
CÔNSULÍORIA ÉM GÊSÍÃO EDUCÂCIONAL Rubrlce:

Á Secretaria Municipal de Educação de São Bernardo . MA

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

Gestão Educacional.

J. A. DO VALE CONSULTORIA Êiii GESTÃO EDUCACIONAL

SUPERA CONSULTORIA PÚBLrcA EDUCACIONÂL

CNPJ: 29 286 159i0001-04

E-mail: superaconsuloriapi@gmail.com

ENDEREÇO: Rua SenadorCândido Fenaz, 1250, Ed. TheOfficeTower, Sala 1804

BAIRRO: Jóquei CIDADE/UF: Teresrna - Pl. CEP: 64049-250

F0NE: (86) 99999-7590

NOME PARA CONTATO Juran

Prezado(a) Secretario(a),

sqnção do Vale

Objetivando prestai'§erviços pâra o sêu município, especialmente junto à pasta

que você está à Íente, utilizarnos da presente para apresentar proposta de preços para a

prestação de serviços de consultoria em gestão pública com enfoque da educação pública

municipal, nos termos a seguir assentados:

01. DO ESCOPO EMPRESARIAL

0s serviços oferecidos pela empresa englobam atividades inerentes ao

cotidiano de trabalho da gestão municipal, especialmente a Secretaria de Educaçã0, sempre

Supera CONSULTORIA
em Gestão Pública

R. Senador Cândido Fenaz, 1250, The Office

Tower Sala 1804, Jóquei, Teresina/Pl.

86.33054641 | superaconsultoriapi@gmail,com

A empresa SUPERA CONSULTORIA nasceu da soma de conhecimentos

adquindos 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 prestaçâo do serviço público, especialmente

na assessoria e consultoria às questões inerentes às relaçôes jurídico-administrativa com

servidores, acompanhamento de sistemas inerentes à educação municipal, além de trabalho

consultivo no tocante à prestação de contas e dentre outros.

02. DA FORMA DE ATUACÃO:
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Foh.
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compromissada em orientar ao cumprimento estrito dos normativos pertinentes em todos os

âmbitos.

02. A. REGIME DE PRESTACAO DOS SERVICOS

Não obstante a empresa ter sede em Teresina/Pl, os serviços são

prestados de forma inintenupta, por meio de visitas constantes, mediante ligaçÕes telefônicas e

troca de e-mails, repassando informações e orientação acerca da elaboração de documentos.

02.8. DA ESPECIFICACAO DOS SERV|C0S

02.B.1.Educação Municipal:

1) Estudo, à luz do ordenamento .jurídico, acerca da necessidade quantitativa e qualitativa de

profissionais do magistério;

2) Oferecimento de íormaSes e suporte mnstante de questões pedagógicas inerentes à

educação municipal, com objetivo de erguer a qualidade do ensilp;

3) Colaboração na edição na dahÍa6i,ré/ou alteração das $gpostas pedagógicas da rede

e/ou escolas, matriz curricular. regimentos intemos das escolas, plano municipal de educação;

4) Apoio consultivo na criaçáo e ajuste de legislação municipal

5) Análise e consultas, mediante parmer jurídicos, de questóes/requerimentos apresentados

pela secretaria municipal de educação;

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

7) Estudo informativo acerca das verbâ§:públicas percebidas, bem cpmo previsões de receita;

8) Orientação de medidas que otimizam:,ô,reesbimento de receitas ao município;

9) Análises estatísticas de gastos púHicps, bem como elabração de impactos flnanceiros da

relação receita/despesa.

03. DA CONTRAPRESTAÇAO

Em contraprestação pela realização dos serviços acima assentados, os

valores cobrados são:

Descrição Unidade
Pgto.

de Quantidade I Valor unitário

l(Ner)
Valor Total

Serviços

discriminados
no item 02.8.1

desta proposta.

MêS 12(doze) R$ 96.000,00
(noventa e seis

mil reais)

VALOR INTEGRAL DOS SERVICOS R$ 96.000,00
(noventa e seis

mil reais)

NSTIPERA

Supera CONSULTORIA

em Gestão Pública

coNSULToRIA ÊM GEsÍÀo EDUcAcIoNAL

R$ 8.000,00
(oito mil reais)

R. Senador Cândido Ferraz, 1250, The OÍfice

Tower Sala 1804, Jóquei, Teresina/Pl.

86.33054M1 | superaconsultoriapi@gmail.com
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Folha
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04. FORMAS DE PAGAMENTO

0 adimplemento será realizado mediante transferência bancária mensal

na conta da empresa J. A. D0 VALE Consultoria em Gestão Educacional, SUPERA Consultoria

em Gestão Pública Educacional.

05. CONDIÇOES GERAIS DA PROPOSTA

do seu recebimento

Atenciosamente,

OSddnUord0cS0 rãoSEe0S0pr0pOShbatra SanUcquaep roÍipedêp

ASodespecializados, na qu

incidências flscais e en

taadaA

Jurandi Âsswçaç do Vale

§oeis-admiaislador

Supera CONSULTORIA
em Gestão Pública

W

diretamente

06. DA VALIDADE

25 de março de2021.

R. Senador Cândido Ferraz, 1250, The oÍfice

Tower Sala 1804, Jóquei, Teresina/Pl.

86.3305-4641 | superaconsultoriapi@gmail.com
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LP

A Secretaria Municipal de Educação de São Bernardo - MA

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

Dados da empresa:
LPf Assessoria Capacitação e Proietos LTDA, - CNPf: 40.080121/000105
Endereço: Rua Padre Manoel Felix, 622 Centro Campo Maior Piauí CEP: 64.280-000
Telefone: 86 99 4 47 -97 63 ; 99807 - 4686; 99538-9109
E-mail: I oiassessoriaoroietos(ôoutlookcom

1. DAFORMADEATUAÇAO
A empresa oferece a seus clientes uma consultoria em gestão publica, voltada

principalmente para ajudar os gestores no cumprimento correto dos procedimentos
administrativos pedagógicos amplamente fiscalizados pela sociedade, Tribunais de
Con tas 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 contratoi Leticia Leite Cavalcante de Macedo

2, DOIDEALDAEMPRESA:
A empresa LP] Assessoria Capacitação e Proietos LTDÁ' iniciou com o ideal de unir as
experiências adquiridas por seus sócios e colaboradores no decorrer de suas üdas
profissional Iidando diretamente com gestão publica para auxiliar a administração
publica nas atividades do dta a dia. A proposta foi muito bem pensada e analisada até se
chegar a um denominadorrriômum, qual seja, oferecer serviços de uma empresa que
possui mentes privilegiadas na área de gestão publica especialmente a municipal e afins.
Esse conhecimento é repassado com responsabilidade e compromisso.

3. DAFORMADE ATUAçÃO
A 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.

3.8 DA ESPECIFICAÇAO DOS SERVIÇOS

3.8.1 Educaçâo Municipal:

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.



PÍocesso:
Foltla
Rubrica:

L9
/ Elaboração e/ou 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;

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

r' Elaboração e/ou adequação da legislação municipal aos ditames constitucionais e
federais;

r' Estudo detalhadoda melhor forma de lotâção dos servidores; dentre outros.
/ Análise da evolii$ó dos recursos municipais, com previsôes de crescimento ou

decréscimo de.ieceita e despesas;
/ Estudo quanto-à.rriabilidadà dos planos de carreira dos servidores com sugestões

de modificação pafa melhorar os investimentos;
r' Proposta de proietos para aumentar e as receitas do município;
/ Análise da viabilidade financeira de escolas de pequeno porte;
/ Planelamento§,dd.hvestimentosedespesasanuais;
/ Acompanhrd ,l& forma de aplicação dos recursos, assim como informações

dos procediúêÍiiô§:'idas prestações de contas dos programas federais, impacto
financeiro do§:i*&os e defesa técnica para os órgãos de controle externos: TCU,
TCE e Ministério Público./ 

,i,:'i:rlllii..irrii:

03. DACONTRAPRESTACAO
Em contrap&i$i$o pela realização dos serviços acima assentados, os

valores cobrados sã,o:: i:::i:i:r,

4. CONDICOESGERÁISDAPROPOSTA

4,1, CONDIçOESGERAISDAPROPOSTA
0s 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.

aJ 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

Descrição Valor
Unitário

Valor Total

Serviço s

discriminados
no item 3.B.1
desta proposta

Parcela 11 (umal R$ 9000,00
(nove mil
reais)

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

VALOR INTEGRAL DOS SERVICOS R$ 108.000,00
(cento e oito mil
reais))

Unidade de Pgto.

I

I,tnr
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b) Leticia Leite Câvalcante de Macedo: possui graduaçào em Direito. Em 2014 na

Faculdade Estácio de Teresina-PI. Especialista em Docência do Ensino Superior.

FACULDADE KURIOS em 2017, KIIRIOS, Brasil. Especialista em Direito Clivil e Direito
Processual. Em 2017. Faculdades Estácio de Tercsina. Estácio Teresina-PI. Curso de

Formação cm Mcdiador e Á.rbitro L,strajudicial, pela Escola Superior de Advocacia do Piaui -
ESAPI, em 2018. pós gf-aduanda em Direito Administrativo e Constitucional pela Escola

Nacional de Advocacia. Advogada Sócia do Escritório NEVES&CAVALCANTE,.

c) Rizalva dos Santos Cardoso Rabelo: MBA em Gestão Educacional e em Dircito
Educacional. Experiência'rém Gestão Pública, Escolar e Educacional, Gestão Estratégica,

Relações Intemacionais, Políticas Públicas, Formação de Professores com ênfase em

Currículo de Educação Básica, Ensino de Ciências e Matemática.

5. FORMASDEPAGAMENTO

5.1 Conta bancária da empresa: Banco do Brasil Agência:0106-6 Conta Conente: 35132-6

5.2: Dados do coordenadorresponsável:
''rir.

Nome: Lcticia Leite Cavalcantc de Macedo R.G.289224), CPF:036305293 3 0. Rua

Aldemar Mendes, 577, Campo Maior-PI, CEP:64280-000, Telefone: (86)998011686

Oó. DA VALIDADE

A presente proposta

Campo Maior /PI, 19demarço de 2021.

Atenciosamente,

LETICIA LEITE Assinadodê fomô deitarpo,

CAVALCANTE DE LETroÂLEÍrE c vÀ1.Âr,rÍr oE

MACEDO Dadôs: 202 r.04.2r 121659{3'00

Leticia Leite Cavalcante de Macedo

Sócia Administrativa

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 Piauí em 2020.



Folha: .1 r.,nuortfr-F

AraúioE-Araújo

Á Secretaria Municipal de Educação de São Bernardo - MA

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

Consultoria em Gestão Educacional.

Dados da empresa:

Priscilla Alves de Araujo - Eirele - ME. - CNPJ: 21.27 5.950/000107

Endereço: AVENIDA RAUL LOPES, N"880 - SALA 1417 EDIFICIO POTY PREMIER
BAIRRO: JOQUEI CEP: 64049250 - Teresina - PI -

I - IDEAL DA EMPRESA:

A empresa Priscilla Alves de Araujo - Eirele - ME, Araujo & Araujo
Ássessoria e Consultoria em Gestão Pública imciou com 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 coúecimento

é repassado com responsabilidade e compromisso.

II - ATUAÇÃO DA EMPRESA:

A empresa oferece a seus clientes uma consultoria em gestão pública,

voltada. principalmente. para ajudar os geslores no cumprimenlo correto dos proc.ed.imcntos

administrativos, amplamente fiscalizados pela sociedade, Tribunais de Contas e Ministério

Público.

Realiza, em especial, encaminhamento§ e acompanhamcntos voltados

para o aprimoramento da qualidade do ensino municipal.

III- ATIVIDADES DA EMPRESA

. Estudo detalhado da necessidade quantitativa e qualitativa de profissionais do

magistério;

em cê!t áo



Processo:f,/ iL

Foltla:

o Orienta nos procedimentos de todas as modalidades de ensino prioritárias do
município, como ensino infantil, fundamental, educação dejovens e adultos, mais
educação, dentre outros;

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

o Avaliações qualitativas dos servidores;

. Capacitações;

. Orientações em todos os trabalhos pedagógicos necessários o acompaúamento das

atividades diárias e melhoria da qualidade do ensino.

o Elaboração e/ou 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 Iicenças,

afastamentos, contratações;

o Audiências com os órgãos de controle e servidores explicitando as justificativas dos

atos orientados;

o 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;

o Estudo quanto à viabilidade dos planos de carreira dos servidorcs com sugestões de

modificaçâo para melhorar os investimentos;

o Proposta de projetos para aumentar e as receitas do municípiol

o Análise da viabilidade financeira de escolas de pequeno porte;

r Planejamentos de investimentos e despesas anuais; 
. .

o Acompaúamento da forma de aplicação dos recurgos, assim como informa@s.dos
procedimentos das prestaçôes de contas dos programas federais. impacto funanceiro

cios recursos e defesa técnica para os órgãos de cor.itrole extemos: TCU, TCE e

Minisrerio Público.

IV. DA CONTRAPRESTA AO

Em contÍaprestação pela realizaçáo dos serviços acima assentados, os

valores cobrados são:

Araúpa.Araúil
coisurtoriâ
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Araújoa-Araú|r
Con!ultoÍiã em Cást áo

Descrição Unidade de
Pgto.

Quantidade Valor
Unitário
(Mês)

Valor Total

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

Mês 12(doze) R$ 10.000,00
(dez mil reais)

R$ 120.000,00
(cento e vinte
mil reais)

VALOR TNTEGRAL DOS SERVICOS R$ 120.000,00
(cento e vinte
mil reais)

V. FORMAS DE PAGAMENTO

O adimplemento será realizado mediante transferência bancária mensal

na conta da empresa..

VI. CONDICOES GERAIS DA PROPS§IA

Os trabalhos propostos serão coordenados pela equipe de profissionais

especializados, na qual atuarão diretâmente 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.

Teresina/Pl, 25 de março de 2021.

Atenciosamente,

[) ri sc il lir \ u.i rlc Àru
'l'itu lu .{d nr i nislÍ:rdr'rrir

ARÁLJC & ARAUJO ASSESSCRIÀ i CO\lSUI..IORIÂ Efu1GÉSTÁÔ FJBL.JA..\I-.J 2 27,95I)I]::]]1Ii


