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EXTRATO DA DECISÃO  

 

Considerando o disposto no processo 

administrativo 035.2021, bem como em 

atendimento ao interesse público e 

obedecendo a legalidade, isonomia, 

contraditório e ampla defesa, pela aplicação 

da pena de multa à empresa B DOS SANTOS 

CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI CNPJ 

Nº 27.896.522/0001-70, já qualificada no 

Contrato nº 038/2019, no valor de R$ 

81.748,39 (Oitenta e um mil, setecentos e 

quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), 

referentes a 10% do valor do contrato 

conforme item 11.2.3, os quais deverão ser 

pagos no prazo máximo de 10 (dez) dias após 

o trânsito em julgado desta deliberação, bem 

como pela rescisão do citado Contrato de 

forma unilateral pela Prefeitura Municipal de 

Afonso Cunha, com base nos artigos 58, 

inciso II; 77; 78, inciso I, IV e VII; 79, inciso I, 

todos da Lei n.º 8.666/93, e para declara a 

inidoneidade para licitar ou contratar com o 

município de Afonso Cunha pelo prazo de 

2(dois) anos. Afonso Cunha/MA, 06 de 

outubro de 2021. Arquimedes Américo 

Bacelar. Prefeito Municipal. 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2021 DE 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO 
MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA – MA. 

 

A Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças, no uso de suas atribuições legais, 
divulga e torna público o EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO Nº 003/2021, que convoca a 
candidata aprovada ao cargo de psicóloga a Sr.ª 
VANESSA LUANA REBÊLO DA SILVA, no 
Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021, 
para comparecer na SECRETARIA MUNICIPAL 
D EADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS nos dias 19 

ou 20 de outubro de 2021, das 08h00 às 12h00 

e das 14h00 às 17h00, apresentando a 
documentação abaixo relacionada PARA 
ASSINATURA DE CONTRATO: 

a) Fotos 3 x 4 recente; 

b) Carteira de Identidade (cópia autenticada ou 
original acompanhado de cópia simples); 

c) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia 
autenticada ou original acompanhado de cópia 
simples); 

d) PIS/PASEP (cópia autenticada ou original 
acompanhado de cópia simples); 

e) Título de Eleitor e comprovante de votação na 
última eleição (cópia autenticada ou original 
acompanhado de cópia simples); 

f) Certidão de Nascimento ou de Casamento 
(cópia autenticada ou original acompanhado 
de cópia simples); 

g) Certidão de Nascimento dos Filhos (cópia 
autenticada ou original acompanhado de cópia 
simples); 

h) Comprovante de HABILITAÇÃO LEGAL para o 
exercício do cargo em seletivo, reconhecido 
por Instituição Oficial de Ensino (cópia 
autenticada ou original acompanhado de cópia 
simples); 

i) Registro no Conselho de Classe (cópia 
autenticada ou original acompanhada de cópia 
simples); 
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j) Certificado de Alistamento Militar, quando do 
sexo masculino. 

A candidata convocada para se apresentar na 
Secretaria de Administração para formalização da 
contratação, e que não comparecer, a ausência 
implicará em renúncia à vaga, conforme os itens 

12.2 e 12.1, do Edital nº 001/2021 do Processo 
Seletivo Simplificado. 

Afonso Cunha – MA, 18 de outubro de 2021. 

Tales Alves Paranhos do Vale 
Secretário de Administração e Finanças 
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