  

1. DA FORMA  'OF- ATUAÇÃO 
empresa oferece a seus clientes urna consultoria em gestão publica, voltada 

principalmente para ajudar os gestores no cumprimento correto dos procedimentos 
administrativos pedagógicos amplamente fiscalizados pela sociedade, Tribunais de 
Contas e Ministério Publico. 

Realizar em especial encaminhamentos e acompanhamentos voltados para o 
aprimoramento da qualidade do .ensino municipal, atuação nas .mais diversas áreas nos 
seguintes moldes: 
Nome para contrato, a Leite Cavalcante .de Macedo 

2. DO IDEAL DA PRESA: 
A empresa LPJ Assessoria Capacitaçao e Projetos LTDA, iniciou com o ideal de unir as 
experiências adquiridas por seus sócios e colaboradores no decorrer de suas vidas 
profissional lidando diretamente  corn  gestão publica para auxiliar a administração 
publica nas atividades do dia a dia A proposta foi muito bem pensada e analisada até se 
chegar a um denominador qual seja, oferecer serviços de uma empresa que 
possui mentes privilegiadas estão publica especialmente a municipal e afins. 
Esse conhecimento é repassado  corn  responsabilidade e compromisso. 

3. DA FORMA DE ATUAÇÃO 
empresa oferece a seus clientes uma consultoria em gestão publica, voltada 

principalmente para ajudar os gestores no cumprimento correto dos procedimentos 
administrativos e pedagógicos amplamente fiscalizados pela sociedade, Tribunais de 
Contas e Ministério Publico. 

3.A. REGIME DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Não obstante a empresa ter sede em Campo Maior/PI, os serviços são prestados 

de forma ininterrupta para a prestação de serviços de formação dos gestores, 
professores e técnicos para a e construção e ou renovação das propostas pedagógicas 
das escolas, laboração e Formação dos conselheiros do CME para a implantação do 
Sistema Municipal de Educação. 

3.B DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.13.1 Educação Municipal: 

Cl 



• Elaboração eiou alteração das propostas pedagógicas da rede e/ou escolas, matriz 
curricular, regimentos internos das escolas, plano municipal de educação; 

• Avaliações qualitativas dos servidores; 
  Orienta nos procedimentos de todas as modalidades de ensino prioritárias do 

município, como ensino infantil, fundamental, educação de jovens e adultos, mais 
educação, dentre outros; 

• Orientações em todos os trabalhos pedagógicos necessários o acompanhamento 
das atividades diárias e melhoria da qualidade do ensino. 

• Elaboração eiou adequação da legislação municipal aos ditames constitucionais e 
federais; 

• Estudo detalhado da melhor forma de lotação dos servidores; dentre outros. 
Análise da evolução dos recursos  municipals,  com previsões de crescimento ou 
decréscimo de receita e despesas; 

„ „ • Estudo quanto viabilidade dos pianos de cal eira dos servidores  corn  sugestões 
de modificação para melhorar os investimentos; 

• Proposta de projetos para aumentar e as receitas do município 
• Análise da viabilidade financeira de escolas de pequeno porte; 
• Planejamentos de investimentos e despesas anuais; 
• Acompanhamento da forma de aplicação dos recursos, assim como informações 

d 
 

dos procedimentos das prestações e contas dos programas federais, impacto 
financeiro dos recursos e defesa técnica para os órgãos de controle externos: TCU, 
TCE e Ministério Público. 

03. DA CONTRAPRESTAÇÃO  
Em contraprestação pela realização dos serviços acima assentados, os 

valores cobrados são 

Quanticiad 
e 

Descrição 

Serviços 
discriminados 
no item 3.B.1 
desta proposta. 
VALOR INTEGRAL DOS SERVICOS  

Valor 
Unitário 

R$ 9000,00 
(nove mil 
reais)  

Valor Total 

R$ 108.000,00 
(cento e oito mil 
reais) 

R$ 108.000,00 
(cento e oito mil 
reais)) 

CONDIÇOES GERAIS DA PROPOSTA 

4.1. CONDIÇOES GERAIS DA PROPOSTA 
Os trabalhos propostos serão coordenados pela equipe de profissionais 

especializados, na qual atuarão diretamente com o município de contratante, ficando as 
incidências fiscais e encargos sociais por conta da contratada. 

a) Maria Antônia da Silva Costa: possui graduação em Ciências Biológicas 
pela Universidade Estadual do Piauí (2001). Atualmente é professora efetiva - Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura de Coivaras e por concurso publico - Secretaria 
Estadual de Educação e Cultura do  Piaui.  Tem experiência na área de Biologia Geral, com 



06. DA VALIDADE 

A presente proposta possui vali • e(trinta) dias, contados da data. 

• 

Biologia Geral, especialista em Gestão Publica Municipal. Coordenadora Estadual da União 
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME, Dirigente Municipal de Educação 
do município de União  Piaui.  em 2020. 

h)  Leticia  Leite Cavalcante de Macedo: possui graduação em Direito.  Ern  2014 na 
Faculdade Estácio de  Teresina-PI. Especialista em Docência do Ensino Superior. 
FACULDADE KURIOS em 2017, KURIOS, Brasil. Especialista em Direito Civil e Direito 
Processual. Em 2017, Faculdades Estácio de  Teresina,  Estácio Teresina-Pl. Curso de 
Formaçâo em Mediador e Arbitro Estrajudicial. pela Escola Superior de Advocacia do  Piaui  - 
ESAPI. em 2018. pós graduanda em Direito Administrativo e Constitucional pela Escola 
Nacional de Advocacia. Advogada Sócia do Escritório NEVES&CAVAL( ANTE. 

c) Rizalva dos Santos Cardoso Rabelo:  MBA  em Gestão Educacional e em Direito 
Educacional. Experiência em Gestão Pública, Escolar e Educacional, Gestão Estratégica, 
Relações Internacionais Politicas Públicas. Formação de Professores com L'infase em 
Curriculo de Educação Basica, Ensino de Ciências e Matemática. 

5. FORMAS DE PAGAMENTO 

5.1 Conta bancária d  resa: Banco do Brasil  Conta Corrente: 35132-6 

5.2: Dados do coordenador responsável: 

Nome:  Leticia  Leite Cavalcante de Macedo [Ui. 2892242, CPF:03630529330, Rua 
Aldemar Mendes, 577, campo CEP:64280-000, Telefone: (86)998014686 

Campo Maior /PI, 19 de março de 2011. 

Atenciosamente, 
LETICIA LEITE Assinado de forma digital por 

LETICIA LEUE CAVALCANTE DE CAVALCANTE DE IVIACEDO 
MACEDO Dados: 202 i .04.23 120659 03'00' 

t.,e,ticia Leite Cavalcante de Macedo 

Sócia Administrativa 
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Consuttoria ern Gest  

Secretaria Municipal de Educação de Magalhães de Almeida - MA 

Assunto: Proposta de Preço para Prestação de Serviços de Assessoria e 

Consultoria em Gestão Educacional. 

Dados da empresa:  

Priscilla Alves de  Araujo  Eirele — ME. - CNPJ: 21.275.950/000107  

'Endereço: AVENIDA RAUL I..,OPES, N"880 — SALA 1417 EDIFICIO  poly PREMIER  
BAIRRO: JOQUEI CEP: 64049250 -  Teresina  PI - 

I - IDEAL DA EMPRESA: 

A empresa  Priscilla  Alves de Araujo Eirele — ME, Ara* & Araujo 
Assessoria e Consultoria em Gestdo Pública iniciou  corn  o ideal de unir as experiências 
adquiridas por seus sócios no decorrer de suas vidas profissionais para auxiliar a 
administração pública nas atividades do dia-a-dia. A proposta foi muito bem pensada e 

analisada até se chegar a um denominador comum, qual seja, oferecer os serviços de uma 
empresa que possui mentes privilegiadas na área da gestão pública e afins. Esse conhecimento 
é repassado com responsabilidade e compromisso. 

— ATUAÇÃO DA EMPRESA: 

A empresa oferece a seus clientes 
voltada, principalmente, para ajudar os gestores no  cut  
administrativos, amplamente fiscalizados pela sociedad 
Público. 

ma consultoria em gespública.tão  
rimento correto dos procedimentos 
Tribunais de Contas e Ministério 

Realiza, em especial. encaminhamentos e acompanhamentos voltados 
para o aprimoramento da qualidade do ensino municipal. 

ATIVIDADES DA EMPRESA 

• Estudo detalhado da necessidade quantitativa e qualitativa de profissionais do 
magistério: 
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Araújo -AraCijo 
o sultoria e Gest . 

• Orienta nos procedimentos de todas as modalidades de ensino prioritárias do 
município, como ensino infantil, fundamental, educação de jovens e adultos, mais 
educação, dentre outros: 

• Elaboração eiou alteração das propostas pedagógicas da rede e/ou escolas, matriz 
curricular, regimentos internos das escolas, plano municipal de educação: 

• Avaliações qualitativas dos servidores; 

• Capacitações: 

• Orientações em todos os trabalhos pedagógicos necessários o acompanhamento das 
atividades diárias e melhoria da qualidade do ensino. 

• Elaboração elou adequação da legislação municipal aos ditames constitucionais e 
federais: 

• Confecção de pareceres quanto aos procedimentos ordinários das secretarias 
principalmente os direcionados aos servidores, como formas de licenças, 
afastamentos, contratações: 

• Audiências com os órgãos de controle e servidores explicitando as justificativas dos 
atos orientados; 

• Estudo detalhado da melhor forma de lotação dos servidores; dentre outros. 

• Análise da evolução dos recursos municipais, com previsões de crescimento ou 
decréscimo de receita e despesas; 

• Estudo quanto à viabilidade dos pianos de carreira dos servidores com sugestões de 
modificação para melhorar os investimentos; 

• Proposta de projetos para aumentar e as receitas do município; 

• Analise da viabilidade linanceira de escolas de pequeno porte: 

• Planejamentos de investimentos e despesas anuais 

• Acompanhamento da forma de aplicação dos recursos, assim como informa 
procedimentos das prestações de contas dos programas federais, impacto financeiro 
dos recursos e defesa técnica para os órgãos de cont.-1701e externos: TCU,  'IC  
Ministério Público. 

IV. DA CONTRAPRESTAÇÃO  

Em contraprestação pela realização dos serviços acima assentados, o 

valores cobrados são: 

CO NS Li LTO PUBLICA  (.::11R.i: 21 .275 950/000 



VALOR INTEGRA! DOS SERVICOS R$ 114.000.00 
(cento e 
quatorze mil 
reais) 

Descrição Unidade de Quantidade 
Pgto. 

Valor 
Unitário 
(Mês) 

Valor Total 

Serviços 
discriminados 
no item 
02.B.1 desta 
proposta. 

R$ 9.500,00 
(dez mil reais) 

R$ 114.000,00 
(cento e 
quatorze mil 
reais) 

Més 12(doze) 

B Li CA CNP21 .275,95.01000 I -07 SS OR IA E CONS LTO P 

TeresinaTI, 25 de maryo de 2021. 

A* 
11:1311!..  

f)riscitia 'yes Aradt('.) 
Tittiklr A(imitlistrad)ra 
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Arailjo 2i)  -Aragio  
Consultoria em Gest 
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• 

V. FORMAS DE PAGAMENTO  

O adimplemento será realizado mediante transferência bancária mensal 
na conta da empresa.. 

VI. CONDIÇOES GERAIS DA PROPOSTA 

Os trabalhos propostos serão coordenados pela equipe de profissionais 
especializados, na qual atuarão diretamente com o município de contratante, ficando as 
incidências fiscais e encargos sociais por conta da contratada. 

VII. DA VALIDADE  

A presente proposta possui validade de 30 (trinta) dias, contados da data 
do seu recebimento. 

Atenciosamente, 
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