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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 
CNPJ: OJ .612.623/0001-88 

PRIM:EIRO TERMO ADfflVO AO CONTRATO N° 003.008/2021 

TERMO ADITIVO N° 001 AO CONTRATO N° 
003.008/2021, REFERENTE AO . PREGÃO 
PRESENCIAL N° 002/2021 - SRP, CUJO OBJETO É 
A CONTRATAÇÃO DE EMP~SA PARA 
COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE 
VEÍCUWS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO 
MIGUEL DA BAIXA GRANDE-PIAUÍ. 

Por este instrumento particular, Muuicípio de São Miguel da Baixa grande, inscrito no 

CNPJ sob nº 0l.612.623/0001-88, doravante designada CONTRATANTE, neste ato 

representada pela Prefeita de São Miguel da Baixa Grande, Sra. Maria da Conceição 

Mendes Teixeira e a empresa PH MENESES DOS SANTOS, CNPJ: 

N°18.854.649/001-35, neste ato representado por LUIZ BRUNO DE MENESES 

SANTOS, CPF nº 013.210.233-16, com sede estabelecida na Rua Ministro Pedro 

Borges, 1297, Quadra - 06 Lote - 14/A, Baino Tabuleta, CEP- 64.018.600, Teresina -

PI, d~ravante denominado CONTRATADA, resolvem celebrar o presente TERMO 

ADITIVO com fundamento na Lei Nº 8.666/93, bem como suas alterações, mediante 

cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO · 

Este · Termo Aditivo yem ratificar todas as cÍáusulas e disposições do Contrato 

nº 003.008/2021 - referente ao Pregão Presencial n~ .002/'2021 - SRP, e incluir nas 

Disposições Gerais as cláusulas a seguir dispostas. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 

É objeto deste aditivo o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 

contrato para compra de peças e manutenção de velculos, para atender as necessidades 

das secretarias do muuicipio de São Miguel da Baixa Grande - Piauí. 

Fica aditado o contrato de nº 003.008/2021 atendendo aos limites prescritos 

pelo § 1 ° do artigo 65 da Lei 8.666193; em 25% (vinte e cinco por cento) do v84>r de R$ 

147.925,18 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais e dezoito · 

centavos), para R$ 184.906,47 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e seis reais e 

quarenta e sete centavos), totalizando o presente aditivo o valor de .R$ 36.'981,29 (~- ta 

e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos). 

. ....--. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

Este Contrato, ora aditado, fica. ratificado em todos os seus tennos, cláusulas 

e condições nãQ alteradas neste instrumento que a ele se integra, formando um todo 

único e indivisível para todos os fins de direito. 

E, por estarem assim justos e acordados, as partes assinam o presente Termo, 

em 02 (duas) vias de igual teor e follllll, na presença das testemunhas abaixo, para que 

prod112.8J11 os seus efeitos jurídicos legais. 

São Miguel da Baixa Grande - PI, 22 de setembro de 2021. 
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Portaria de N" 005 de 28 Setembro de 2021. 

Dispões sobre nomeaçlJo de membros 

servidores para compor a comissão de 
seleçlJo do processo seletivo para 
coordenador e formador municipal cio 
programa PRO Alfabetizaçllo Na Idade 
Certa, conforme EDITAL SEDUC-PIIGSE 
NO 20/2021. 

A Secretária Municipal de Educaçao, do município de sao Miguel do Fidalgo. 
estado do Piaul, no uso de suas atribuiçoes legais, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear os membros servidores, citados abaixo. para compor a 
Comissão de Seleção do Processo Seletivo para Coordenador Municipal e 
Formador Municipal do Programa PRO AlfabetizaÇlo Na Idade Certa. conforme 
EDITAL SEDUC-PI/GSE Nº 20/2021: 

Membro 1: Francisca Lilia Leal de Sousa Dias CPF: 957.685.133-53 

Membro 2 : Nilvonete Maria Macedo de Sousa CPF: 822.528.823-87 

Membro 3: Maria das Graças de Lima Sousa CPF: 831.606.803-63 

Art. 2° - São atribuições da Comissão de Seleção do processo Seletivo para 
Coordenador Municipal e Fonnador Municipal do Programa PRO Alfabetização 
Na Idade Certa: 

1 - Coordenar e organizar o processo seletivo; 

li - Analisar toda a documentaçlo apresentada pel0& candidatos à luz das 
regras contidas no respectivo edital, 8881m como entrevistas, julgamentos e 
recursos; 

Ili - Validar a pontuação da ficha de auto declaração a partir dos documentos 
apresentados pelos candidatos; 

IV - prover comunicação com a Equipe Estadual do PRO Alfabetização Na 
Idade Certa, em observância às datas previstas no cronograma do item 10 do 
edital; 

V • Autonomia para condução do processo de casos omissos de temas não 
explicitados no edital. 

Art. 3° • Os membros da Comissão de Seleção não serão remunerados para o 
desempenho das atribuições da comissão. 

Art. 4° - TOdos os trabalhos definidos no art. 20 deverão ser realizados nas 
dependências da Secretaria Municipal de Educação. nao sendo permitida a 
salda de qualquer documentação referente ao processo seletivo. 

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçlo, revogadas as 
disposições em contrário. 

Registre-se. publique-se e cumpra-se. 

sao Miguel do fidalgo, 28 de setembro de 2021. 

BetAnia Alves Teixeira Rodrigues 
Secretária Municipal de Educação 


