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ld: 167C3725B2E6502A 

ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
Praça Sélo Félix, ll, Centro - CEP: 64.875-000 - CNPJ: 06,554,125/0001-40 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO - PI 

ADMINISTRATIVO Nº 002IN/2023-CPL INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2023. 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ATRAVÉS DA PESSOA JURIDICA 

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA, CNPJ: 10.682.231/0001-86, com 

endereço na Rua Breno Pinheiro, 19, São Cristóvão, Teresina-PI , CEP 

64.056-010, ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM 

FUNDAMENTO NO ART. 74, INCISO Ili, ALÍNEA C, DA LEI 14.133/21 . 

FAVORECIDO: CONPLAN CONTABILIDADE LTDA, CNP J : 10.682.231 /0001-86, 
com endereço na Rua Breno Pinheiro, 19, São Cristóvão, Teresina-PI. CEP 
64.056-010. 

VALOR TOTAL: R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), dividido em 

12 parcelas mensais de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) . 

VIG!NCIA: 02/01 /2023 a 02/01/2024. 

MANOEL EMÍDIO - PI , em 02 de janeiro de 2023. ____ ,... .......... _ .. __ 
CLAUDIA MARIA OE JESUS ::=-..,.:;.:.-___ .., 
PIRES MEOEIROS:45171769320-~ --.. -===._~,,, .. ~ 

// - --·--CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS 

Prefeita Municipal 

ld :030E6A90955A5308 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST:tNCIA SOCIAL 
RUA JUSCELINO KUBISTECK S/N, BAIRRO ALTAMIRA 

CEP 64875-000 Manoel Emfdio - PI 
Lei N º 446/01, de 31 de agosto de 2001. 

Resolução CMAS nº 01/2023, de 03/01/2023. 

Aprova a reprogramação do saldo 
finance iro do FMAS Fundo 
Municipal de A ssis tência Social do ano 
de 2022. oriundo do FNAS - Fundo 
Nacional d e A ssis tê ncia Social através 
do C o-financiamento do Governo 
Fed e ral~ e d á outras pro vidências . 

O conselho Municipal de Assistência Social - CMAS - de MANOE L E MIDIO. 
no uso das a tribuições que lhe conf"ere a Lei N° 194 de 15 dezembro de 19 9 5 , e 

Considerando que o s recursos vinculados Fundo Municipal de Assistência Social do 
Cofinanciamento do Sistema Único Nacional da Ass istência Social do Governo E stadual,. 
para o exercício 2022. foram utilizados dentro dos parâmetros estabelecidos em Lei e 
dentro de cada Bloco correspondente. 

Considerando que a gestão vem atendendo aos c ritérios das Portarias nº 440 e 442 de 
2005; 

RESOLVE, 

Art. 1° - Aprovar o Plano de reprogramação e Aplicação do saldo dos Recursos 
financeiros de 202 2 vinculados ao FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, 
oriundos do Cofinanciamento do Sistema Único Nacional da A ssistê ncia Social do 
Governo Federal através do Fundo de A ssistência Social - FNAS. ficando da seguinte 
~ : 

f t'iiis~' 
~--=--

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS~NCIA SOCIAL 
R.UA JUSCELINO KUBISTECK SIN, BAIRllO ALTAMIRA 

CEP 6487!1-000 Manoel Eaflllo.- PI 
Lei N" 446/01, de 31 de aa- de 2001. 

1 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 

Serviço de proteçllo e Atendimento Integral à Famflia-PAIF 
Destinação do recurso: custeia os serviços para implantação e manutetl911o de CRAS e 

ialização da rede de proteção social. 
·,. .. 
"CONTA SITUAÇAO PISOS VALOR 
BANCARIA 31/12/2022 
31.109-X Reprogramação do FIXO-CRAS 

saldo de 2022 SCFV 7 .191,03 
EQUIPE 
VOLANTE 

PISO APLICAÇAO 
❖ Pagamento de servidores vinculados ao CRAS 
❖ Aquisição de mobiliário, material de infonnática. 

tonners. cartuchos. material de expediente. limpeza. 
higiene(exclusivo manutenção do CRAS. PA,IF. 
SCFV e grupos); -

❖ Aquisição de se,,eros de alimentos .poíia awmds .aa 
necessidades do desenvolvimento das ~ do 
PAIF; 

PISO BÁSICO (proteção ❖ Pagamentos de palestrantes para ministrar palestras 
,iocial básica) 

, .. . ~ .. ~ ~ 
- - --

e/ou oficinas voltadas à oomunidade ou à familia; 
♦ Aquisição de material para capacita91o. inamçlo 

produtiva, ações comunitllrias. para ofll:inas h\ctteas 
e para campanhas socioeducativas. tais como 
vídeos, brinquedos, materiais peda&óaicoe, 
camiaetaa, outros dcatinadoa AOf ~ : 
socioassistenciais; 

♦ Contratação de empresa para produção de materiais 
gráficos( banner, faixas, placas. adesivos, folders, 
calend6rios,. cartazes. planfletos, cartilhas e oulraa) 
para utiiizaçao do CRAS; . ·' 

·~ <e_ •• •• de 9CIWla_,.,. . .•.• . , -

9-« ê s -==-==~-

- , "' 

OON8ltLIIO MUNICIPAL Dlt ASSIS'l'.brCIA SOCIAL 
RUA .RJSCELINO KUBlSTECK S/N, BAIRRO ALTAMIRA 

CEP6487-MaaoelE-lo-PI 
Lef N" 446/01, de 31 de .,.- de 2001. 

rn■mlllcnçllo de ar c:ondici....do, comp,,tadn,,es e 

·llnp.w ; •"-11 . . . 
• Aquisiçao de mallkias esportm>e, _,_ • . 

m.uak.aia e educlitivoe para o SCFV; ... , " ,.., ... ' 

♦ Malaiais para '"'"-'■...,. ·e &ldvidadcs;'• , b 
♦ Malaiais pua a n,aluaçlo de oficinas, .,.,._ e 

demais atividades; . . _ . 
♦ Papmento de combustlvcl para dielllloadliiÍÍÍo daa 

equipes; , 
♦ P- locaçllo de ~ a amviços do CRAS e 

SCFV; 
♦ Aquisição de eletroelett6oicos (.,._.,.._. 

impressora. nobreak. notebook etc); 
♦ Diárias de técnicos, coordenadores do CRAS e 

SCFV. oficineiros e educadores sociais; 
(maioree detalbea sobre oa patoa eo• o recano 
em anexo na portaria 2.301, 06 de •ov-bro de 
2018.) 

l - O Programa Criança Feliz é uma iniciativa do Governo Federal e coordenado pelo 
Mi nis tério da Cidadania Secretaria especial do Desenvolvimento Social para dar um 
acompanhamento a todas as familias cadastradas ao CADUNJCO que possuem crianças 
de até seis anos de idade completos ou os setenta e dois meses de vida e crianças com 
deficiencia até 05 anos de idade e gestantes. Esse programa visa dac orientações para as 
famílias de beixa renda. na tentativa de fàzer com que as condiçGes para a criaçlo e 
oclucaçlio das crianças aejam cada vez -0--. 

O objetivo principal é ajuda.- da melhor maneira as familias a desenvolver individÚo. 
mais saudáveis e com toda a fonnaç&o ~ para poder viver em aocieclade. 
Obviamente. o e,-, comum na tentativa de niduzir u..-das~ ....... 
peladesia-)dade INICial, qae6 ....._.._ ~- tDdo o Bruil. ,..:.t...1; 

CONTA 
:aANCÁIUA 

SlnJAÇÃO PIIOGILUlà l VALOll 
3l/12nllU 
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~ 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASS~CIA SOCIAL 

RUA .JUSCELINO KUBJSTECK SIN, BAIRRO ALTAMIRA 
CEP 641175-000 Manoel E-lo - PI 

Lei N" 446/01, de 31 de agoato lle 2801. 

1 
R.--•rBn do 1• . 32.S24--4 -.,..~.,.----.-- Criança Feliz 8.341,S7 

:,ls--------...1...- =sal=do=-=de=--=2-=02=2=-__,_ _ ___ ___ __J_ ________ ~ 

PISO 

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

APLICA O 
+ Papmento de Funcionârios viAculados a 

Equipe do PCF; 

+ Aquisição de mobiliério, de 
infonmnca. tonners, caiu.bos 
expediente, limpeza. higiene, ( exclmlvo 
para manutenção do mesmo) 

❖ Aquisição de gencros alimentlcios para 
atender as necessidades do 
desenvolvimento das ações; 

❖ Pagamento de palestrantes para ministrar 
palestras e/ou oficinas voltadas às 
familias acompanhada pelo PCF; 

❖ Custeio de diárias e passagens para 
técnicos~ supervisor e visitadores 1~ do 
programa criança feliz; '..6 

❖ Material de expediente. 

❖ Aquisição de material paià ·.capaci18Çlo 
continuada, para oflcinas lúdicas e para 
cempenbee socioeducati~ taia como 
vídeos, brinquedos. materiaia 
pedagógicos, cami-, bolaa' e OUblllf' . 
deadaedot ao PCP; . -

• Aquiaiçlo 

• 

( cmnptlwdor, 
oocebooll:•); -~-

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST&NCIA SOCIAL 
RUA .JUSCELINO KUBISTECK 8/N, BADUlO ALTAMIRA 

CEP 641175-008-..el 11.afdlo-PI 
Lei N" 446/01, 11e 31 de ........ de 2801. 

de mascriais gráficos o,.ru-, filixas. 
placas, adesivos. panfletos, carlilhu e 
outros). 

❖ Aquisição de mesas, cadeiras. 
ventiladores, ar condicionado. arm6rios. 
arquivos, estantes e notebook; 

♦ Reparos, consertos. revioões. divisórias. 
pinturaS e reformas; 

❖ Serviços de buffet e lanches destinado 6s 
reuniões; 

❖ Aquisição de kit de bebe para as 
gestantes acompanhadas pelo PCF; 

❖ Pagamento de combustível e manutcnçlo 
do carro. 

(Maiores detalhes 1obre os pnos com 
o recurso em anexo na portaria 2.601, 
de 06 de Novembro de 2018) 

ll - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO 

BRASIL( IGD-PAB) 

Destiaaçlo do recurso: custeio para aprimoramento da exccuçllo do Programa Boba 
Familia. 

CONTA SITUAÇÃO PISO 
VALOR 

BANCÁRIA 31/12/2022 

38.490-9 
Reprogramação do IODPAB 124,56 

saldo de 2022 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASS~CIA SOCIAL 
RUA JUSCELINO KUBISTECK SIN, BAIRRO ALTAMIRA 

CEP 64875-000 ~l Emfdio- PI 
Lei Nº 446/01, de 31 de agosto de 2001. 

PISO GESTÃO 

APLICAÇAO 

ladice de Genao + Aquisiçao de mobiliário, equipamentos, 

Dacentralizada 
Programa Bolaa FamOia 
e do Cadutro Único/ 
IGDPBF 

elctrõaicos. computadores, estabilizadores, 
impn,saona, tonncrs, cartuchos, materiais de 

expcclicnk: cm geral; 
♦ Reparos, conoertos, revisões, divisórias, pinturas, 

reformas e adaplaçõcS ao espaço do CRAS; 
❖ Pagamento de combustível para deslocamento dos 

servidores, exclusivamente utilizados nas ações do 
PBF e do cadastro Único; 

❖ Custeio de diárias e passagens dos trabalhadores 
que atuam no PBF, gestores e conselheiros da 
Assistência Social para participação nos eventos 
relacionados ao programa; 

❖ Custeio de diárias e passagens dos técnicos, 
coordenadores cadasbadorcs do PBF; 

❖ Contratação de empresa para serviços de internet e 
manutenção de ar condicionado, computadores e 
impressoras: 

❖ Realizar oficinas para geração de emprego e 
reada, de acordo com as necessidades locais de 
mão- de- obra especializadas; 

❖ Contratação de empresa para confecção de 
material informativo, pagamento do contrato e 
cópias impressas, l~ã~ de carro de som e I 

divulgação em JOma1s, rádios. dentre outros meios 
de comunicação de massa, noticias de relevâncias 
acerca do Programa Bolsa Familia. 
(maiores informações sobre os gastos com o 
recurso em anexo de acordo com o caderno de 
orientações sobre o IGDBF). 

'éa~-~ 
-===--

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI~CIA SOCIAL 
RUA .IUSCELINO KUBISTECK SIN, BAIRRO ALTAMIRA 

CEP 64875-000 Manoel Emfdlo - PI 
Lei Nº 446/01, de 31 de agosto de 2001. 

111- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE 
ASSISTENCIA SOCIAL- IGDISUAS 

. Destinação do recunio: custeio de aprimoramento da cxecuçlo da gestão na 
unpl':"'en~, execução e monitoramento dos serviços. prollJUIUIS. projetos e beneficio 
a ass1stênc1a. social. 

CONTA BANCARIA 

31.100-6 

PISO 

fadice de Geetllo 
-trallzada do 
SQtema Único d e 
ANateacla Social 

No minino 3% para 
atlllzaçAo do Conoelbo 
(CMAS) 

' 

SITUAÇÃO PISO 
VALOR 

31/12/2022 
Reprogramação de 

saldo 2022 IGDSUAS 21,93 

APLICAÇÃO 

❖ Aquisição de veiculos para deslocamento de 
equipes dos serviços socioassistencias para a 
realização de visitas, busca ativa e 
acompanbamc:nto social; 

❖ Aquisição de mobiliário, equipemcntos. 
elctroelctrõnicos, eletrodomésticos. computadores, 
estabiliza.dores. impressora., cartuchos, materiais de 
expediente cm geral. nobrealc. notebook etc); 

•:• Locaçllo de velculos para o deslocamento de 
conselheiros de assis~cia social. para 
monitoramento e fiscalização de programas e 
oerviçoo da uaiateacia social; 

❖ Cuoteio de diárias e passagens doa trabalhadores do 
SUAS, aoatorea o conaelheiroa de assistencia social 
para participaçlo 1101 eventos do SUAS. 

❖ Contratação de empresa para serviços de internet e 
~anutenção de ar condicionado, computadores e 
1mpn:,sso11LS; 

• Papmcnto de paleatnmte para ministrar 
capacitações, para trabelbadores do SUAS e 
conaelheiros de Aasi-.:ia Social; 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISttNCIA SOCIAL 
RUA JUSCELINO KUBISTECK SJN, BAIRRO ALTAMIRA 

CEP 64875-000 Manoel Emldio - PI 
Lei Nº 446/01, de 31 de agosto de 2001. 

❖ Contratação de cmp,csa para confecção de material 
informativo, divulgação no rádio, carro de som e 
outros meios, sobre campanhas, esclarecimento à 
população sobre os direitos socioassistenciais, 
sobre os serviços, programas, projetos e beneflcios 
do SUAS, Beneficio de Prestação Continuada 
(BPC) e ações correlatas como o BPC na escola e 
BPC Trabalho e Programa Bolsa Familia; 

❖ Contratação de fornecimento de alimentos (lanches 
prontos) e buffet. 

(maiores detalhes sobre 01 gastos com o recuno 
em anexo de acordo com o caderno de 
orientações sobre o índice de Gestão 
descentralizada do Sistema Único de Assistência 
Social- IGDSUAS) 

IV - Reprogramar os repasses da Portaria 369 do EPI 

Destinação do recurso: Custeio para aquisição do EPI para funcionários e para 
acolhimento tendo como objetivo garantir o que é previsto em lei. 

VAWR 
CONTA BANCÁRIA SITUAÇÃO PORTARIA 369 

31/12/2022 

35.390-6 
Reprogramação do 

EPl 28,78 
saldo de 2022 

V• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

ICONTA 
34.105-3 

1 SITUAÇÃO 
Reprogramação do 
saldo de 2022 

• • 
CMAS --.. ---

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
RUA JUSCELINO KUBISTECK S/N, BAIRRO ALTAMIRA 

CEP 64875-000 Manoel Emídio - PI 
Lei Nº 446/01, de 31 de agosto de 2001. 

Destinação do recurso: custeio para aprimoramento da execução em todos os 
programas sociais e como profissionais, elencados com recursos oriundos do gestor 
municipal, estadual e federal. 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

~ FRANCIMA FREITAS DE ALEN'CAR 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

ld:167C3725B2E64B63 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO 
Praça Altamiro de Arêa Leão, 10 - Bairro Centro 

CNPJ - 06.554.935/0001-04 

TERMO DE CONV ALIDACÃO 

Considerando as disposições da lei 8.666/93, especialmente em seu artigo 61, parágrafo único, que determina como indispensável para 
a eficácia dos contratos da Administração a providência relativa à publicação resumida do respectivo instrumento; 

Considerando que constatamos somente agora que o extrato de aditivo de prazo do contrato nº 05/2022 que consta no anexo único 
deste ato, ainda não foi publicado; 

Considerando o poder-dever da Administração de convalidar os atos que não possuam vícios insanáveis, como os de objeto, motivo e 
finalidade, nem mesmo prejuízo a direitos de terceiros; 

Considerando que não se constata, na ausência da publicação do extrato de aditivo do contrato do anexo único, qualquer lesão ao 
interesse público, uma vez que o respectivo procedimento transcorreu na forma da lei, com proposta que apresentou melhores 
condições para a administração; 

Considerando, ainda, o disposto no artigo 55 da Lei 9.784/99- Lei do Processo Administrativo da União, que autoriza a convalidação, 
pela própria administração, de atos que se evidencie acarretarem lesão ao interesse público nem prejuí1.0 a terceiros, nos quais sejam 
constatados apenas defeitos sanáveis; 

Fica convalidado o ato relativo ao extrato de aditivo de prazo do contrato nº 05/2022, que constam do anexo único deste ato 
administrativo, devendo ocorrer a sua respectiva publicação, na fonna da Lei 8.666193, convalidação esta respaldada nos princípios da 
Administração Pública e na Lei Federal nº 9.784/99, visto que não se verifica lesão ao interesse público nem prejuí1.0 a terceiros, sendo 
vicio sanável na forma da lei. 

Roberto César de Arêa Leão Nascimento 

Prefeito Municipal 

ld:09FECSEA690C4C46 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO 
Praça Altamiro de Arêa Leão, 10 - Bairro Centro 

CNPJ - 06.554.935/0001-04 

TERMO DE CONVALIDACÃO 

Considerando as d~posições da lei 8.666/93, especiahnente em sai artigo 61, parágrafo único, que determina como ind~pensável para 
a eficácia dos contratos da Administração a providência relativa à publicação resumida do respectivo instrumento; 

Considerando que constatamos somente agora que o extrato de aditivo de prazo do contrato nº 022/2022 que consta no anexo único 
deste ato, ainda não foi publicado; 

Considerando o poder-dever da Administração de convalidar os atos que não pos.,uam vicies insanáveis, como os de objeto, motivo e 
finalidade, nem mesmo prejuízo a direitos de terceiros; 

Considerando que não se constata, na ausência da publicação do extrato de aditivo do contrato do anexo único, qualquer lesão ao 
interesse público, uma vez que o respectivo procedimento transcorreu na forma da le~ com proposta que apresentou melhores 
condições para a administração; 

Considerando, ainda, o disposto no artigo 55 da Lei 9.784/99- Lei do Processo Administrativo da União, que autoriza a convalidação, 
pela própria administração, de atos que se evidencie acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, nos quais sejam 
constatados apenas defeitos sanáveis; 

Fica convalidado o ato relativo ao extrato de aditivo de prazo do contrato nº 022/2022, que constam do anexo único deste ato 
administrativo, devendo ocorrer a sua respectiva publicação, na forma da Lei 8.666193, convalidação esta respaldada nos princípios da 
Administração Pública e na Lei Federal nº 9.784/99, visto que não se verifica lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, sendo 
vício sanável na forma da lei. 

Roberto César de Arêa Leão Nascimento 

Prefeito Municipal 
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