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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES - PI 
A VISO DE LICITAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE SIMÕES - PI, através do Pregoeiro, toma público, que realizará 
licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n. 011/2022, do tipo MENOR PREÇO 
E ADJUDICAÇÃO POR ITEM, tendo como objeto a prestação de serviços de transporte 
dos profissionais da educação. Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:00h 
do dia 23/03/2022. Data e horário do início da disputa: 08:30h do dia 23/03/2022. VALOR: 
R$ 108.225,60. RECURSO: Orçamento Geral. Edital:www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
Informações: TEL:89-34561434. 

Simões (Pn, 09 de março de 2022. 
José Solismar Ribeiro 

Pregoeiro 

ld:0047D6FC6D54B954 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES - PI 
A VISO DE LICITAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE SIMÕES - PI, através do Pregoeiro, toma público, que realizará 
licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n. 012/2022, do tipo MENOR PREÇO 
E ADJUDICAÇÃO POR ITEM, tendo como objeto a aquisição de peças para bombas. 
Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:00h do dia 24/03/2022. Data e 
horário do início da disputa: 08:30h do dia 24/03/2022. VALOR: R$ 376.078,82. 
RECURSO: Orçamento Geral. Edital:www.bbmnetlicitacoes.com.br. Informações: 
TEL:89-34561434. 

Simões (Pn, 09 de março de 2022. 
José Solismar Ribeiro 

Pregoeiro 
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i 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES - PI 

A VISO DE LICITAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE SIMÕES - PI, através do Pregoeiro, toma público, que realizará 
licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n. 013/2022, do tipo MENOR PREÇO 
E ADruDICAÇÃO POR ITEM, tendo como objeto a aquisição de material esportivo para 
prática de Muay Thay. Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:00h do dia 
25/03/2022. Data e horário do início da disputa: 08:30h do dia 25/03/2022. VALOR: R$ 
15.323,24. RECURSO: Orçamento Geral. Edital:www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
Informações: TEL:89-34561434. 

Simões (PI), 09 de março de 2022. 
José Solismar Ribeiro 

Pregoeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES - PI 

AVISO DE LICITAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE SIMÕES - PI, através do Pregoeiro, toma público, que realizará 
licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n. 014/2022, do tipo MENOR PREÇO 
E ADruDICAÇÃO POR ITEM, tendo como objeto a aquisição de jogos de Xadrez Oficial 
caixa em madeira 40cm. Data e horário do recebimento das propostas: até às 12:00h do dia 
25/03/2022. Data e horário do início da disputa: 12:30h do dia 25/03/2022. VALOR: R$ 
22.688,00. RECURSO: Orçamento Geral. Edital:www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
Informações: TEL:89-34561434. 

Simões (PI), 09 de março de 2022. 
José Solismar Ribeiro 

Pregoeiro 

ld: 13BSA391SAEOBD43 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO - PMU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

EDITAL Nº 01/2022/GAB/SEMED 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO E ADMISSÃO DE 

ESTAGlÁRIOS DE NfvEL MÉDIOrrÉCNICO E SUPERIOR 

O PREFEITO MUNICIPAL DE UNIÃO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO - SE}t.i{ED, no uso de suas atribuições legais. com fundamento na Lei Federal nº 

11 .788, de 25 de setembro de 2008, torna público a abertura de Processo Seletivo para provimento 

de Vagas e de cadastro de Reserva de estágio em nivel médio, técnico e superior~ o qual se regerá 

pelas instrUções contidas neste edital, conforme disposições a seguir: 

J. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. 1 O processo público de seleção reger-se-á pelas disposições contidas neste edital e pela Lei 

Federal 11.788/2008. 

1.2 O certame, de caráter classificatório e elinúnatório. visa à seleção e contratação de 25 estagiários 

e mais cadastro de reserva de estudantes que possuam o conhecimento mínimo exigido neste Edital 

para a realização de estágio de nível médio/técnico e superior, nas diversas áreas especificadas no 

ANEXO li deste Edital. 

1.3 A seleção será realizada através de avaliação do lodice de Rendimento Acadêmico dos 

candidatos com inscrição validada/deferida. 

1.4 O estágio, tanto do Ensino Médio, Técnico ou Superior compreende o exercício transitório de 

funções vinculadas à Secretaria Municipal de Educação de União Piauí - SEMED, no ambiente 

escolar e não cria vinculo empregaticio de qualquer natureza com o Município de União - Piaul. 

1.5 O estágio terá duração de Ol(um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, não podendo 

exceder a 02 (dois) anos consecutivos ou alternados. 

1.6 As atribuições básicas do estagiário estão previstas no ANEXO D deste Edital, sem prcjuizo de 

outras estabelecidas pela SEMED. 

1.7 A presente seleçào será realizada pela Secretaria Municipal de Educação -SEMED, por meio de 

wna Comissão constitulda pela Porta.ria Municipal de nº 111/2021 . 

1.8 O s candidatos selecionados terão jornada de atividades com regime de trabalho de 04 (quatro) 

horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, de segunda a sexta-feira. 

1.8.1 Em comum acordo e a depender das necessidades da · SEMED, a jornada de atividades do 

estagiârio poderá ser acrescida por tantas quantas horas necessitar, nunca ultrapassando a jornada 

de 06 (seis) horas diárias ou 30(trinta) horas semanais, obedecendo a compatibilidade com as 

atividades acadêmicas; 

1.9 A bolsa-auxilio para o estagiário com jornada de atividades de 04 (quatro) horas diárias e 20 

(vinte) horas semanais será no valor de RS 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais) . 

1.9.1 Caso o estagiário tenha acréscimo de jornada, nos termos do subitem 1.8. l , será acrescido ao 

valor da bolsa-auxílio, a importância de 0 ,93% do valor da bolsa-auxílio por hora acrescida e 

estagiada, devidamente pactuada no Termo de Compromisso. 

1.1 O O estagiário fará jus ao auxílio que se destina ao custeio parcial das despesas realizadas com 

transporte, no deslocamento de sua residência para o local do estágio e vice-versa. 

2. DA SELEÇÃO 

2. 1 A seleção constará de análise e avaliação do rendimento acadêmico (classificatório/ 

eliminatório). 

2 .2 Serão considerados c lassificados os candidatos que tiverem rendimento acadêmico geral , 

discriminado no Histórico Escolar cWTicular, igual ou superior a 7,0 (sete) pontos para o nível 

médio/técnico profissionalizante e igual ou superior a 7 1 S (sete e meio) para nível superior. 

2 .3 Os candidatos classificados só serão admitidos para a vaga à qual se inscreveu,, se preencher os 

requisitos para admissão contidos nos itens 7 e 8 deste Edital. 

2.4 A ausência de comprovação dos requisitos para admissão, no ato de assinatura do Termo de 

Compromisso. implicará na eliminação do candidato e exclusão da lista de classificação. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3 . 1 A inscrição será gratuita e deverá ser feita por meio do e-mail, disponibilizado no endereço 

eletrônico da SEMED sclcti vouniaocducacao202 l@ hotmail.com a partir das 8h (oito horas) do 

primeiro dia de inscrição 15/03/2022 até as 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) 

do último dia de inscrição 18/03/2022, conforme definido no Cronograma da Seleção. Anexo I. 

deste Edital. 

3 .2 Para realizar a inscrição no processo seletivo, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição, 

anexar todos os documentos do item 3 .3 e enviar em ARQUIVO ÚNJCO em PDF para o email 

sc lct ivouniaoeducacao202 1(t4holmail.com sob pena de não validação da inscrição. 
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PREFEITURA MUNICIPAL OE UNIÃO - PMU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

3 .3 No ato de inscrição, o candidato deverá anexar os seguintes documentos: 

a. Ficha de inscrição preenchida; 

b . Fotocópia do RG e CPF; 

e . Comprovante de matricula atualizado do curso para o qual a vaga exige, conforme Anexo 

II deste Edital; 

d. Histórico escolar curricular desde o início do curso até a presente data; 

e . Comprovante de endereço (se não tiver comprovante em seu nome, apresentar declaração 

de residência). 

3.4 As inscrições que não apresentarem os documentos exigidos no item 3 .3 , a ,b,c,d ,e serão 

invalidadas e o candidato automaticamente desclassificado do processo seletivo, não cabendo 

apresentação extemporânea. 

3.5 As informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição serão de sua inteira 

responsabilidade, possuindo a Comissão Organizadora do Seletivo o direito de, na forma da lei, 

excluir do processo seletivo aquele que informar dados inverídicos, incompletos ou inconsistentes. 

3.6 A SEMED não se responsabilizará por problemas de ordem técnica dos computadores utilizados 

pelos usuários, por falhas na comunicação, por congestionamento de linhas de comunicação ou por 

outros fatores que impossibilitem a transferência de dados; 

3.7 Encerrado o praz.o para as inscrições, a Comissão de Seleção de Estagiários divulgará no sítio 

oficial da Prefeitura Municipal de União https://uniao.pi.gov.hr relação dos candidatos 

habilitados/validados. 

3 .8 Será homologada a inscrição efetivada nos termos dos subitens 2 .2 , 3 . 1,3.2,3.3 deste edital. 

4. DA RESERVA DE VAGAS PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 

4 .1 Ficam reservadas 70% (setenta por cento) das vagas para estudantes de nível superior 

matriculado em instiniições públicas de ensino. incluindo as de educação profissional e especial; 

4 .2 Ficam reservadas 70% (setenta por cento) das vagas para estudantes de nível médio matriculados 

em instiruições públicas de ensino, na modalidade médio/técnico profissionalizante concomitante 

ou na modalidade técnico profissionalizante, a estudantes oriundos(as) do ensino médio na rede 

pública de ensino. 

4 .3 Para fins de comprovação que se referem os subitens 4 .1 e 4.2, no ato da contratação, o(a) 

estudante de Nível médio/técnico e Superior deverá apresentar o comprovante de matrícula 

atualiz.ado da instituição de ensino ou certificado de conclusão do Ensino Médio. 

4.4 A informação do (a) candidato (a) integrará os registros cadastrais de ingresso dos (as) 

estagiários(as). sendo avaliada a declaração e/ou comprovante de matricula no curso, no ato da 

contratação. conforme itens 6, 7 e 8 deste edital. 

5. DA INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÍNCIA 

5.1 À pessoa com deficiência é assegurado direito de se inscrever- neste Teste Seletivo desde que as 

atribuições do estágio pretendido sejam compatíveis com sua deficiência e a ela será reservada 10% 

(dez por cento) do total das vagas a serem preenchidas, de acordo com § 5°, da Lei Federal nº 

11.788/2008, devendo, no campo próprio do Formulário de Inscrição, o (a) candidato(a) declarar a 

opção que deseja concorrer à vaga reservada. 

5 .2 A condição de pessoa com deficiência será comprovada, para fins da assinanua do termo de 

compromisso, por meio de atestado atualizado ou relatório médico, indicando o CID, apresentado 

pelo candidato, que é responsável pela veracidade do ato declarado. 

5.3 Não oconendo aprovação de candidatos com deficiência para o preenchimento da vaga 

reservada ou ocorrendo o esgotamento da lista especial, a vaga deverã ser provida pelos demais 

candidatos da lista geral de classificados, com estrita observância da ordem de classificação. 

6. DA CLASSIFICAÇÃO, DO RESULTADO E DO RECURSO 

6.1 Serão considerados classificados todos os candidatos que cumprirem as exigências estabelecidas 

no item 2 deste Edital; 

6 .2 . A classificação se dará em ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos candidatos no 

Índice de Rendimento Acadêmico. 

6 .3 Ocorrendo empate na classificação, será imediatamente classificado e admitido. 

prioritariamente, na ordem, o candidato que: 

a) Apresentar- maior pontuação no coeficiente de rendimento escolar 

b) Possuir mais periodos cursados; 

c) Tiver idade maior, considerados meses e dias; 

6.4 O resultado da Seleção Pública será divulgado no endereço eletrônico da Prefeitura de União 

hnp.s ;//uniao.pi.gov.br e no Diário Oficial do Mw1icípio; 

6.5 O resultado será publicado por área/curso; 

6.6 O candidato poderá interpor, apenas individualmente, um único recurso, através do email da 

Secretaria Municipal de Educação devidamente fundamentado e dirigido à Comissão Organizadora, 

no dia 23/03/2022 conforme previsto no Cronograma de Execução deste Edital; 

6.7 Os recursos serão analisados e decididos, em grau único de julgamento. pela Comissão da 

Seleção de Estagiários a que defini~ em cada caso concreto, o alcance e os efeitos da decisão. 

7. DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO - ESTÁGIO MÉDIO/TÉCNICO OU TÉCNICO 

PROFISSIONALIZANTE 

7 . 1 Ter nota média acadêmica igual ou superior à média 7,0 (sete), comprovado por meio do 

histórico acadêmico curricular; 

7 .2 Figurar na lista de classificados do processo seletivo promovido pela Instituição; 

7 .3 Os candidatos selecionados que não atenderem aos requisitos constantes no subi tem 2.2 serão 

excluídos do certame no ato da assinatura do Termo de Compromisso. 

7.4 Estar devidamente matriculado e com frequência regular em curso de nível médio técnico ou 

técnico profissionalizante na Rede de Ensino Público ou Privado, presencial ou EaD. reconhecidos 

pelo Ministério da Educação, conforme exigência constante no anexo II deste Edital. 

7 .5 Comprovar, no momento da convocação, que está cursando a partir do 2° ano do Ensino 

Médio/Técnico Concomitante e 1° ano do Ensino Técnico Profissionalizante; 

7 .6 Não serão contratados estudantes cujo término do curso seja igual ou inferior a 06(seis) meses 

da data da convocação; 

7 .7 Ter conduta social compatível com o cxercicio das atribuições de estagiário. 

8. DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO - ESTÁGIO NivEL SUPERIOR 

8.1 Ter índice de Rendimento Acadêmico igual ou superior à média 7,5 (sete e meio), comprovado 

por meio do histórico acadêmico; 

8.2 Os candidatos que se inscreverem sem que cumpram o requisito constante do subitcm 2.2 serão 

excluídos do certame no ato da assinatura do Termo de Compromisso 

8.3 Figurar na lista de classificados do processo seletivo promovido pela Instituição; 

8 .4 Estar devidamente matriculado e com frequência regular em curso de educação superior na Rede 

de Ensino Público ou Privado, presencial ou EaD, reconhecidos pelo Ministério da Educação, até a 

data da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio junto a SEMED. 

8.5 Comprovar, no momento da convocação pela SEMED, que está cursando do 4º ao penúltimo 

período/bloco dos cursos que possuem matriz curricular de dez semestres, do 4° ao penúltimo 

período/bloco dos cursos com matriz curricular de oito semestres, ou que já tenham completado 

50% da carga horária de disciplinas para cursos em regime de crédito; 

8 .6 Não estar cursando o último periodo da graduação; 

8 .7 Ter disponibilidade de horário para cumprir o estágio, conforme necessidade da SEMED, de 

maneira que não coincida com o horário de aula; 

8.8 Ter conduta social compatível com o exercício das atribuições de estagiário. 

8.9 A contratação dar-se-á sem vínculo empregatício, mediante a assinatura do Termo de 

Compromisso de Estágio firmado entre a Secretaria Municipal de Educação e o Estagiário, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação divulgada no presente Edital. 

9. DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA VAGA E TERMO DE 

COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

9.1 Concluído o Processo Seletivo para Estagiários (as) e homologado o Resultado Final, serão 

firmados Termos de Compromisso de Estágio obedecendo a ordem de classificação final dos (as) 

candidatos(as) babilitados(as), de acordo com as necessidades da SEMED. 

9 .2 A convocação para o preenchimento das vagas de estágio será realizada mediante contato 

telefônico~ envio de e-mail ou whatsapp cadastrado no formulário de inscrição. 

9.3 É de responsabilidade do candidato manter seu cadastro atualizado perante a Secretaria de 

Educação. 

9.4 O candidato classificado poderá ser convocado para exercício do estágio no período da manhã 

ou da tarde, de acordo com a necessidade e disponibilidade da SEMED. 

9.5 O candidato com deficiência deverá comprovar, para fins da assinarura do termo de 

compromisso, por meio de atestado ou relatório médico atualizado, indicando o CID, que é 

responsável pela veracidade do ato declarado. 

9.6 Caso o candidato convocado não tenha disponibilidade para o horário da vaga ofertada, seu 

nome pennanecen\ na lista de classificação, aguardando lotação conforme necessidade. 
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PREFEITURA M UNICIPAL OE UNIÃO - PMU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

9.7 O candidato que não atender à convocação no período de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 

publicação do ato de convocação, será considerado desistente, ficando excluído definitivamente da 

lista de classificados. 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 Este processo seletivo terá validade de 01 (um) ano a contar da data de homologação do 

resultado final. 

10.2 A inscrição do candidato implicará aceitação das normas para o processo seletivo contidas 

neste edital. 

10.3 Os candidatos classificados comporão cadastro de reserva, sendo convocados na rigorosa 

ordem de classificação, caso surja vaga durante o prazo de validade deste Processo Seletivo. 

10.4 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar, na SEMED as etapas do processo 

seletivo. 

10.5 Em nenhuma hipótese será aceita a substituição do profissional lotado por outro sem este ter 

sido convocado pela Secretaria Municipal de Educação • SEMED; 

10.6 O(A) candidato(a) classificado(a) neste Processo Seletivo para Estagiãrios(as) será 

contratado(a) para a vaga a qual se inscreveu, desde que preenchidos os requisitos contidos neste 

Edital. Não poderá assumir a vaga o(a) candidato(a) que já tenha estagiado pelo perlodo igual ou 

superior a 2 (dois) anos na Prefeitura Municipal de União• Piauí. 

10.7 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora deste Processo 

Seletivo da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, no que a cada um couber, apreciação e/ou 

decisão; 

10.8 Fica eleito o foro da cidade de União- PI, para dirimir qualquer demanda judicial porventura 

decorrente deste Processo Seletivo Simplificado. 

EVENTO 
LANÇAMENTO DO 

EDITAL 
IMPUGNAÇAO AO 

EDITAL 
INSCRIÇÕES 

HOMOLOGAÇÃO DAS 
INSCRICÕES 
RECURSO A 

HOMOLOGAÇÃO DAS 
INSCRICÕES 
RESULTADO 
PRELIMINAR 

INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSOS 

RESULTADO FINAL 
ASSINATURA DO 

TERMO DE 
COMPROMISSO E 

ANÁLISE DE 
DOCUMENTAÇÃO 

União (PI), 1 O de março de 2022. 

7 
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ANEXOI 

CRONOGRAMA DO SELETIVO 

DATA LOCAL 
11/03/2022 Diário Oficial e htt(!s://uniao.(!i.gov.br 

14/03/2022 sclc1ivouniaocuucacao202 1@hotmail.com 

15/03/2022 a 18/03/2022 sclclivouniaocducacao202 1 (íi,hotmai l.com 
22/03/2022 

23/03/2022 se letivouniaoeducacao202 l@.•hotmail.com 

25/03/2022 hU(!s://uniao.(!i.gov.br 

26/03/2022 sclctivouniaoeducacao2021 @hotmail .com 

28/03/2022 Diário Oficial e httns://uniao.ni.Pov.hr 
30 e 31/03/2022 

SEMED 

8 

ANEXOU 

QUADRO DE VAGAS 

FUNÇAO/AREA DE 
CONCOWNCIA 

VAGAS C/H CURSOS ATRIBUIÇOES 
ITEM ADMITIDOS 

Estágio em sala de aula no núcleo CUtsando Estágio em sala de aula 
1 diversificado cm escolas Licenciatura Plena no núcleo diversificado 

d, tempo integral !O VAGAS + 20H em Pedagogia ou cm escolas de tempo 
CR• oonnal superior ; integral 

Licenciatura plena 
em dança, educação 
frsica ou artes com 
habilitação cm 
dança 
Cursando Atuará no apoio aos 

2 Auxilíares de apoio à inclusão OS VAGAS + 20H licenciatura plena alunos nas atividades 
CR• 

3 Estágio cm sala de aula 10 
VAGAS4CR• 

CR•CADASTRODERESERVA 

ANExo m 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

INSCRIÇAO N• _ _____ _ 

20H 

em pedagogia ou da vida diária. 
normal superior 
CUtsando Aruari no apoio 
licenciatura plena ao profcssor(a) de 
cm pedagogia ou educação infanlil ou 
oormal superior; ensino fundamental 
licenciatura plena 
cm letras português, 
letras 
inglês, lctrM 
espanho~ 
matemática, história, 
geografia ou 
ciêDCias da 
nam=a (biologia, 
auimica ftsica) 

NOME DO CANDIDATO: __________________ _ 

ÁREA DECONCOftRtNCIA _________________ _ 

DATA DE NASCIMENTO-------'-------'------

9 

RG: ______ ORGÃO EXPEDIDOR. ______ CPF: ______ _ 

ENDEREÇO COMPLETO: __________________ _ 

TELEFONES: ____________________ _ 

E-MAIL: _______________________ _ 

PORTADOR DE DEFICi tNCIA: ( ) SIM ( )NÃO. (ANEXAR O LAUDO) 

DECLARO que, ao assinar essa ficha de inscrição, acato as regras descritas no Edital deste presente 

orocesso seletivo. 

União (Pl)._ _____ de _______ de 2022. 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE TEMPO 

Eu. __________________ , CPF nº _______ __ .RG nº 

------~ declaro ter disponibilidade de tempo para cumprir a carga horária de 

______ horassemanais relativas ao exerclcio da função de ________ ~ 

nos dias e horários indicados pela Prefeitura de União - PI, confonne cronogramade atividades 

disponibilizado pela SEMED, obedecendo a compatibilidade com as atividades acadêmicas . 

--------~-de _______ d. e 2022. 

Assinatura do(a) candidato(a) 

11 
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PREFEITURA MUNICIPAL OE UNIÃO - PMU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

ANEXO V 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

Seletivo Público Simplificado _______________ Edital ___ _ 

Nome do candidato: ______________________ _ 

Cargo: _____________________ Insc. ____ _ 

TIPO DE RECURSO-(Assinale o tipo de Recurso) 

( ) Contra indeferimento de inscrição 

( ) Contra o resultado preliminar 

( ) Contra o resultado final 

( ) Outros 

Justificativa do candidato - Razões do Recurso 

.. 
Obs.: Preencher em letra de forma e enviar no prazo estabelecido no Oonograma de Atividades -
Anexo I doEdital 

Cidade (UF) _______ __, ___ ~ ____ de 2022. 

Assinatura do candidato 

Assinatura do Membro da Comissão 

~ 

ld:05D4ECDDE37CB8DF 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO 
PRAÇA BARÃO DE GURGUÉIA, 443-CENTRO

UNIÃO-PI.CNPJ: 06.553.606/001·30 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ERRATA AO AVISQ DE CONTINUIDADE DE CERTAME 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N• 045/2022 

TOMADA DE PREÇOS N• 006/2022 

12 

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução dos Serviços de Pavimentação de 
Ruas no Bairro São Pedro, Zona Urbana, Município de União-PI .. 

ONDE SE LÊ; 

DATA DA ABERTURA: 24 de fevereiro de 2022 às 09:00 horas. 

~ 

DATA DA ABERTURA: 14 de março de 2022 às 09:30 horas. 

Visto: 

~eiras 

Prefeito 

Publique-se. 

UNIÃO (PI), 10 de março de 2022. 

ld:0E288D801488BACF 

RETIFICAÇÃO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO COSTA, ESTADO DO PIAut, o 

Senhor José Neto de Oliveira, no uso de suas atribuições legais e nos termos 

da Lei, torna pública a retlflcação da Portaria nº 020/2022, de 03 de março 

de 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios na edição 4525, no dia 

04 de março de 2022, pãgina 203, código identificador n º 

0B62021C5E64084E, conforme os termos especificados a seguir. 

ONDESEL~: 

Art. 2° - As férias refere-se aos períodos aquisitivos 2021/2022, que será 

gozada d e 03/03/2022 a 01/03/2022 

LEIA- SE: 

Art. 2° - As férias referem-se aos períodos aquisitivos 2021/2022, que será 

gozada de 03/03/2022 a 02/04/2022 

Permanecem inalterados os demais termos da Portaria ..... . 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SEI 

Gabinete do Prefeito Municipal de João Costa, em 10 de março d e 2022 . 

íYM- di:JJ tlÍrJ~ 
JOSé NETO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 

ld: 1518E909E86ABA59 

ti 
ESTADO DO PIAU! 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL E CIDADANIA 

CNPJ: 17.852.867/0001-78 

EXTRA TO DE CONTRA TO NºI 1/2022 

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DE 
JUAZEIRO DO PIAUI 

CONTRATADA: IRANILDES SOARES DA CRUZ BARROS 

CPF: 843.155.393-68 

OBJETO: CONSELHEIRO TUTELAR 

RECURSOS: FPM 

VALOR TOTAL: 4.848,00 

VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses 

DATA DA ASSINATURA: 02/03/2022 

Jrlen Joyce Moreira de Matos 
Sec. Municipal de Assistência Social e Cidadania 

Juazeiro do Piauí - PI 

Walberlan Farias Barros 
Sec. Municipal de Administração e Recuisos Humanos 

Juazeiro do Piauí - PI 


