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Ano – V Edição nº  43                                                                                                        Pedreiras-MA, 02 de março de 2017. 
 

EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 001/2017 

O Município de Pedreiras-MA, por intermédio de seu Prefeito Municipal, com fundamento no art. 37, inciso IX da Constituição Fede-

ral, bem como na Lei Municipal nº 1.430/17, art. 2 inciso VIII, IX, considerando a necessidade temporária de excepcional interesse 

público de não interromper os respectivos serviços, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação 

temporária de professores. 

1.0 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 A Seleção Pública Simplificada será executada por uma Comissão Organizadora instituída pela Portaria nº 200 /2017. 

1.2 Prazo de validade da Seleção Pública Simplificada será de 01 (um ano) contado da data da Homologação, sem prorrogação. 

1.3 A seleção para as funções de que trata este Edital compreenderá: 

a) 1ª. Etapa: Análise da ficha de inscrição, do Curriculum Vitae do candidato e da documentação comprobatória apresentada; 

b) 2ª. Etapa: Entrevista realizada pela Comissão Organizadora. 

c) 3ª. Etapa: Pontuação, divulgação e homologação do resultado. 

2.0 - DAS FUNÇÕES, PRÉ-REQUISITOS/ESCOLARIDADE, CARGA HORÁRIA, VAGAS E SALÁRIO. 

2.1 Os cargos/áreas de atuação e/ou especialidades, pré-requisitos/escolaridade, a remuneração, a carga horária são os estabelecidos 

no quadro a seguir: 

FUNÇÃO REQUISITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

Nº DE VAGAS 
REMUNE 

RAÇÃO 
Zona 

Rural 

Zona 

Urbana 

Vigia Ensino Fundamental 12\ 24h 11 13 R$ 937,00 

Porteiro Ensino Fundamental  40 horas 13 12 R$ 937,00 

Auxiliar de Serviços 

Gerais 
Ensino Fundamental 40 horas 31 17 R$ 937,00 

Motorista Ensino Fundamental e Habilitação Classe D 40 horas 06 - R$ 937,00 

Encarregado de pro-

cessos 
Ensino Médio 40 horas 05 02 R$ 937,00 

 

Professor de Educa-

ção Infantil, Anos 

Iniciais do Ensino 

Fundamental e Edu-

cação de Jovens e 

adultos 1ª e 2ª etapas. 

Diploma acompanhado do histórico, devida-

mente registrado, de conclusão de curso de 

Magistério em Nível Médio e/ou de licenciatura 

plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do 

contido na Resolução n.º 01, de 15/05/2006 – 

CNE/CP; e/ou diploma de licenciatura plena em 

Normal Superior, em todos os casos os diplo-

mas deverão ser fornecidos por instituição de 

ensino superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação. 

20 horas 29 - 

 

 

R$ 1.200,00 
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Professor dos anos 

finais do Ensino 

Fundamental e Edu-

cação de Jovens e 

Adultos 3ª e 4ª eta-

pas. 

Diploma acompanhado do histórico, devida-

mente registrado, de conclusão de curso em 

nível Superior com habilitação em Letras, Ma-

temática, Geografia ou História. 

 

 

20 horas 

 

24 

 

- 

 

R$ 1.200,00 

Apoio pedagógico 

Diploma acompanhado do histórico, devida-

mente registrado, de conclusão de curso em 

Nível Superior com habilitação em Pedagogia 

ou especialização em supervisão ou gestão esco-

lar. 

25 horas 11 
 

- 
R$ 1.200,00 

 

3.0 - DAS INSCRIÇÕES E ENTREVISTAS 

3.1 As inscrições serão realizadas nos dias 07 e 08 de março do ano em curso, no horário compreendido entre as 08h00min e as 

14h:00min, tendo como local a sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Projetada, s/n, São Francisco, Pedreiras-

MA. 

3.2 No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

I – Ficha de inscrição, devidamente preenchida; 

II- Formulário descritivo de entrega de documentos, devidamente preenchido; 

III – Originais e cópias da cédula de identidade (R.G.), cadastro de pessoa física (C.P.F.) e comprovante de residência; 

IV - Cópia autenticada do diploma e/ou certificado de conclusão de curso de nível superior, médio ou fundamental, quando for o caso, 

expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação para cargos de docente; 

V – Cópia do histórico que comprove a escolaridade do candidato inscrito para os demais cargos; 

VI – Cópia autenticada de documentos que atestem, para os devidos fins, experiência no cargo pretendido; 

VII - Cópia do Currículo atualizado com foto 3x4; 

VIII- Para cargo de motorista entregar certidão negativa do registro de distribuição criminal, relativa aos crimes de homicídio, roubo, 

estrupo e corrupção de menores, conforme exigência prevista no artigo 329 do CTB; 

IX- Para o cargo de motorista entregar certidão de nada consta de infrações, expedido pelo órgão competente ( DETRAN). 

3.3 A análise será procedida tendo como base os documentos apresentados durante a inscrição, não sendo possível a anexação de 

qualquer outro documento ou mudança de cargo em período posterior. 

4.0 - DA SELEÇÃO: 

4.1 A seleção constará de: 

a) Análise da ficha de inscrição, do Curriculum Vitae, dos títulos e dos documentos indispensáveis para contratação descritos no item 

3.2; 

b) Entrevista. 

4.2 A entrevista acontecerá nos dias 09 e 10 de Março do corrente ano. 

4.3 Só serão entrevistados os candidatos que cumprirem com a entrega de todos os documentos exigidos no item 3.2 deste Edital; 

4.4 O candidato que não comparecer à entrevista será, automaticamente, excluído do processo de seleção; 

4.5 No momento da entrevista o candidato deverá apresentar documento de identidade; 

4.6 A avaliação para os cargos de nível Fundamental e Médio se limitará a avaliação dos currículos e documentos apresentados pelo 

candidato e entrevista conforme critérios abaixo; 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Tempo de serviço prestado na área que concorre A cada 01 (um ) ano, conta-se 02 pontos, limitando-se a 20 pontos 

Entrevista realizada junto à Comissão Organizadora De 01 a 40 pontos 

TOTAL DE PONTOS 60  



ANO V Nº 43 – PEDREIRAS, EDIÇÃO DE QUINTA-FEIRA, 02 DE MARÇO DE 2017  PAG - 00 
 

 

4.7 Para os cargos de nível superior, serão utilizados os seguintes critérios; 

 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Tempo de serviço prestado na qualidade de professor da área de 

ensino a que concorre 

A cada 01 (um ) ano, conta-se 01 ponto, limitando-se a 10 

pontos 

Participação em Seminários na área de educação, com carga horária 

mínima de 08 (oito) horas, realizado nos últimos 05 (cinco) anos 

Cada certificado conta 01 ponto, limitando- se a 10 pontos 

Curso de especialização na área especifica 05 pontos 

Mestrado na área específica 10 pontos 

Doutorado na área específica 15 pontos 

Entrevista realizada junto à Comissão Organizadora 50 pontos 

TOTAL DE PONTOS 100 

 

4.7.1 Serão considerados como tempo de experiência profissional somente aquelas experiências comprovadamente relacionadas com 

a formação exigida neste edital; 

4.7.2 A comprovação dos cursos e demais capacitações se dará mediante apresentação de diplomas e/ou certificados, podendo ser 

através de cópias devidamente autenticadas. 

4.8. A nota final do candidato (a) será computada da seguinte maneira: A NOTA FINAL CORRESPONDERÁ À SOMA DOS PON-

TOS OBTIDOS EM CADA ITEM; 

4.9. A análise dos currículos se dará no dia 13 de março de 2017. 

5.0 - DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO NO PROCESSO SELETIVO 

5.1 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 

a) obtiver nota inferior a 10 (dez) pontos; e 

b) Não apresentar documento que bem o identifique; 

c) deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos para fins de inscrição;  

6.0 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 

6.1 A classificação final será realizada obedecendo à nota final obtida no item 4.7 deste Edital, de maneira decrescente, obedecendo 

para efeito de desempate os seguintes critérios, nesta ordem: 

a) maior idade;  

b) caso persista o empate a vaga será decidida levando em consideração o desempenho do candidato na entrevista realizada pela Co-

missão Organizadora do certame; 

7.0 - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NA FUNÇÃO 

7.1 Ter sido aprovado (a) ou classificado (a) na Seleção Pública Simplificada. 

7.2 Estar em dia com as obrigações eleitorais. 

7.4 Estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato brasileiro do sexo masculino. 

7.5 Ter idade mínima de dezoito anos completos, na data de contratação. 

7.6 Para o cargo de motorista ter idade superior a vinte e um anos, conforme determina Art. 138, inciso I do CTB; 

7.7 Para o cargo de motorista não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante 

os doze últimos meses; 

7.8 Não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível com a investidura de cargo ou função pública municipal. 

7.9 Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos. 

 8.0 - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CONTRATAÇÃO - ORIGINAIS E FOTOCÓPIAS 

8.1 Cédula de Identidade - RG. 
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8.2 Comprovante de residência; 

8.3 Certidão de Casamento, se for o caso. 

8.6 Cadastro de Pessoa Física - CPF. 

8.7 Comprovante de inscrição no PIS/PASEP. 

8.8 Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição. 

8.9 Duas fotos 3X4 atuais; 

9.0 - DO RECURSO 

9.1 Será admitido recursos em desfavor do resultado da Avaliação da Seleção Pública Simplificada, desde que seja apresentado à 

Comissão Condutora da Seleção Simplificada, durante o período de 15 de março de 2017, na sede da Secretaria Municipal de Educa-

ção, situada na Rua Projetada, s/n, São Francisco, Pedreiras-MA, nos horário compreendido entre as 08h:00 e as 14h:00min. 

9.2. Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou ainda fora do prazo. 

9.3 Recursos cujo teor desrespeite a Comissão serão preliminarmente indeferidos. 

9.4 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recurso, sendo a decisão final da Comissão Avaliadora da Seleção Pú-

blica Simplificada, soberana e irrecorrível. 

10.0 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINAR E FINAL: 

10.1. O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 14 de março do ano em curso. 

10.2. Os possíveis recursos serão analisados e o resultado final do certame será publicado no dia 17 de março do ano em curso. 

10.3. As publicações serão veiculadas no diário oficial do município; 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do (a) candidato (a) e será apresentado sempre que solicitado. 

11.2 Os candidatos selecionados serão contratados por tempo determinado, por um período inicial de até 06 (seis) meses, podendo ser 

prorrogado por igual período, uma única vez, de acordo com a legislação vigente. 

11.3 O candidato convocado para a realização de qualquer fase vinculada à Seleção Pública Simplificada e que não a atender, no pra-

zo estipulado pela Prefeitura Municipal de Pedreiras-MA, será considerado desistente, sendo automaticamente excluído do processo 

de seleção. 

11.5 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação ou de notas, valendo para tal fim, a publi-

cação de homologação do resultado final do certame. 

11.6 Não poderá se inscrever no processo seletivo simplificado o candidato que tenha sido aposentado por invalidez. 

 11.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDREIRAS, ANTÔNIO FRANÇA DE SOUSA – PREFEITO MUNICIPAL, EM 

02 DE MARÇO DE 2017. 

EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 002/2017 
 

O Município de Pedreiras-MA, por intermédio de seu Prefeito Municipal, com fundamento no art. 37, inciso IX da Constituição Fede-

ral, bem como na Lei Municipal nº 1.430/17, art. 2 inciso VIII, IX, considerando a necessidade temporária de excepcional interesse 

público de não interromper os respectivos serviços, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação 

temporária de professores. 

1.0 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 A Seleção Pública Simplificada será executada por uma Comissão Organizadora instituída pela Portaria nº 199/2017. 

1.2 Prazo de validade da Seleção Pública Simplificada será de 01 (um ano) contado da data da Homologação, sem prorrogação. 

1.3 A seleção para as funções de que trata este Edital compreenderá: 

a) 1ª. Etapa: Análise da ficha de inscrição, do Curriculum Vitae do candidato e da documentação comprobatória apresentada; 
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b) 2ª. Etapa: Entrevista realizada pela Comissão Organizadora 

c) 3ª. Etapa: Pontuação, divulgação e homologação do resultado. 

2.0 - DAS FUNÇÕES, PRÉ-REQUISITOS/ESCOLARIDADE, CARGA HORÁRIA, VAGAS E SALÁRIO. 

2.1 Os cargos/áreas de atuação e/ou especialidades, pré-requisitos/escolaridade, a remuneração, a carga horária são os estabelecidos 

no quadro a seguir: 

FUNÇÃO REQUISITOS 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

 

Quant. Remuneração 

Auxiliar de Serviços Gerais Ensino Fundamental  40 horas 56     R$ 937,00 

Vigia Ensino Fundamental 40 horas 15     R$ 937,00 

Motorista 
Ensino Fundamental e CNH para função 

especifica. 
40 horas 07     R$ 937,00 

Encarregado de Processo Ensino Fundamental Completo  40 horas 28     R$ 937,00 

 

3.0 - DAS INSCRIÇÕES E ENTREVISTAS 

3.1 As inscrições e entrevistas serão realizadas nos dias 07 e 08 de março do ano em curso, no horário compreendido entre as 

08h00min e as 14h:00min, tendo como local a sede da Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua Projetada, s/n, São 

Francisco, Pedreiras-MA. 

3.2 No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

I – Ficha de inscrição, devidamente preenchida; 

II- Formulário descritivo de entrega de documentos, devidamente preenchida; 

III – Originais e Cópia da cédula de identidade (R.G.), cadastro de pessoa física (C.P.F.) e comprovante de residência; 

IV - Cópia autenticada do Diploma e/ou Certificado de conclusão de curso de nível superior, médio ou fundamental quando for o 

caso, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação; 

V – Cópia autenticada de documentos que atestem, para os devidos fins, experiência no cargo pretendido; 

VI - Cópia do Currículo atualizado com foto 3x4; 

3.3 A análise será procedida tendo como base os documentos apresentados durante a inscrição, não sendo possível a anexação de 

qualquer outro documento ou mudança de cargo em período posterior. 

4.0 - DA SELEÇÃO: 

4.1 A seleção constará de: 

a) Análise da ficha de inscrição, do Curriculum Vitae, dos títulos e dos documentos indispensáveis para contratação descritos no item 

3.2; 

b) Entrevista. 

4.2 Só serão entrevistados os candidatos que cumprirem com a entrega de todos os documentos exigidos no item 3.2 deste Edital; 

4.3 O candidato que não comparecer à entrevista será, automaticamente, excluído do processo de seleção; 

4.4 No momento da entrevista o candidato deverá apresentar documento de identidade; 

4.5 A avaliação para os cargos de nível Fundamental e Médio se limitará à avaliação dos Currículos e documentos apresentados pelo 

candidato e entrevista conforme os critérios abaixo; 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Tempo de serviço prestado na área que concorre 
A cada 01 (um) ano, conta-se 02 pontos, limitando-se a 20 

pontos. 

Entrevista realizada junto à Comissão Organizadora De 01 a 40 pontos 

TOTAL DE PONTOS 60 

 

4.6 Serão considerados como tempo de experiência profissional somente aquelas experiências comprovadamente relacionadas com a 

formação exigida neste edital; 

4.6.1. A nota final do candidato (a) será computada da seguinte maneira: A NOTA FINAL CORRESPONDERÁ À SOMA DOS 

PONTOS OBTIDOS EM CADA ITEM; 
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5.0 - DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO NO PROCESSO SELETIVO 

5.1 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 

a) obtiver nota inferior a 10 (dez) pontos; e 

b) Não apresentar documento que bem o identifique; 

c) deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos para fins de inscrição;  

6.0 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 

6.1 A classificação final será realizada obedecendo à nota final obtida no item 4.6.1 deste Edital, de maneira decrescente, obedecendo 

para efeito de desempate os seguintes critérios, nesta ordem: 

a) maior idade; e 

b) caso persista o empate a vaga será decidida levando em consideração o desempenho do candidato na entrevista realizada pela Co-

missão Organizadora do certame; 

7.0 - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NA FUNÇÃO 

7.1 Ter sido aprovado (a) ou classificado (a) na Seleção Pública Simplificada. 

7.2 Estar em dia com as obrigações eleitorais. 

7.4 Estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato brasileiro do sexo masculino. 

7.5 Ter idade mínima de dezoito anos completos, na data de contratação. 

7.6 Não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível com a investidura de cargo ou função pública municipal. 

7.7 Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos. 

8.0 - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CONTRATAÇÃO - ORIGINAIS E FOTOCÓPIAS 

8.1 Cédula de Identidade - RG. 

8.2 Comprovante de residência; 

8.3 Certidão de Casamento, se for o caso. 

8.6 Cadastro de Pessoa Física - CPF. 

8.7 Comprovante de inscrição no PIS/PASEP. 

8.8 Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição. 

8.9 Duas fotos 3X4 atuais; 

9.0 - DO RECURSO 

9.1 Será admitido recursos em desfavor do resultado da Avaliação da Seleção Pública Simplificada, desde que seja apresentado à 

Comissão Condutora da Seleção Simplificada, durante o período de 09 e 10 de março de 2017, na sede da Secretaria Municipal de 

Administração, situada na Rua Projetada, s/n, São Francisco, Pedreiras-MA, nos horário compreendido entre as 08h:00 e as 

14h:00min. 

9.2. Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou ainda fora do prazo. 

9.3 Recursos cujo teor desrespeite a Comissão serão preliminarmente indeferidos. 

9.4 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recurso, sendo a decisão final da Comissão Avaliadora da Seleção Pú-

blica Simplificada, soberana e irrecorrível. 

10.0 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINAR E FINAL: 

10.1. O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 14 de março do ano em curso. 

10.2. Os possíveis recursos serão analisados e o resultado final do certame será publicado no dia 17 de março do ano em curso. 

10.3. As publicações serão veiculadas no diário oficial do município; 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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12.1 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do (a) candidato (a) e ser apresentado sempre que solicitado. 

12.2 Os candidatos selecionados serão contratados por tempo determinado, por um período inicial de até 06 (seis) meses, podendo ser 

prorrogado por igual período, uma única vez, de acordo com a legislação vigente. 

12.3 O candidato convocado para a realização de qualquer fase vinculada à Seleção Pública Simplificada e que não a atender, no pra-

zo estipulado pela Prefeitura Municipal de Pedreiras-MA, será considerado desistente, sendo automaticamente excluído do processo 

de seleção. 

12.5 Não serão fornecidos ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação ou de notas, valendo para tal fim, a pu-

blicação de homologação do resultado final do certame. 

12.6 Não poderá se inscrever no processo seletivo simplificado o candidato que tenha sido aposentado por invalidez. 

12.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão em conjunto com a Secretaria Municipal de Administração. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDREIRA, ANTÔNIO FRANÇA DE SOUSA – PREFEITO MUNICIPAL, 02 DE 

MARÇO DE 2017. 

RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N
o
 009/2017, RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO. ASSUNTO: Serviço de licença de 

uso (locação) Sistema de Contabilidade PROPONENTE: ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFRMATICA 

LTDA CNPJ – 02.288.268/0001-04 END: Rua Lauro Maia, nº 1120 – Bairro Fatima – Fortaleza-CE VALOR TOTAL: R$ 3.840,00 

(Três Mil Oitocentos e Quarenta Reais)  RATIFICO: para fins do disposto no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e à vista do Parecer 

emitido pelo Assessor Jurídico, a Dispensa de Licitação nº 009/2017, fundamentada no Inciso II do Art. 24 da Lei supra, cujo objeto é 

Serviço de Licença de uso (locação) de Sistema de Contabilidade, à ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR-

MATICA LTDA, no valor de R$ 3.840,00 (Três Mil Oitocentos e Quarenta Reais), no período de 13 de fevereiro a 13 de abril de 

2017., Gabinete do Prefeito Antônio França de Sousa, em 13 de fevereiro de 2017. 

 

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 

 

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL DE PRAZO QUE ENTRE SE FAZEM A PREFEITURUA MUNI-

CIPAL DE PEDREIRAS E A CONNECT PEDREIRAS SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME, com objetivo de fornecimento 

de Link de Internet para atender as necessidades da Secretaria de Administração, fica aditado o contrato n
o
 20160315.01, relativo ao 

Pregão Presencial n
o
 018/2016, sua vigência e dotação orçamentária nos termos da Lei, ficando o prazo prorrogado ate 31 de março de 

2017, as demais clausulas sem alterações, Pedreiras-MA. 02 de janeiro de 2017, Antônio França de Sousa Prefeito Municipal. 

 

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL DE PRAZO QUE ENTRE SE FAZEM A PREFEITURUA MUNI-

CIPAL DE PEDREIRAS E A CONNECT PEDREIRAS SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME, com objetivo de fornecimento 

de Link de Internet para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social , fica aditado o contrato n
o
 20160315.03, 

relativo ao Pregão Presencial n
o
 018/2016, sua vigência e dotação orçamentária nos termos da Lei, ficando o prazo prorrogado ate 31 

de março de 2017, as demais clausulas sem alterações, Pedreiras-MA. 02 de janeiro de 2017, Antônio França de Sousa Prefeito Muni-

cipal. 

 

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL DE PRAZO QUE ENTRE SE FAZEM A PREFEITURUA MUNI-

CIPAL DE PEDREIRAS E A CONNECT PEDREIRAS SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME, com objetivo de fornecimento 

de Link de Internet para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação , fica aditado o contrato n
o
 20160315.02, relati-

vo ao Pregão Presencial n
o
 018/2016, sua vigência e dotação orçamentária nos termos da Lei, ficando o prazo prorrogado ate 31 de 

março de 2017, as demais clausulas sem alterações, Pedreiras-MA. 02 de janeiro de 2017, Antônio França de Sousa Prefeito Munici-

pal. 

 

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL DE PRAZO QUE ENTRE SE FAZEM A FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE E A CONNECT PEDREIRAS SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME, com objetivo de fornecimento de Link de 

Internet para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde , fica aditado o contrato n
o
 20160315.04, relativo ao Pregão Pre-

sencial n
o
 017/2016, sua vigência e dotação orçamentária nos termos da Lei, ficando o prazo prorrogado ate 31 de março de 2017, as 

demais clausulas sem alterações, Pedreiras-MA. 02 de janeiro de 2017, Antônio França de Sousa Prefeito Municipal. 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

NOTA DE EMPENHO Nº 13020008 – CONTRATANTE: PMP / SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, OBJETO: Servi-

ço de licença de uso (locação) de Sistema de Contabilidade, CONTRATADA: ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS E 

INFORMATICA LTDA, CNPJ – 02.288.268/0001-04 situado a Rua Lauro Maia, nº 1120 – Bairro Fatima – Fortaleza-CE,, o contrato 
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tem sua vigência no período de 13 de fevereiro a 13 de abril de 2017, data da assinatura do Contrato 13 de fevereiro de 2017, Dotação 

Orçamentária – 02 – 02.03 – 04.123.0004.2006 – 3.3.90.39.00. RECURSOS PROPRIO – BASE LEGAL: Lei Federal Nº 8.666/93, e 

suas alterações, ANTONIO FRANÇA DE SOUSA – Prefeito Municipal de Pedreiras em 13 de fevereiro de 2017. 

PORTARIAS 

PORTARIA Nº 058/2017-GPM, 23 DE JANEIRO DE 2017 Dispõe sobre a nomeação de servidor para ocupar cargo em comissão 

e outras providências O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, 

nos termos do Art.  65, VI, da Lei Orgânica do Município, RESOLVE: Art. 1º Nomear IRANEIDE REIS DA FONSECA SAN-

TOS, CPF nº 272.397.053-15, para ocupar o cargo público de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Documentos, DAS-

5, vinculado à Secretaria Municipal de Administração. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo 

todos os direitos ao dia 01 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se, Cumpra-se E Arquive-

Se. Gabinete do Prefeito Municipal, Senhor Antônio França de Sousa – Prefeito Municipal em, 23 de janeiro de 2017. 

 

PORTARIA Nº 078/2017-GPM, 23 DE JANEIRO DE 2017 Dispõe sobre a nomeação de servidor para ocupar cargo em comissão 

e dá outras providências O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições le-

gais, nos termos do Art.  65, VI, da Lei Orgânica do Município, RESOLVE: Art. 1º Nomear SÃNGELA MEEIROS DE LIMA 

CARVALHO, CPF nº 197.404.333-91, para ocupar o cargo público de provimento em comissão de Assessoria Especial, DAS-2, 

vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo todos os 

direitos ao dia 01 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. Gabi-

nete do Prefeito Municipal de Pedreiras Senhor Antônio França de Sousa – Prefeito Municipal em 23 de janeiro de 2017 

 

PORTARIA Nº 094/2017-GPM, 25 DE JANEIRO DE 2017, Dispõe sobre a nomeação de servidor para ocupar cargo em comissão 

e dá outras providências O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições le-

gais, nos termos do Art. 65, VI, da Lei Orgânica do Município, RESOLVE: Art. 1º Nomear YUNNG SOUSA SILVA, CPF 

nº033.970.243-58, para ocupar o cargo público de provimento em comissão de Chefe de Gerenciamento de Equipamento e Ações 

Turísticas, Pesquisa e Ação Cultural Educativa, vinculado à Fundação Pedreirense de Cultura- FUP. Art. 2º Esta Portaria entra em 

vigor na data de sua publicação retroagindo todos os direitos ao dia 01 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Pedreiras, Senhor Antônio França de Sousa – 

Prefeito Municipal em 25 de janeiro de 2017. 

 

PORTARIA GPM /Nº 199/2017 PEDREIRAS-MA, 23 DE FEVEREIRO DE 2017.  PREFEITO DO MUNICIPIO DE PE-

DREIRAS, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Art. 65, VI, da Lei Orgânica Municipal, Conside-

rando a necessidade de viabilizar o PROCESSO SELETIVO concernente a Lei Municipal nº 1.430/17, de 13 de fevereiro de 2017, 

RESOLVE: Art. 1º - DESIGNAR a comissão responsável pela organização do PROCESSO SELETIVO referente ao EDITAL DE 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 002/2017, Art. 2º - Ficam Designados os seguintes servidores para compor a comissão do processo 

seletivo simplificado, quais sejam: Maria Basílio de Almeida Neta C.P.F – 014.987.143-00 Ana Karoline Bezerra Matos C.P.F – 

017.240.443-62 Antônia Janete Rodrigues Silva C.P.F – 768.050.502-00 Art. 3
o
 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assina-

tura PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E ARQUIVI-SE. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDREIRAS SENHOR AN-

TONIO FRANÇA DE SOUSA, EM 02 DE MARÇO DE 2017. 

 
PEDREIRAS-MA EM 02 DE MARÇO DE 2017 

 
 

 

 
 

 

 


