
ESTADO DE ALA9AS
PREFEITURÂ A.IUNICIPAL DE PIRANHAS

Praça ltôbirâ de 8rito, 04 - cstro - Pinnh.5 / AL. cEP: 57.,160.ü0 _ CNPJ: t2.225.t'ló/0m1_20'

SÉCRETARTA |VUNTCTPAL DE ;DUCAÇÃO

_*
r lÍÉlnl1€t

Jllf:.!.i:,

PROÍOCOLO

N

Emi::z- 4
to

PÂGO EII

RS:

R5:

R§

TESOUREiRO:

ac:

CHEQUE N'

ÍOTAL:

Eruto (RS)

<': /.

D€scontos (RS)

êean

2a

Eit zt iZt -2.

DrsTRrBUlçÀO

REC- ORçÂTAENÍÁRIA

i5s

REC. EXTRÀORçÁTAENTÁRh

5iNÍEÂL:

C 5INDICÁL:

CONSIG BBI

coN5rG cÉf:

Ed

CREDOR

:Elêmênto d€ Dêspêsa:

tiquido {RS):

El€mento de Despsà:

Bruto (R§): Liquido (RS)

Elem€nto de oespen:

Bruto (R§) Dêscontos (RS) liquido (R§):

E
R( )nÀMll

ocRciclo FINANCEIRo DE 

-

rN55.

PÂ5EPi

t-.-..-.-.. -..............



ESTADO DE ALAGOAS Fts
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

SEcRETARTA MUNrctpAL DE EDUCAÇÂo
cNPJ í2.225.546.000í/20

Memorando n'025/20í6 - SEMED

Ao Exmo.

Sr, Mânoêl B.asilieno de Sentana

PÍefeito do Municipio de PiÍanhas/AL

Piranhas/AL, 25 de janeiro de 2016

PREFEITURA MUNi CIPAL DE

PIRANHAS . AL

PROTOCOLO GERAL
0t, a1,Jó it-snt6

e*, J5l1Ll,,1)/é

Sl'Ã

Recurs#F0Noee lo.

Senhor Prefêito.

Solicito de Vossa Excelência, que se digne e autorizar o serviço de palestra sobre

a Lei de Oiretrizes e Bases da EducaÉo Nacional - LD89.394i96, com cÍrrga horária de

03 horas, no dia 03 de fêvêreiro do corrente ano, para os educadores da rede de ensino

municipal, mm objetivo de levar êducador a explorar e descobÍir todas as possibilidades

dêle mesmo ser o agentê integrador da construçáo da Proposta Pedagógica da Unidade

Escolar â qual pertence.

Ressalta-se que â contrataçáo do Íêferido serviço deverá se guiar pela â propostâ

anexa do formador Paulo Sérgio Figuêiredo, com o objetivo e orçamento, seguindo

porlanto, assinado e outorgado pelo Secretário de EducaÉo desta Municipalidade.

Atenciosamente,

Rênato Ba de encar
Secretárao Municipal dê Educaçáo

Piranhas-Alagoas

Llvre parâ o d$€nvotuimênto!
Pr.çã or ltãbrr. d. aritto, n.ta. Cê.r,o, Pk.íh.s - Álãaoa!. CEP: 5r46GO0o. (0)0(al) irsaÉ150o - 3646-fi75 - rêmed.piÊ.h.5@hotmãil..om

Assunto: Solicitaçáo dê serviço.

L
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PALESTRA

TEmÂ: A gspostâ peCagôgica da Éscola url",ã pequona Corrstitução que
noneia o câminho para o sucêsso do píocêsso €ducâoond.

PAIEIRANTE PofessoÍ Espscjalrlts Paulo SéÍgio Figuârrdo Goíçotvês

OÂTÂ 03 de bvererÍo dâ 201ô.

^çÕEs
A troposta dâ pal€súa l€va em conlâ a L€i de Oií€tizÉ I Bases dâ Educaçâo
Nacona, - LDB S 394/96, a Coníituiiáo BÍâsilei,-â, o Esblúô da CriaÍça s do
Âdolescente, o drsposto ílcs PeaâmetÍ!€ Curíiêulâíêr Nâciofiâis - PCN, onde o
palestÍante lixaíá a têmáti= de modo a íavor€ceÍ o entendrrnento dos
proúa3so.as à nsc8s'dade de se conglÍtuir ums P.opo6ta Pedâ969bâ paÍa todâs
as escolas do munciplo d€ Piranhes.

A melodologia dâ abordâg€m a€tá b€sêada oa proposta sócioconstrulivtsta, ou
seia. o objôtiyo é levaí educdor a sxdoraÍ a d*cobÍir todas às Êossibilidades
dele mesmo ser o âgênto rniogrsdoÍ da constn4áo ds PropGts Pêdagógrca da
unidâdê EradâÍ â qual penence

O discuEo levará em cons{reíação os oôFl,yos, âs ÍslaÉ€§. os espaços
educac|ooals e atraves disso. rÍá busçar daseovolver a capgcidâde que cada um
intrins€ca!tsnte lá possui ds obsarva. des@bfir, pensâr ê píoduzir

A ideÊ é Íaz§r com que o prô9rio educador se sinta paílêiFê desse rnomento de
construçáo da Proposts Pedagógl- qrs seívirá dÊ Êlí:êrca paí8 â
€difcaé{r/stlalEaÉo do Pr( elo Politrco P6dâgóg-o s RêgiÍr€otô ElmlaÍ das
Uni,3d€s de Ensiio associeir6.

ÍÊirFO D PALESTRA 3 hôías

PÚBLICO ALVO Educádores da Rede Municipel de Prranhss

VALOf, Â SER PERCEBIOO PELO PALESTRÂI{TE 'l 270.00 (Mil duzentos ê
s€tenta íeais)

ê14 6424
Sérgio r€do GonçrlYer

')
l'a.ulc

Pa
Esp Em lnspôçáo Educ€crooâl

CPF:88S.ín 894-04

?taà
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Curriculum Vitae

PAULO SÉRGIO FIGUEIREDO GONçALVES

Dados pessoais:

Data de Nascimento: 26107/1973 Sexo: Masculino
Local: Delmiro Gouveia / Alagoas
Estado civil: Solteiro
Endereço: Rua Floriano Peixoro. 215 Centro Delmiro Gouveia - AL
CEP:57480000
Cclular: 82 8899 2192
Filiação: Adilma Lima Gonçalves e Antonio Joaquim Gonçalves

Formâçâo

o Supelior Completo - Licenciatura em Ciências Habilitação em Biologia - 1997 a
2OOI - UNEB

tr Pós-graduação em lnspeção Escolar - 2008 a 2009 - FIJ
o Bacharelado em Direito - IrNEB, Cursando desde 201 I

Experiência Profi ssional

tr ProfessoÍ de Biologia e Língua Eskangeira (inglês) da Escola Cenecista Vicente de
Menezes desde 1991.

tr Professor de Biologia e Língua Estrangeira (inglês) na Escola Municipal Virgilia
Bezena de Lima - 1990 a 2004.

tr Técnico de Ensino da I l" Coordenadoria de Ensfuo do Estado de Alagoas (Elo de
Cestão Democrática. lotegiante do Comitê Estrarégico Lstadual do PDE Interativo -
Escola. Responsável pelo Censo EscolâÍ e P.ogramâ Livro Didático, Diretor de
Apoio Tecnico das Escolas - pertencentes a Rede Estaduâl de Ensino no Alto Sertão
Alagoaoo) desde 2001.

tr Professor de Biologia da Êscola Teorema - 200t a20l?
o Tutor do Curso de Capacitaçâo de Gestores da ll" CRE PROGESTÀO - ZOOZ a

2008

o ProÍ'essor do Curso Téçnico em Enfermagem (Biossegurança. Anatomia Humana e

Noções Básicas de Nutrição, Pamsitologia) - Centro Escola Valo do Ipanema-
desde 2008

o Professor das disciplinas Bases Biológicas da Aprendizagem, Esrutura e

Funcionamento da Educaçâo Nacional I e II, Gestão Educacional I e II do Cuso de

Graduação em Pedagogia Modalidade semipresencial das Faculdades FATEB .

FADIRE, FTNESO e Montenegro - desde 2011.

a Coordenador e relator da I Conferência lvlunicipal e Intennunicipal de Educaçâo nos
municípios de Piraúas (AL), Água Branca (AL), Pariconha (AL) e Delmiro
Oouveia (AL) e Mata Grande (AIF2009

D FoÍmador da produção do Referencial Curricular de Matemática e Ciências do
Municipio de PiraúaVAL - 2014.



Conbecimentos em Informática

o lnformática em ambiente Windolvs e Linux
tr Excel
tr Word
o Power Point

Idiomas

Inglês - Leiturâ e fala

Capacitações

B Curso de Enriquecimento Curricular - Fundação José Carvalho - 1989
B Psicologia aplicada a Educação - l99l
o Novos Padóes de Gestâo Educacional - 1995
tr Curso de Linguagem e Comrmicação - 1997

c Fonnaçâo Continuada para Professores do Govemo de Alagoas - 2005
o Cwso de lnglês - 1997

tr Uso raciooal dos derivados do petróleo e do gás natuml do projeto "O CONPET NA
ESCOLA" - 1998

tr XXII Congesso Brasileiro de Zoologia - 1998

tr Introdução à Piscicultura 1998

c Atualização em Biologia- 2000

tr Metodologia nas áÍsas do coúecimento - 200 I
s Semin'ário Estadual de Educação Rural - 2004

o Formação Continuada para Professores Alfabetiz2dores - PROFA - 2004

tr Seminiirio de Ciclos de Formação - A escola na lógica do desenvolvimento humano

- 2005

o A ma'rimizaçâo da Eodutividade do servidor no seÍviço público - Escola de

Governo - 2012,

o Curso de tbrmação para Conselheiros Êscolares - 2014 e 2015.

InteÍesses pessoais (para fins de banco de dados de HoóàÀart):

B Música
o viagem
o Informática - intemet

tr Leitula

Çts::o-
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ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE PIRANHAS
CNPJ: í 2.225.546/000í -20

Gabinete do Prefeito

çts+-

Processo no: 0'l 25OO'l 120í 6
lnteressado(a): Sêcretaria Municipal de EducaÉo
Assunto: ContrataÉo dê Serviços para paleslÍante paÍa câpacitaÉo sobre a lêi de
diretrizes e bases da educação nacional - LD89.394t96.

DESPACHO

Ao Secretário Municipal dê Finançás.

Com base na solicitaçao retro, segnem os ados para conhecimento e

postêíor providência @m o íto em viabilizar a tealizaÉo do referido pedido,

atendidas as detêíminaçóês legais no trato do obieto êm apíeço.

Mediante as determinaçõ€s e em oimprimento ao quê deteÍmina a Lei,

solicito inÍoÍmaçõês acarc€ da viabilidadê financeira paÉ reâlizaÉo do

pêdido, com a respec{iva dotaçáo orçamentária p€la qual se efetivará a

despe$.

PiÍanhas/Al, 27 de jeneiro de 20í6.

MANOEL BRASILIANO DE SANTANA
PREFEITO

PÍaç. Dr.lraàF. de &lno,ll-t 4 c.núc k rr6-^hrÉ1(lÊ 5716o.(D. (qE4 !6Éu69- r5aÊxr22- i:rD.l
lll:l - 2L

+



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
SECREIRARIA MUNICIPAI DE FINANçAS

Ftst>
DAr Sêcrêtaria dê Finançâs
PARA: Gabinete do Prêfêito
ASSUNTO: Pêdido de Dotação OÍçamentária
PROCESSO: 0Í25001/2016-

OBJETO: ReÍerente à pedido de Dotação Orçamentária para Contratação de
Serviços de palestÍante duÍante capacitaçáo sobÍe a lei dê diretrizês e bases da
educâção nacional - LD89.394/96, através de lnexigibilidade no 01/20í6 para
atender as nêcessidades da Secretaria Municipal de EducaÇão deste município

INFORMAÇÃO:
Dentro do OrÉmênto de 2016, da Secretaria, existe disponibilidade orçamentária para ser
reaiizada de acordo com â uinte es abarxo

RECURSO ORÇAMÊNTARIO:
e desênvolvimêntô dâ Educa o Básica ' FUNDEB

Órgão: 06 - SêcÍetaria Àrunicipai de EducaÉo - SEMED
Unidade Orçamentária: 0662 - Fundo de l\4anutênÉo e desenvolvimento da Educação
Básica - FUNOÉB
Funcional Programática: 12.361.0006.20í 8 - Iüanutenção do Ensino Fundamêntal 40%
Elemento de Despesa; 3.3.3.9.0.36i0010.00.000 - Oukos SeÍviÇos de TerÇeiros - Pessoa
Fisica.

Piranhas, Alagoas, 29 de Janeiro de 2016

ôÁG-$«

-carosnoertoRoàrl§tàs

Secrêtário Municipal de Finanças

Livre paÍâ o desenvolvimentol
grâç3 D'. rrabia de B'ito, ne 04, Cenro iistóri.o Piênhâr Al . CÊÊ: 57'15&000

Co.tato: {821 3686-3198



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE PIRANHAS
CNPJr í2.225.5/í6/0001-20

Gabinête do Prefeito

Fls

Procssso no: O125no1 f2O1 6
lnteressadda): SecÍetaÍia Municipal de Educaçáo
Assunto: ContrataÉo de Serviços para palestrante para capacitaçáo sobÍe a lei de
dirêtrizes e bases da educaçáo nacional - LDBg.3gryge.

DESPACHO;

A Procuradoria Jurídica do MunicÍpio

Declaro para os dêvidos fins de direito, que em cumpÍimento as

emanaÉes das noÍmas legais que tráam sobre finanças públicâs, em

especial aos incisos I e ll do artigo '16 da Lei Complementar N' 101/2000,

as despêsas oÍiundas deste processo ora eÍn úamitaçáo, tem adequaÉo
orçamentária e financeira para o corÍente exercício Íinancêiro coín a Lei

OÍçamentária Anual, e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Encaminhe-se os pÍesentes aúos à PÍoorradoÍie Júidica do
Município pârâ se pronunciar, acêÍca da contratação por inexigibilidade dê
licitaÉo, bem como quanlo a Íegularidade formal da minuta do contrato
anexa, mnforme determina o pâráílraÍo único do art. 38, da Lei no

8.666/93-

Piranhas/Al, 29 de Janeiro de 20í5

4

hMANOEL ILIANO DE SANTANA
PREFEITO

Prâ{. OÍ. lÉl,iE dê 8.itto, Lr 4. Cêitio- Pir.ra6-^b8er CEE r74clt{p. (@2},6EG1169 -:t685-:1222 - R.lntl
213 - 214

E



ç ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

P.M.P CONTRATO N" XX./20t 6. t.L.

Processo no xrxxxxxxxxx, Contrato de Preslação de

Sen'iços que etrtre si celebram de um lado o Municipio de
PiranhaíAl e do ourro xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

PREÂMBLILO _ I)AS PARTES E DO FUI,iDAMENTO:

CONTRATANTE: o MUNICIPIO DE PIRAIiHAS, Pessoa Juridica de Direito Público interno.
inscrito no CNPJ sob o n' 12.225,54610001-20. com sede na Praça Dr. Itabira de Britto, n.'4.
Ccntro. CEP: 57460-000,na cidade de Piranhas, Estado de Alagoas, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal. Sr. Manoel Brasiliano dc Santatra, brasileiro, casado, Empresário. portador da
cédula de Identidade n" 261.315 SSP/AI. inscriro no CPF/MF sob o no 122.120.164-68.
domiciliado na cidade de PiraÍúas/Al, doravante denominado CONTRÂ'IANTE- o FUNDO
MLTNICIPAL Df, EDUCAÇÂO, Pcssoa Jurídica dc Direito Público intemo, inscrito no CNPJ sob
o n" 12.225.546/0001-20, com sede na Praça ltabira de Britto n"04, Centro, Piraúas/Al, neste ato
reprcscntado pelo Secretfuio Municipal de Educação. Sr. Renâto Bâtistâ Alencar, poÍador da
cédula dc identidade n" 1.976.276 - SSP/AL. inscrito no CPFÀ,IF sob o n" 041-514.284-96.
residcnte e domiciliado na cidade de PiranhaVAL. doravante dçnominada CONI RATANTE.

CONTRATADA: XXXXXXXXXXX. XxxxXXXXXXx.
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx»cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- tendo em vista o processo de lnexigibilidadc de
Licitação n". XX20l6. tem enre si justa e acordada a celebração do presente Contmto-

FUNDAMf,NTO LEGAL: Dedva do Processo de Inexigibilidade de Licitação sob o N" XX/2016.
de acordo com o artigo 25. inciso tl da Lei Federal 8.666 de 2l de juúo de 1993. e das condiç<)es e

cláusulas scguiúes:

CLÁUSULA PRIMf,IRA - Do Objeto: A Contrarada se compromere a realizar os serviços de

capacitaçâo sobre a lei de diret zes e bases da educação nacional - LD89.394196.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Valor e Do P.gamento: O valor do presenle pacto perfaz a ordem
de XXX)fiXX (XXXXXKX). O pagamento será fei1o em forma total ou palcial, não ultrapassado
o período de 30 (tÍilta) dias, contados a partir da execução dos scrviços-

CLAUSULA TERCEIRA - I)os Recursos: As despesas decorentes com os serviços om
contrâtados cotrerâo a contâ da seguinte dotaçâo orçamentáfia:
x-$o«xxxJooaxxxx)ooo(xxx)oooo«xxx.

CLÁtlSULA QLIARTA - Do Rerjuster O preço é ineajustrivel de acordo com os aúigos 2o, § I o e

i" § l" dâ Lei FederalN" 10.192/2001.

CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo: A execução dos sewiços contratâdos tefti o prazo dc 05
(cinco) dias. Poderá prorrogâr-se consoante conveniência das partcs. através de 'l-ermo Aditivo.

Livrc parâ o desenolvimcíto!
Iti$ Dr. [abi6 rlc Bíro. ú" or. corre Húóri& - Pituhó - 

^l- 
- cEE 57,160{00

cdtalo: (t2) 168G1222

Fls-l'



a ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

CLÁUSULA SEXTA - Da Multar A Contratada obriga-se ao pagamento de multa de l% (um
inteiro por cento) do valor do Contrato. em caso de descumprimento do ajusl'ado. sem prejuizo das
demais sançôes previstas em I-ei.

CLAUSI-jLA SETIMA - Dos Seniços: A Contratante na vigência do pacto podeá solicitar a
subsrituiçào de qualquer executor dos serviços constatada inaptidâo do mesmo. A ContÍatada
assumirá a responsabilidade por qualquer dano, por ação ou omissão do pessoal. que verúa causar
ao Contrâtânte ou a tcrceiros.

CfÁUSULA OITAVA - Dos Encargos: Os encargos tribuuírios, previdencirários e trabalhistas
que incidam sobre o contmto! terão suas respectivas quitaçôes sob total responsabilidade da
Contratâda.

CLÁUSULA NONA - Dâ Rescisío: O Conrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por
idciativa das paÍes. bastando apenas uma notifrcação por escrito com a ecedência de 72 (setcnta e
duas) horas; pela Contatante independente de nolificação judicial ou extrajudicial, sem ter a
Contratada o direito a indenização se esta: falir, cntrar em concordata ou dissolver a firma; transferir
no todo ou em parte o contato, sem expressa autorização do Contratante; em caso de dçsaçordo
mútuo ou conreniência do Contratante e pol hfringir qualquer cláusula deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMÂ - Das Srnçõesr Pcla inexecução total ou parcial do contrato a
Administraçâo podeú, garantida a prévia defesa, aplicar âo contatado as sanções arroladas rlo
aíigo 87 da Lei Federal n" 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - Do Foro: Quaisquer contendas emergenres deste ContÍato
serão dirimidas no Foro da Comarca de Piranhas, Estado de Alagoas, com renúrÍrcia expressa de
qualquer oulro por mais privilegiado qr-re seja.

O Mudcipio de Piraúas e o Contratado jusos e acordes assinam o contrato em 02
(duas) vias de igual teor e forma- que lidos e achados conformes, vão assinados pelas paÍcs
juntamente com as testemunhas a fudo presentes.

Pimúas/AL. XXXXXXXTX)OüXXXX.

Fls

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prefeito de Piranhas

COI{TRATANTE

Futrdo Municipal de Educâçâo
xtxxxxxxlrf,Ijlxrxxxx - Secretário MuDicipal de Educasão

CONTRATANTE

Livre pr.â o de.envolvimerto!
PEç. Dí. Iu!i6 d. Bríú. no 04, Cmno Hiirdi@ - Piúrhô - 

^L 
- CEÊ 5?460{00

CmIiro: (E2) 3ó86-322



TESTEMUNI IAS:

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE PIRANHAS

xx xxxx)LxxxxxxxxxrLxx x
CONTI{4.TADO

Nome:
CPF:

Nome:
CPI:

Livre p8ru o desenvolvimerto!
P.áçâ Dr llabid de Aito- i'M, Cqno llúo.io - Piahâs - 

^L 
- C[P: 57,16G000

Cônbro: (82)t68Gl:12

FlsJ?*,-
i



çls§f

sú,I\4uLA Do coNTRATo N" xx/2016 - I.L

Processo N': XXXXXí2016 - I.L.

Fundamento Legal: Art. 25, inciso lI, Lei Federat N". 8.666/93

ConÍatantc: Municipio de PiraohaíAl.

ContÍatado: xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Objcto: Serviços para palesaante para çapaciração sobre a lei de diretrizes e bases da educação
nacional - LD89.394/96

Valor: R$ XXX)!](X (XXXXXXXX).

Prazo de Execuçâo: 5 (cinco) dias

Rec ursos : XXXXXXXIG)LXXXXXXXXnOCüXXXXX XXf afx

Cclebrado: em XX/XX/2016

Sig.âtários: XXXIOO«XXXXXTTX. XXXXX»L\ XXX).)OOO«XXX

'Ptblicado no Sradto de Árisos da Pruíeírwa Mtnicipal de Pironh^t en XX/XX/XXLY.

Livre prr. o d€§€trvolvim€nto!
t'!içà DÍ lrbin d. Brib- ." Oa, Cono H;sriri@ - Pi6nh6 - AL - CEP: 57aó0{oo

Cúlaro: (82) 36863222

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEI IURA I/IUNICIPAL DE PIRANHAS
(illP.] 12.225 54.tú001-2 )

PROCURADORIA MUNICIPAL DE PIRANHAS

f"+-
i--l

ROCESSO N.'0125

ASSUNTq: CONÍRAÍACÀQ pE SERVICOS COM

PAIÉSTRANTÉ PARA cAPAclrAcÃo soBRE A LEt DE

DIRETRIZÉS E EASES DA EDUcAcÃo NActoNAL -
r.DB 9.394./96.

CREÍARI,. MUNICIPAT DI

TDUCACAO

]N[|.G1il!!]q.1Q-E. coNrr.irrÍAçAo OIREIA DE

sERvlços oE pat-EsÍRANr E paRA a capactraçÃo
soBRE A tEt DE DrREÍRtzEs E BAsEs DA EDUcaçÃo

NACToNAL - roB 9.394/96. coNÍRATAçÀo poR

INE,YIGIB IDAOE, INTELIGÊNCIA DO ART, 25, inciso

l, Í-1. L!:l rE0tIAL r',].4 i.6ú6/93. LNEXIGISItlDADE

Dt LIC'l \ç]iO I\ATURT-lÂ SINGULAtl, COM

I,F( I \S,O..AIS OU TiVPRÍ\AS DE IOlÓRIA

PAREcin FAvoRÁvEL PARA

CO;JTRATÀ'AO OIREIA

PAÂEcER JURiDtco

t. i1íl"AÍóRio

Trata'se de processo administrativo remetido a esta PGM pârâ

análise e parecer sobre a Ícrmatação do procedimento a seradotado, para contrtt:,rio
de 5eÍviços de palestrêntc paía a capacitação sobre a lei de Diretrizes e Base. d]
tor -acào Nalional - LDB 9 394/96.



Fls
ESTADO DE ALAGOAS

PRÉFEITURA iV]UNICIPAL DE PIRANHAS
cNPt 1'.2 225 546/0001-20

PROCURADORIA MUNICIPAL DE PIRANHAS
'lli,'.'

i,r't1,: fa. e icfver,r r s'allar quc . referidô .j|láli5e e'La oJ5:,iro
q9) exgl e dq tegqül!4e de Uintltg, uolo vez qqe o ootilise do conveniéncio . oa

tein condições reais de d€linir o que lhe c conveniente e necessário, uma ve2 qJa e

possurdor de todos os dados, estatísticas e estudos capazes de refletir suas

necessidades reais e objetivos para a satisfação plena de uma Administração Pública

sadia.
É o.elatório.

rr. r,A F[]NDAMEN rAçÃC riiRÍDICA

,,p9 qlt 4 i dgJ e ü!c! lllellqat qdqjLtjsllqd9 re: p!üSpt

Apreciando os autos e baseado nas infoamacões emitidas É:lc.
!eLuíes rornpetentes e a natureza da mêtéíra em epigrafc, verifican'ros de rmeorúlc jcÍ
de inteirâ responsabilidade dos mesmos quanto da real necessidade de se fazer o

pretenso procedimento licitatório, não manifestando essa PGM, quanto à

conveniência e oportunidade, mas apenas a estritê legalidade.

. r,1 i : .) .. _r :p,l .

.i! r,.: .:..:: lt:t ita lê :r,:a

Vislumbrâ-se tâmbém, a existência da imprescindível dotàçào r
orçrrnentária/dispo ibilid.j€'íinadceira, necessária p'ra possiLilitãr ás CL.5)-, r\
reiôtivrs à pretendida contratação, fazendo assim vaLcr o principio da lcqa gà,ç.\)./
,Í, -':J:!r.j íÍ^\\'.Kl
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

cNP J 12 225.54610001-20
PROCURADOR!A MUNICIPAL DE PIRANHAS

l', ,,'FlS
.;t1+''."."

conipetição. Tal modalidade, portanto é a nrais benéÍica para o Município, .irrr 1rl

0ue visa à economia píocessual e celeridade em sua tíamitação.

A modalidade escolhida para realização da licitação foi a

contratação direta por inexigibilidade. Esta modalidade, prevista na Lei 8.666/1993,

destina-se à aquisição, de bens e serviços especiais, em que não haja cornpeliçiio

o!que a tecnicidade/expe.tise apresentrda seja direcionada a dete.n-r.i.!r'.

Iies;c'd/aÍr presn.

Arr.25. ú inexigivel a li.itâção quando houver lnv:abiliciao!
de conrpetição, em espêcial:

r-(

| ).

ll - para a conttatação de serviços técnicos enumerados no

art. 13 desta [êi, de naturera singular, com profissionais o!,
empresar de notóíia especialização, vedâda a inexiglLililile
para ser!iços de publicidade e divul8açào;

€ o § 1e do citado diipositivo deÍine a notória especiriizaçãr,,,

A seu turno, o artigo 13 da Lel ne 8666/93, a que faz remlssão o
transcrito art.25, arrola, em seus incisos, exemplificativamente, quais são os serviços
técnicos profissionais especializados que ensejam a inexigibilidade licitatórir Na

esp?cie, a contr ataçâo e5rôriô enquadraria no inciso V do citado drsposrtivo, :;:: r ,rJ

e*



ESTADo DEALAGoAS Fls-gz--
PRÉFEITURA ÍVIUNICIPAL DE PIRANI IAS y' r)I

Ct.lP I 12 225 54ô/0001-2,J
PROCURADORIA MUNICIPAL OE PIRANHAS

A inexrtsibilidôdc de lrcitir, portôntú, ocorrerá quando ir Ir/.,!.,
i, ( (,n1perição entre os potenciais inte.essados, dada a singularidade do seívrço te(nr:o
a se. contratado com profissionalde notóÍia especialização.

Assim sendo, conclui-se que existe previsão legal que aLrtoíiza J

contratação diÍcta do serviço pelo íormador reconhecidamente prestadoí ÉXCtUSlVó
d€ iêrviço5 na realização de palestÍa5 sobrÉ a Lei de Diretrizes l] Bases dô Êd.r.àç;o
lJicional (LDB 9.394/96). Tal situação permite a ilação no sentido de Íevlsr,,-\ú.ic
legãlídacje a pÍetensão da Administração.

l. aoNcLUSÂO

Conforme explanado acim3, de um nrodo ger'al, o pr;c.:ss: .;,,

llt]..iBibrl daLle de Licitaçâo pnÍa a contratação do prestador de servi(o- PAI,L-

SÉRGIO iIGUEIRIDO GOi{çALVIS llara rea[ar a cêpacirJção sobre a Ler dc D,í( . ,].,
e Bases da Educação Nacional, atendem ao disposto no art. 24 da Lei np 8.666/93.

Assim sendo e poí tudo que fora exposto neste parecer, opina esta PGIú

pela regularidade da lnexigibilidade.

Lir l

Piranhàs/41,02 dc Fevereiro de 2016

CA

Proaurndora Ge Adjunta do Município de Pirannas
oaB/at 14.619A

(
^1



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE PIRANHAS
CNPJ:'12.225.546/000í -20

Gabinête do Prefeito

Fls

Processo no: 0'l 25001 /201 6
lntorêssado(a): SecretaÍia Municipal de Educação
Assunto: ContrataÉo de Serviços paÍa pabstÍanle para capacitaÉo sobre a lei de
diretrizês e bases da educaÉo nâcional - LD89.394/96.

RATIFIcAçÃo

Consoantê as informaçóes procedentes da Procuradoria Jurídica
do Município, RATIFICO a inexigitilidade da licitâção, ao lempo que
AUTORIZO a cêlebrâÉo do contrato coín a pessoÍi física PAULO
SERGIO FIGUEIRDO GONÇALVES, inscÍita no CPF no 889.177.894{,.t,
residente e domiciliado Rua Floriano Pêixoto. 215. Centro. Dêlmiro
Gouveie/AL, no valoÍ dê R$ 1.270,m (um mil e duzentos e setenta rsais),
para contratação de Sêrviços para palestrarÍe para capacitaçáo sobre a
lei de diretrizes e bases da educação nacional - 1D89.394196, que
oconerá no dia 03 de fevereiÍo do @Írente ano, sob os fundamentos do
artigo 25, inciso ll da Lei FedeÍal No. 8.666 de 21 de junho de 1993.

Piranhas/AL. 02 de feverearo de 2016

L
PREFEITO

Frâ!. DÍ. naui. dG Srltto, rl.e a. c.rÊo. ?F.rilEs-rür6- cE* sraoo{m. Pxxlz}:158êuê, - a6863222 - i.hâl
2t3 - 2L

)



ESTADO DE ALAGOASFIS
MUNICIPIO DE PIRANHAS

CNPJ: í 2.225.546/0001 -20

Gabinêtê do Prefeito

Procêsso no: 0125001/201 6
lntercssado(a): SecIetaria Municipal de Educâçáo
Assuntoi ContrataÉo de Serviços para palestrante para câpacilaÉo sobre a lei de
diretrizes e bases da educação nacional - LD89.394r96.

DESPACHO:

À Secretaria Municipal de Finanças.

Para providenciar a emissáo da nota de eínpenho em favor da
pessoa física, PAULO SÉRGIO FIGUEIRDO GONçALVES, inscÍita no
CPF n' 889.í77.E94-{r4, no valoÍ de R$ 1.270,00 (um mil ê duzentos e

setenta reais).

Piranhas/AL. 02 de Íevereiro de 2016

4-
ÉRASMANOEL ILIANO DE SANTANA

PREFEITO

Práçâ D.lbliã d. Hno, ll.r a. Canc rÍânà..-^brÉi CtÊ tL6+@- (@) $le1lê) -:l6t&Xzd - latel
1t3-,,ta

)



FlsESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
SECREÍRARIA MUNICIPAL OE FINANçÁs

DA; Secrêtarie de Finanças
PARA: Gabinete do Prefeito
ASSUNTOT Pedido dê Dotaçâo Orçamentáda
PROCESSO: 0í2500í/20í6.

DESPACHO

Ao Gabinete do Prefeito

Conforme solicitado por Vossâ Excelência, encaminhamos em
anexo a(s) Notas(s) de Empenho(s).

Piranhas, Alagoas, 02 de Fevereiro de 2016

§t ôur Àr
Carlos Alberto Roààgues

Secretário Municipal de Finanças

UvÍe paía o desenvolvlmeítol
PÉçâ DÍ. ltabiô de Brlto, nr 04, ceÀtro Hiíóri.o , PGnh.s - aL - c€P: 5746G000

Contato: (32) 368e1198

v



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDEB DE PIRANHAS ç\s#

Nota de Empênho N.o : 2016020000í06

Tipo da Nota

Ordinário
Orçamentário
e Suplemêntar

Órgáo: 06 -SECRETÂR|Â UUNICIPÀL DE EDUC^çÀO

Unldsds OrFmentáíla: 0662. FUNDo DE MANUT E DESENV DA EDUCÂçÂO BÁ§cÂ - FUNDEa

Funçáo:'r2 - Educâção

SuwunÉo: 36í - Ensino Fundámental

PÍogràmâr @06 -CO PROTISSO COI Â EOUC çÃO

PíojeidÂüvida.re: 2ol8 - uÂl{ulEilçÃo Do ENslNo FUxoÂ ENTAL -4O%

Elêm6nto de DBpêsã: 3.3.3.9.0.36.00.00.(xt.0000 - OUTROS SERVIçOS OE TERCEIROS - PESSOA FiSICA

Fontê do Rscurso: 0030.00.000 -FUNDEB

Tipo de Cédito

Estrmativa tr tr trEspêcial ExtraordinárioGlobal

Tipo dê Rêcuíso 2'MEUl:dô

Saldo Anlerior

Ra ?1.200,i1)

Fo.tltú Rêcu6o: co3o.a0.38í - FUNDEB tlo% - ENsllto FUNDA ExÍÁL

Dêsdob6mênto da lrespôsâ:3.3.3.9.0-36.13.0o.oo.oooo ' col{FERÉNclÂs E ExPoslçÕEs E EsPETÁcuLos

Saldo na DotaçãoLicitaçào: lnêxigilihidad.

Contrato: oí12016.1.L

Data do Contrato: 02022016

Convênao:

Obra:

Valor do Empenho

R$ r.2?0,00

Saldo Atual

R3 69.930,00

Número do Procêssor oí2500't/2016

Crêdo(A):pauLosERGro FtcuErRDocoNçaLvEs

CPF:809.177.894-04 RG: o

Endereço:RUÁ FLoRtANo pErxoro - 215- cENTRo

Cidâde: DEL TRo GouvEra

UF: ÂL

Histórico

IMP§!,ANCIAQUE SE EMPEiIHA PARA FAZER FACE Â DESPESA REFERENTE A PRESTAçÁO DE SERVçO qE CAPÂCITÂçÃO SOBREA
LEr DE DTRETRTZES E BÂSES OA EDUCÂÇÃO NÂCIONÂL - LDB 9.394/96.

Valor do Empenho: R$ í.270,00

Em:

^urôíizo 
o Empenho da oêcl€ro q@ a importánciâ supE

íoidêdEida do cédno píôpno

em: o2to2t20t6

RENATO BÀ'ISTÀ OE ALENCÀR
sEc. MUN. DE EOUCÂçÀO

X

F\ tq,,.(€ca ./,
L MAxoEL BRAstuaxo oE sÂátÍarÁ

PREFEITO



çÉry
ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA. MUNICIPAL DE PIRANHAS

P.M.P CONTRATO N' 0I/20T6. I.L.

CONTRÂTANTE: MUNICIPIO DE PIRANHAS, Pessoâ Juridica de f)ircito Público intemo.
inscrito no CNPJ sob o n' 12.225.546/0001-20. com sede na Praça Dr. Itabira de Britlo, n." 4.

Centro. CEP: 57460-000.na cidade de Piranhas. Estado de Alagoas, neste ato representâdo pelo

Prel'eito Municipal. SÍ. Maroel Brâsiliàno de Santatra, brasileiro, casado. Empresiírio, portador da

cédula de Idcnridadc no 261.315 SSP/AI. inscrito no CPF,MF sob o n" 122.120.16,1-68-

clomiciliado na cidade de Piranhas/Al- doravante denominado CONTRATANTE. o FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Pessoa Juridica de Dircito Público intemo. insçriro no CNPJ sob
o n' 12.225.546/0001-20. com sede nâ Prâça Itabira de Britto n"04. Centro. PiranhaVAl, neste ato
rcprcscntado pelo Secrct{irio Municipal de Educaçào, Sr. Renâto Batista Alencar, poÍador da

cédula de identidade n' 1.976.276 - SSP/AI, inscrito no CPFMF sob o n" 041.514.284-96.
rcsidente e domiciliado na cidadc de Piaúas/AL. doravante dcnominada CONTRATANTE.

CONTRATADA: PAULO SERGIO FIGUEIR.DO CONÇALVES, itrscritÀ no CPF Í'
889.17?.894-04- residente e domiciliado Rua Floriano Peiroto.215- CentÍo. Dekriro Gou!'eia-/A1".
tendo em vista o piocesso de lnexigibilidade de Licitaçào n'. 0l/2016. tem entre si jusla e aco.dada
a celetrmçào do presente Contrato-

FUNDAMENTO LEGAL: Deriva do Processo de Inexigibilidade de Licitação sob o N'01/2016,
dc acordo com o anigo 25. inciso II da Lei Federal 8.666 de 21 dejunho de 1993. e das condiçôcs e

cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMf,IRA - Do Objeto: A Contatada se compromete a rcalizar os serviços de
capacilâção sobrc a lei de dietrizes e bases da educação nacional LD89.394196.

CLAUSULA SEGUNDA - Do Valor e Do Pagamento: O valor do presente pacto perfaz a ordem
rle R$ 1.270.00 (um mil e duzentos e setenta rcais). O pagamento será têito cm forma total ou
parcial. não ultrapassado o periodo de 30 (tdnta) dias. contados a partir da execução dos serviços.

CLAUSULA Tf,RCEIRA - Dos Recursos: As despesas decorrentes com os serviços oía
contratados corerâo a conta da seguinle dotação orçamenúria: FUNDEB 40.

CLAUSULA QUARTA - Do Rcàjuste: O preço é ineaju$ável de acordo com os artigos 2o. § lo e

3" § l' da Lei Fedcral N" 10.192/2001.

CLAUSULA QUINTA - Do Prazo: A execuçào dos scn'iços confatados terá o prazo de 05
(cinco) diâs. Poderá prorrogar-se consoante conveniência das panes. através dc'lcrmo Aditivo.

Processo no 0125001/2016, Contrato de Prestaçào de

Serviços quc cntre si celebram de um lado o Municipio de
PiranhavAl e do oulro o palestrante PAULO Sf,RGIO
FIGLTEIRDO GONÇALVES.

ío'*"*.J
§

LiYrc parâ o desenvolvinerto:
r,râ{a l)Í lBh'6d. Bnb. í'Ol. CdÍu lllíür@. rt@hô

CoÍEro: (82)3ólÊ3:2

PREÂ}IBÜ'LO _ DAS PÁRTES E DO FUTT'DAMENTO:

I Q-I'



a

CLÁUSULA SEXTA - Da Multâ: A Conrratada obriga-se ao pagamento de multa de 170 (um
inteiro por cento) do valor do Contato, em caso de descumprimento do ajustado, sem prejuízo das

demais sanções previstas em l-ei-

CLÁUSULA SÉTIMA - Dos serviços: A Contratante na vigência do pacto poderá solicitar a

substituiçào de qualqucr executor dos seniços constatada inaptidão do mcsmo, A Contratada
assumirá a rcsponsabilidade por qualquer dano. por açào ou omissão do pessoal. que veúa causar

ao contralaurte ou a tercciros.

CLÁUSULA oITAvA - Dos Encargos: Os cncargos tributtuios. previdcnsiários e trabalhistas
que incidam sobre o contÊto, terão suas respectivas quitações sob total responsabilidade da
Contratada.

CLÁUSULA NONA - Da Rescisão: O Co[úato podeni ser rescindido a qualqucr tempo por
iniciativa das panes, bastando apenas uma notiÍicação por escrito com antecedêlcia de 72 (setenta e

duas) hoÊs; pela Contratante independente de notificaçào judicial ou extrajudicial. sem ter a
Contratada o direito a indenização se esta: falit, entrar em concordâtâ ou dissolver a firma; transferir
no todo ou em partc o contrato, sem expressa autorização do Contratalte; em caso de desacordo
mútuo ou conveniôncia do ContrataÍrte e por infringir qualquer cláusula deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - Das Sânções: Pela inexecução total ou parcial do contrâlo a
Administraçào poderá. garanlida a previa defesa. aplicar ao contralado els sanções arrolâda no
aíigo 87 da Lei !'edcral no 8.666/9i.

CLÁUSULÁ DÉCIMA-PRIMEIRA - Do Foro: Quaisquer contendás emergenres deste Conrrato
serão dirimidas no Foro da Comarca de Piraúas. hstado de Alagoas, com renúncia expressa de
qualquer outro por mais pririlegiado que seja.

O Municipio de Piranhas e o Contratado justos e acordes assinam o conúato em 02
(r-luas) rias de igual tcor c li rma- que lidos e achados confomes. vâo assinados pelâs pâíes
iunlamente com as testemunhas a tudo presentes-

PiryúaíAL,02 de fevereiro de 2016

ESTADO DE ALAGOAS ç\s .. -PREFEITURA MIINICIPAL DE PIRANHA§ ,'

,ú*ai,**.i*,,{*/
Prcfeito de Piranhas

CONTRATANTE

6ltr.\.,c"A^-
Fundo illunicipal de Educação

Renrto Batista Alencâr - Secretário Municipal de |tducâção
CONTRATANTE

Livrê prrr o dcseNolvimetrto!
Píaçr Dr. lllôiB.lê Brho n" ol, círto I lbrórico - Pú8hõ AL - cEP:57tó0{00

Conr,lo: (82r 3686-1212

@,"\r



TE§I I]MUNHASJ

ESTAD, DE ALAG.AS Fts:) -
PREFEITIJRA MUNICIPAL DE PIRANHAS 

.

ç\

là,," Çr*,,, -prwn,,)-t- 6ob,
PAULO SERGIO FIGUEIRDO GONÇÀLITS

CONTRATADO

Nomc:
CPF:

Nome:
CPT:

LivrE p.ra o d.§etrvohimcrlo! /
Ârf! l)í. hrôiB de BÍÍo tr'04. C€nüo HiíóÍico - P'@hà . Al . - Cl-P: 5iaóO{00 . l}

co ío tr2) l6rcl222 
J/_

§



Contratâd.:

Fls
ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRÀNHAS

oRDEt\r DE SERVIÇO

p.eceti em (J I O€' 12016

', [nu*kC»,r^/,
CUEIR'O CONCALVES -

CONTRÁ'TÀDo

Proc. Administrativo N' 0125001/201b Especie: tnexigibilidade de Licitação

Objcto: Conuatação de Serviços pam palestrantc para capacitaçào sobre a lei de diretrizes e

bases da educaçâo nacional LD89.394/96. conforme proposta de prcço em anexo.

Fundamcntrção Legâl: aÍigo 25. inciso lI, da Lei Federal 8.666 de 2l de juúo de 1993 e suas

alteraçôes.

(irntrâtânto: MUNrCirrO DE PTRANHAS - C.N.P.J. N" 12.225.546/0001-20

PAULO SÉRGIO FIGUEIRDO CONÇAL\TES, iíSCritA NO CPF Í"
889. I 77.894-04

RECtTRSO: f UNDEB. ,10

Expcdido en: 0?/02/2016. Prazo de execuçào dos Serviços

o5(cinco) diÀ

AUTORIZO a pessoa fisica PAULO SERGIO FIGUEIRDO GONÇALVES, inscrita no CPF
n' 889.17?.894-04, executar os serviços do objcto do processo administrativo em sede de

Inexigibilidadc de Licitaçào sob o r" 0l/2016. que scrá realizado dia 03 de fevcrciro de 2016.

Piranhas/Al. 02 de fevereiro de 20 I 6.

L
Prefeito dc Piran

CONTRATANTE

F de Edücâçáo
Renâto Batista Alencar - Secretário Municipâl de Educação

CONTRATANTE

LiYrc parr o deservolvirento!
ItrÉ t . lrÂbiBdc Bno. n'011. c6úd I llíórico. Piúh6 - 

^l 
- cEP: 57,1«l{00

Cútaro: (82) 3686-3222

1,.,,*lB.^,1r, /-\j-
'M-enoel Bresiliano de Sintínr
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Prc,citura §lrnicipâl de Nlessias

Preltitur:l llunicipal dê Pirânhas

Ft*

:

Pr.lcirúr. Ilutri.ipal dÊ Ouro BIanco

;
I
:


