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ADITIVO
SERVIÇO^DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE

RESENHA

IXRMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA

PARTES:
MICRO E PEQUENAS

OBJETO:

VIGÊNCIA: 
VALOR:

ESTADO DO MARANHÃO 
SERVIÇO DE APOIO ÀS 
EMPRESAS-SEBRAE;
Prorrogar o pnue de vfefedfl de C eavM e de Ceeperaçãe 
Técaico Rnanceirm, firmada cm Ô&/01/96; aBcrar dotaçfta 
orçamentária para 1997 eampHsr compctdncBu e programai; 
ílca  prorrogado até o dia 31 de dezembro de 1997.
R í  20.000,00 (vinte mfl reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1221003070212.019-AitvMades a carço á é  IDP.
3.4.90.39-Oalros Serviços dc Tercdros-Pessoa 
Jurídica.

: TRANSCRIÇÃO: Livro 03, da Coordenado^ia Setorial Administrativa
!’ FtoaBcdra/SEARHP, às folias 117, freate e verso, 118, frente e

! verso, 119, frente e verso e 128, frente.
PORO: Caaaarca de Sàe Lais, Capital do Estado do Maranhão.

prot. 00759

ATA
AGROMALTA - AGROPECUÁRIA MARANHHNSE S.A 

C.G.C.N9 06.932.909/0001-69 

I  extrato da ata de reunião do conselho de administração realizada
|EM  l í  DE DEZEMBRO DE 1996
{DATA-HORA-LOCAL- 16.12.96. 10.00 bons. na Fazenda Santana, cm Cantanhede-MA, 
PRESENÇA: Conselho de Administração, presentes os senhores conselheiros: MIGUEL 

IBUHATEM NETO, MARIA DE FATIMA SOUZA BUHATEM e CARLOS JOSÉ DE SOUZA 
' BUHATEM, sob a presidência do primeiro. FINALIDADE: demissão do Diretor Executivo
*Sll. MARIA SARAH MELO BUHATEM e consequente eleição de novo membro para a 
i Diretoria para completar o mandato. Foi proclamado eleito para a cargo de Diretor Executivo o 
.lenhor JULIO CESAR SOUZA BUHATEM JUNIOR, brasileiro, casado, comerciante, residente 
t* domiciliado nesta cidade de São Luls-MA, à Av. São Luís Rei de França n ° 50, Bairro Tutu, 
;CJ. n 0 42.055.695-8 SSP/MA e C.P.F. n ■ 427.941.883-72. MIGUEL
ÍUHATEM NETO -PRESIDENTE DO CONSELHO PE ADMINISTRAÇÃO. 
ARQUIVAMENTO-JUCEMA sobon ' 635 em 25.02.97.

TALÃO 0524

LAMINIT S.A - LAMINAS E COMPENSADOS 
C.G.C.N9 23.ii3A.996/0001-A9

BCTRARO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
ÊM 20 DE NOVEMBRO DE Í996
BATA-HORA-LOCAL-2Ò. 1.96 - 9.00 horas, no povoado de Itinga, Município de Açaiiândia- 
ÎA. PRESENÇA- Conselho de Administração, presentes os senhores conselheiros- PAULO 

SCANDIAN, JAIME SCANDIAN e JOSÉ FRANCISCO KILL, sob a presidência do primeiro. 
ÍNALIDADE- deliberar sobre uma emissão e colocação de 5.764.705 ações ordinárias 
Nominativas, dentro do limite do editai autorizado no valor patrimonial de RS 0,34 destinada a

subscrição pelos acionistas detentores de ações ordinárias. Direito de preferência de 30 dias que 
totalizam R$ 1.959.999,70. Estando cumpridas as formalidades legais o conselho considerou 
verificada a emissão, subscrição e integralização, aprovando os atos por unanimidade. PAULO 
SCANDIAN -Presidente do Conselho de Administração- ARQUIVAMENTO - JUCEMA sob o 
n° 516 em 18.02.96

TALAO 0527

CIGLA - ÜIA.INDUSTRIAL GALLETTI DE LAMINADOS 
C.G.C.N2 07.368.277/0001-10

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
EM 26 DE NOVEMBRO DE 19%
DATA- HORA- LOCAL - 26.1 L26« 9.00 horas, na Rua Pedro I, s/n, em Açailândia-MA, 
PRESENÇA: Conselho de Administração- presentes os senhores conselheiros: RAPHAEL 
CARLOS GALLETTI,PAULO BRAZ GALLETTI e RAPHAEL GALLETTI, sob a presidência 
do primeiro. FINALIDADE: deliberar sobre uma emissão e colocação de 423 ações ordinárias 
nominativas, no valor patrimonial de R$ 1.156,39 . Esta emissão destina-se a subscrição pelos 
acionistas detentores de ações ordinárias, com direito de preferência de 30 dias. Os membros do 
Conselho dc Administração resolveram deliberar sobre a emissão de ações ordinárias 
nominativas que totalizam RS 489.152,97 autorizando de imediata a sua subscrição e preparação 
do Boletim de Subscrição.
RAPHAEL CARLOS GALLETTI - Presidente do Conselho de Administração- 
ARQUIVAMENTO JUCEMA sobon0 515 em 18.02.97

TALÃO 0528

í AVISO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL 

AVISO DE CLA SSIFICA ÇÃ O

TOMADA DE PREÇOS N° 016/97-CPL

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL toma público que 
a proposta de preços da firma S. Paz Ferreira foi declarada vencedora na licitação em 
epígrafe.

O processo de licitação se encontra com vista a todas as licitantes 
habilitadas no prazo legal de refcurso

Sãj& Luís, 07 de r

FR A N G íSetfD E  SALL^S BAPTISTA FERREIRA 
Presidente da CPL

prot. 00775

AVISO DE C LA SSIFICA ÇÃ O

TOMADA DE PREÇOS N° 017/97-CPL

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL toma público que 
a empresa Casa 711 Câmbio e Turismo, única licitante, teve sua proposta de preços 
classificada e foi declarada vencedora na licitação çfn epígrafe.

São Luís, 07 dcm arçoc

FRANCISGpfíp.-8ÃLLES BÁPTISTA FERREIRA 
Presidente da CPL

prot. 00775

AVISO DE C LA SSIFICA ÇÃ O

CONCORRÊNCIA N 0 004/97-CPL

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO - CPL toma público que as 
propostas de preços apresentadas na licitação em epígrafe foram classificadas:

Jaime José Maria dos Santos - item 064 
Domingos Nogueira Carvalho - Item 154 
Edgardo Vitorino M. Ferreira Junior - item 159 
Rogério dos Anjos Pires - item 172 
Sérgio Roberto Vieira Brito - item 173
O processo de licitaçãíVse encontra com vista no prazo legal de recurso.

São Luís, 07 de março dfi.

FRANeJSCOBESALLÉSnAFTTSTA FERREIRA 
Presidente da CPL

prot. 00775
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Continuação
PARECER !K) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tendo examinado o Relatório Anual da Administração, o Balanço e as demais Demonstrações Contábeis dá 
Companhia Docas (io Maranhão - CODOMAR, referente bo exercício social encerrado em 31 de dezembro de '1996. 
manifestar-se favoravelmente à aprovação, recomendando o encaminhamento dos membros à Assembléia Geral Ordinária 
de Acionistas, com c acolhimento constante dos Pareceres da Auditoria Interna da CODOMAR. datado de 28 de janeiro 
de 1997 e AUDI VA - Auditores Independentes, datado de 23 de janeiro de 1997

Sâo Luís. 30 de janeiro de 1997

LUÍS HENRIQUE TEXEIRA BALDEZ 
CPF N° 055.144.103-82

WASHINGTON DE OLIVEIRA V1ÉGAS 
CPF N® 001 379.603-97

RUBENS YCSHTEITi YONAMINE 
CPF N* 293 674 ->68-68

AUGUSTO JOSÉ GUIMARÃES DE CASTRO 
CPF N* 104 525.163-15

ru jv  jl a y n o  c o e l h o  d e  a b r e u
r.PF’i4°001 4'7.663-53

.ANA SÍLVIA TAVARES SILVA 
CPF N* 253.976.303-06

prot. 00761

SECRETARIA DE ESTADC 00 MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC0S-SEMA
COMUNICAÇÃO

JOSÉ FERREIRA DE SOUSA. torna público que está requerendo junto a 
Secretatia de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMA, a 
Licença óe Operação para extração d« Piçarra, Barro e Pedra na Rua 
da Caems, 36-Altos do Calheu-Municipio de São Luís~MA.

TALAO 0538

CONTRATO
COMPANHIA DE AGUAS F. ESGOTOS D0 MARANHÃO - CAEMA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE : COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO-CAEMA; CONTRATADA: EME - 
EMPREENDIMENTOS MAPANHENSE DE ENGENHARIA LTDA; CONTRATO: OIO/97-ASJUR; OBJETO : 
Melhoria e Ampliação dc Sistema de Abastecimento d’água do Município de SÃO BER 
NARDO, neste Estado; PRAZO: 180'cento e oitenta) dias; VALOR: 5$ 616.446,25 ( 
seiscentos a dezesseis ml.l> quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e cin 
co centavos); RECURSOS: 'X V / GOV.ESTADO/96; BASE LEGAL: Tomada de Preços n2 168/

Sâo Luís, 03 de março de 1997.
■ vvf,
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TALAO 0530

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: COMPANHIA DE ÃGUAS E ESGOTOS DO MARANHÂO-CAEMA; CONTRATADA: EPC EN 
GENEAR1A, PROJETOS E CONTRUÇÕES LIDA; CONTRATO: 008/97-ASJUR; OBJETO: Melhoria 
e Ampliação do Sistema de Abastecimento d ’água no Município de MAGALHÃES DE AL 
MEIDA, neste Estado; PRAZO*: 90(noventa) dias; VALOR: R$ 228.888,76 (duzentos e 
e vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos); 
RECURSOS: OGU/GOV.DO ESTADO/96; BASE LEGAL; Tomada d e Preços n9 175/96-CPL. São
Luís, 03 de março de 1997.

í22TaA5CL» f>cLr,i
C.\EMA ■ A SJUtf

prot. 00764

2. DAS VAGAS

2.1. Serão oferecidas 213 vagas, assim distribuídas :

Professor ( I , I I , III, IV ) 100
Orientador e Supervisor Educacional 04 
Auxiliar de Administração 30
Auxiliar de Serviços Gerais 25
Auxiliar de Serviços de Saúde 15
Agente de Saúde Pública 15
Agente Sanitário 10
Zelador 10
Motorista 04

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. Para inscrever-se no Concurso Público , é necessário que o candidato preencha, 
na data da inscrição, os seguintes requisitos :

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) estar em gozo de direitos políticos, estar quite com as obrigações eleitorais e estar 
quite com as obrigações militares ( para os do sexo masculino ) ;
c) ter idade mínima de 18 ( dezoito) anos ;
d) ter comprovante de escolaridade e habilitação para ingresso no cargo que 
concorrer;

e) ser apto física e mentalmente para o exercício do cargo ao qual concorre , não 
sendo portador de deficiência incompatível com as atribuições do cargo .

3.2. As inscrições ao Concurso público serão feitas mediante a apresentação , no ato, 
dos seguintes documentos:
a) Cédula de identidade ou outra equivalente ;
b) 2 fotografias 3 x 4 ( iguais) ;
c) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no -valor de R$ 5,00 

( Professor I , Motorista , Auxiliar Serviços Gerais e Zelador ) e de 
R$ 10,00 ( Professor II , EQ , IV  , Auxiliar Administrativo , Orientador , 
Supervisor Educacional , Agente de Saúde Pública , Agente Sanitário e 
Auxiliar de Serviços de Saúde )

d) Formulário de inscrição devidamente preenchido e sem rasuras.

3.3. A inscrição do candidato ao Concurso Público poderá ser feita por procuração 
com fim específico .

3.4. No ato da inscrição o candidato deverá observar a escolaridade mínima exigida 
para cada cargo , conforme a especificação a seguir ;

P rofessor I (.R egente -  Zona Rural ) l°< jra u  C om pleto
P rofessor 13 (  P ré E scolar e  1* a 4* série ) 2 o G rau /  H abilitação  M agistério
P rofessor m  (5 *  a  8* série ) M agistério  /  A d icional
P rofessor IV  (5 "  a  8* s é r ie ) L icenciatura Curta o u  outro C urso Superior  

com  habilitação  na área .
O rientador e  Supervisor E ducacional L icenciatura e m  Pedagogia
A u x iliar d e A dm inistração T -G rau  com pleto
A u xiliar d e Serviços G erais Ia -Grau incom pleto
A u x iliar d e S erv iços d e Saúde r -G r a u  com pleto
A gente d e Saúde Pública 1° G rau com pleto
A gente Sanitário 1° G rau com pleto
Z elador 1° G rau incom pleto
M otorista 1° G rau incom pleto  e  Carteira d e H abilitação

3.5. As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Educação no horário 
de 8:00 às 11:30 e 14:00 às 17:30 horas .

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÃNDIA

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL N° 001 f9: - PMCID

A PREFEITURA MUNICIPAL. DE CIDELÁNDIA toma público , 
para conhecimento dos interessados . que no período de 16 a 22 de janeiro de 1997 
estarão abertas as inscrições para o Concurso Público destinado ao provimento de 
cargos no seu Quadro dc Pcssoai, nos termos do presente Edital.

1. DAVALÍDADE

i. í .  O presente Concurso Público terá vaiidade de 02 ( dois ) anos , a contar da 
publicação do Edital com o seu resultado, podendo ser prorrogado por mais 02 (dois) 
anos , a critério da Prefeitura Mumcipai .

4. DAS PROVAS

4.1. Os candidatos aos Cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista , Vigia , 
Auxiliar de Administração e Zelador, serão avaliados através de uma prova escrita , 
com 40 ( quarenta) questões objetivas , do tipo múltipla escolha, com 05 ( cinco) 
alternativas, valendo cada questão 2,0 ( dois ) pontos , e versando sobre Português 
(13  questões ) ,  Matemática (12  questões) e Conhecimentos Gerais (15  questões) .

4.2. Os candidatos aos Cargos de Auxiliar de Serviços de Saúde , Agente de Saúde 
Pública e Agente Sanitário serão avaliados através de uma prova escrita , com 40 
( quarenta ) questões objetivas , do tipo múltipla escolha , com 05 ( cinco ) 

.alternativas, valendo cada questão 2,0 ( dois ) pontos , e versando sobre Português 
(1 0  questões ) ,  Matemática (10  questões) e Programa de Saúde (20  questões) .

4.3. Os candidatos aos Cargos dc Professor I c II serão avaliados através de uma 
prova escrita , com 40 ( quarenta ) questões objetivas , do tipo múltipla escolha, com 
05 ( cinco) alternativas , valendo cada questões 2,0 ( dois ) pontos, e versando sobre 
Português (10  questões ), Matemática (1 0  questões ), Estudos Sociais (05 questões), 
Ciências ( 05 questões ) , Conhecimentos Pedagógicas ( 10 questões ) e uma 
Redação, que eqüivale a 10 ( dez) pontos .

4.4. Os candidatos aos cargos de Professor III e IV, serão avaliados através de uma 
prova escrita com 40 ( quarenta ) questões do tipo múltipla escolha , com 05 
(cinco) alternativas , valendo cada questão 2,0 ( dois ) pontos , e versando sobre 
Português ( 10 questões ) ,  Conhecimentos Específicos na disciplina para a qual se 
inscreveu ( 20 questões ) , Conhecimentos Pedagógicos ( 10 questões ) , e uma 
Redação, que eqüivale a 10 ( dez ) pontos .

4.5. Os candidatos aos cargos de Professor m  e IV, na disciplina Português , serão

C o n t.n a  p á g .s e g ,
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4.10. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos das 
marcações feitas incorretamente no cartão resposta , tais como dupla marcação , 
marcação rasurada ou emendada e campo de marcação não preenchido 
integralmente.

4.11. Não será permitida qualquer consulta , nem o uso de máquina calculadora ,
equipamento eletrônico de comunicação, códigos ou similares. %

4.12. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas, com 
antecedência de 60 ( sessenta ) minutos do horário fixado, portando obrigatória e 
exclusivamente:
- comprovante de inscrição;
- cédula de identidade;
- caneta esferográfica preta ou azu l.

4.13. As provas para todos os cargos serão realizadas no dia 20 /  02 /  97, às 8:00 
horas, em local a ser divulgado pela Coordenação do Concurso.

4.14. Em hipótese alguma haverá segunda chamada para qualquer das provas e 
nenhum candidato poderá realizar a prova em locais diferentes daqueles definidos 
pela Coordenação do Concurso, qualquer que seja o motivo.

4.15. O candidato deverá observar atentamente todas as instruções constantes das 
capas das provas , não cabendo quaisquer reclamações posteriores .

5. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

5.1. Serão considerados aprovados no Concurso os candidatos que obtiverem um 
mínimo de 40 ( quarenta) pontos na prova escrita.

5.2. As listagens finais dos candidatos aprovados no concurso serão emitidas de 
acordo com os cargos para os quais se candidataram.

5.3. Quando se tratar de Professor III e IV as listagens serão organizadas por
disciplina.

a) cometer incorreção ou descortesia para com qualquer dos executores , seus 
auxiliares ou autoridades presentes, durante a realização das provas ;
b) durante a realização da prova , for surpreendido na posse de material não 
autorizado , ou comunicando-sc com outro candidato ou terceiros , verbalmentc , por 
escrito ou por qualquer outro processo ;
c) apresentar-se após o horário estabelecido ;
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes dc 
decorrido o tempo mínimo estabelecido para permanência na sa la ;
e) não devolver, integralmente, o material recebido;

f) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de 
comunicação;
g) prestar informações inverídicas .

7.2. A inexatidão ou a falsidade documental , ainda que verificada posteriormente à 
realização do Concurso , implicará na eliminação sumária do candidato , sendo 
declarada nula de pleno direito a inscrição e todos os atos dela decorrentes .

7.3. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório da 
aprovação no Concurso , valendo para este fim , a homologação publicada no Diário 
Oficial do Estado.

7.4. A inscrição no presente Concurso implica o conhecimento e aceitação irrestrita 
de suas normas e exigências pelo candidato .

7.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Concurso , observadas 
as disposições legais .

de 1997

p r o t .  00774

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÍNDIA

CONCURSO PÚBLICO

5.4. Nas listagens descritas nos itens 5.2. e 5.3. , os candidatos serão classificados 
por ordem decrescente dos pontos obtidos, já  considerados os critérios de desempate 
definidos para os casos dc igualdade dc pontos .

5.5. Em caso de igualdade de pontos , o desempate beneficiará sucessivamente o 
candidato q u e :

avaliados apenas em conteúdos específicos ( 30 questões ) , Conhecimentos 
Pedagógicas (10  questões) e a Redação .

4.6. Os candidatos aos cargos de Orientador e Supervisor Educacional , serão 
avaliados através de uma prova escrita com 40 ( quarenta ) questões do tipo múltipla 
escolha, com 05 ( cinco j  alternativas , valendo cada questão 2,0 ( dois ) pontos , e 
versando sobre Português (1 0  questões ) ,  Conhecimentos Específicos na habilitação 
para a qual se inscreveu ( 30 questões ) e uma Redação que eqüivale a 10 ( dez ) 
pontos.

4.7. As provas terão a duração de 04 ( quatro ) horas , não podendo o candidato 
ultrapassar este tem po, pois a prova será recolhida pelos fiscais de sa la .

4.8. Após resolver todas as questões da prova, o candidato deverá marcar 
as respostas no cartão resposta.

14 .9 .0  cartão resposta é o documento oficial para a correção, o caderno de-prova 
servirá apenas como rascunho.

a) tenha maior grau de escolaridade ;
| b) seja mais idoso .
i
• 5.6. O resultado final do Concurso será homologado pelo Prefeito M unicipal, sendo 
' as listas públièadas no Diário Oficial do Estado.

6. ADMISSÃO DOS CANDIDATOS

6.1. A  admissão dos candidatos aprovados no Concurso, condicionada às reais 
necessidades da Prefeitura, dar-se-á, exclusivamente, através de Ato de Nomeação 
do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal , publicado no Diário. Oficial do 
Estado.

6.2. O candidato nomeado deverá satisfazer aos requisitos legais para a posse em 
cargo público, conforme a legislação em vigor e as normas previstas neste E dital.

6.3. Durante o período do Estágio Probatório ( 2 anos ) o candidato nomeado deverá 
permanecer na Unidade Escolar em que for lotado, não podendo ser transferido.

6.4. Anular-se-á , sumariamente , a inscrição e  todos os atos dela decorrentes , se o 
candidato não comprovar no ato de posse que satisfaz aos requisitos constantes do 
item 3.1.

6.5. Os documentos comprobatórios dos requisitos do item 3.1 serão exigidos apenas 
dos candidatos nomeados.

7. DISPOSIÇÕES GERAJS

7.1 Será excluído do Concurso por ato da Entidade ou Comissão Coordenador^ o 
candidato q u e :

RESUMO DE EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDELÂNDIA toma público , 
para conhecimento dos interessados , que realizará Concurso Público destinado ao 
provimento de cargos no seu Quadro de Pessoal, nos termos do Edital ooi /97 - 
P M C ID .

1. VAGAS

1.1. Serão oferecidas 213 vagas assim distribuídas :

Professor I , O , m  e  IV  100
Orientador e Supervisor Educacional 04
Auxiliar de Administração 30
Auxiliar de Serviços Gerais 25
Auxiliar de Serviços de Saúde 15
Agente de Saúde Pública 15
Agente Sanitário 10
Zelador 10
M otorista 04

2. INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições serão realizadas de 16 a 22 de janeiro de 1997 , no horário de 
08:00 às 11:30 e de 14:00 às 17:00 horas , na Secretaria Municipal de Educação , 
mediante a apresentação dos seguintes documentos :

a) Cédula de identidade ou outro equivalente ;
b) 2 fotografias 3x4 ( igua is) ;
Cy Foimulário de inscrição devidamente preenchido e sem rasuras ; 
d) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 5,00 e 

R$10,00 conforme a habilitação a qual se inscreveu.

3. PROVAS

3.1. As provas serão realizadas no dia 02 de fevereiro de 1997 , às 8:00 horas , em 
local a ser divulgado posteriormente pela Coordenação do C oncurso.

3.2. Os programas das disciplinas que integram as provas serão entregues ao 
candidato no ato de inscrição .

4. O Edital ooi /97 - PM CID que regulamenta o Concurso Público , encontra-se 
afixado na Prefeitura e na Secretaria Municipal de Educação.
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