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Publicações Câmara de Mariana
Legislação: Portarias
Legislação: Portarias
RETIFICAÇÃO à Portaria nº 23/2022, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de
Mariana, edição nº 2031 de 10 de março de 2022, página 01. ONDE SE LÊ: “Assessor de
Gabinete II”, LEIA-SE: “Assessor de Gabinete I”. Mariana, 10 de Março de 2022. Ronaldo Alves
Bento, Presidente da Câmara Municipal de Mariana.

Publicações Diversas: Extratos de Contratos e Convênios
Publicações Diversas: Extratos de Contratos e Convênios
02º ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – TCE Nº 004/2021/CMM –
ESTAGIÁRIO (A): GERSON DA SILVA BARBOSA JÚNIOR. OBJETO: prorrogação do referido
Termo de Compromisso de Estágio, cujo objeto é proporcionar aos alunos o aprimoramento
educacional desenvolvido no ambiente de trabalho da concedente. Período: 06 meses, a contar de
08/03/2022. FUND. LEGAL: Lei nº 11.788/2008 e Convênio nº 001/2017. Ronaldo Alves Bento,
Presidente da Câmara Municipal de Mariana.

Publicações Prefeitura de Mariana
Processo Seletivo: Editais
Processo Seletivo: Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 51/2022
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SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 01/2018

A Prefeitura Municipal de Mariana convoca os candidatos da Seleção Pública Simplificada n°
01/2018, homologada pelo Decreto Nº 9545 de 12 de novembro de 2018, para celebração de
CONTRATO TEMPORÁRIO, conforme preconiza a Lei Complementar Municipal nº175 de 16 de
Março de 2018,bem como os dispostos no item 2.3 do Edital 001/2018.
Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos originais:
●

●
●

●

ASO (ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL ) , admissional sem restrições, encaminhado pela
Secretaria de Administração (no ato da entrega da documentação) e expedido pelo
médico oficial da Prefeitura Municipal de Mariana.Só poderá ser contratado aquele que for
julgado apto física e mentalmente, para o exercício da função;
02 fotos 3x4 recente;
Declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública, para os fins do
disposto no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal e guia de contratação, ficha de
qualificação de contrato/nepotismo, e declaração de bens ( disponibilizados e preenchidos
na Secretaria de Administração no ato da entrega de documentação );
Disponibilização de EMAIL E TELEFONE;

ORIGINAL E CÓPIA:
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●

●

Carteira de Trabalho;
Guia/Extrato PIS/PASEP(ATUALIZADA EMITIDA PELA CEF OU BB);
CPF próprio e de TODOS os dependentes e CONJUGE;
Carteira de Identidade ( necessária data de expedição);
Título Eleitoral e Comprovante de Votação na última eleição ou certidão de quitação com a Justiça
Eleitoral;
Certificado de reservista (sexo masculino);
Declaração Escolar (filhos maiores de 5 anos e dependentes de qualquer idade);
Cartão de Vacinação atualizado próprio (2 vias) e de Filhos menores de 5 anos;
Certidão de Nascimento (própria e de todos os dependentes) e de Casamento (se for o caso
devidamente averbada);
Comprovante de Residência Atualizado (90dias);
Documentação comprobatória de escolaridade, sendo este o Certificado de Conclusão do Curso e
Registro Profissional, correspondente a função a que concorre, quando do exercício da atividade
profissional do candidato o exigir;
Comprovante de regular situação de inscrito no órgão de classe respectivo, quando do exercício da
atividade profissional do candidato o exigir;
Número da conta Corrente no Banco Itaú – (se não possuir a Secretaria de Administração
encaminhará carta de abertura de conta salário)
Nas datas 11 e 14 de março de 2022 no horário de 8h00h às 11:00 e de 13:00h às
16:00h, na Secretaria Municipal de Administração, localizada no 2º pavimento do
Paço Municipal, localizada na Praça JK, s/n – Centro, Mariana-MG.
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Atendente de Farmácia:
Nome:

Data de nascimento:

WHATANE KALINE FERREIRA

28/07/1986

VANESSA LÚCIA COSTA REIS

04/04/1983

DIÊGO VICTOR JOSÉ RIBEIRO

09/08/1988

ISABELA CRISTINA ANGELINO MACHADO

30/08/1994

Cirurgião Dentista:
Nome:

Data de nascimento:

HENRIQUE AUDEBERT MARQUES DELAGE

27/12/1993

LUCAS MOURA BRETAS

22/07/1988

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 52/2022
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 002/2020

A Prefeitura Municipal de Mariana convoca os candidatos da Seleção Pública Simplificada n°
02/2020, homologada pelo Decreto Nº 10.473 de 08 de abril de 2021, para celebração de
CONTRATO TEMPORÁRIO, conforme preconiza a Lei Complementar Municipal nº175 de 16 de
Março de 2018,bem como os dispostos no Edital 002/2020 .

Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos originais:
●

●
●

●

ASO (ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL ) , admissional sem restrições, encaminhado pela
Secretaria de Administração (no ato da entrega da documentação) e expedido pelo
médico oficial da Prefeitura Municipal de Mariana.Só poderá ser contratado aquele que for
julgado apto física e mentalmente, para o exercício da função;
02 fotos 3x4 recente;
Declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública, para os fins do
disposto no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal e guia de contratação, ficha de
qualificação de contrato/nepotismo, e declaração de bens ( disponibilizados e preenchidos
na Secretaria de Administração no ato da entrega de documentação );
Disponibilização de EMAIL E TELEFONE;

ORIGINAL E CÓPIA:
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●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●

●

Carteira de Trabalho;
Guia/Extrato PIS/PASEP(ATUALIZADA EMITIDA PELA CEF OU BB);
CPF próprio e de TODOS os dependentes e CONJUGE;
Carteira de Identidade ( necessária data de expedição);
Título Eleitoral e Comprovante de Votação na última eleição ou certidão de quitação com a Justiça
Eleitoral;
Certificado de reservista (sexo masculino);
Declaração Escolar (filhos maiores de 5 anos e dependentes de qualquer idade);
Cartão de Vacinação atualizado próprio (2 vias) e de Filhos menores de 5 anos;
Certidão de Nascimento (própria e de todos os dependentes) e de Casamento (se for o caso
devidamente averbada);
Comprovante de Residência Atualizado (90dias);
Documentação comprobatória de escolaridade, sendo este o Certificado de Conclusão do Curso e
Registro Profissional, correspondente a função a que concorre, quando do exercício da atividade
profissional do candidato o exigir;
Comprovante de regular situação de inscrito no órgão de classe respectivo, quando do exercício da
atividade profissional do candidato o exigir;
Número da conta Corrente no Banco Itaú – (se não possuir a Secretaria de Administração
encaminhará carta de abertura de conta salário);
Nas datas 11 e 14 março de 2022 no horário de 8h00h às 11:00 e de 13:00h às
16:00h, na Secretaria Municipal de Administração, localizada no 2º pavimento do
Paço Municipal, localizada na Praça JK, s/n – Centro, Mariana-MG.

Monitor de Casa de Passagem:
Nome:
ANA PAULA ALVES DE MOURA

Data de nascimento:
14/02/1993

Publicações SAAE Mariana
Licitações: Pregão Presencial
Licitações: Pregão Presencial
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA/MG. AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRG 006/2022 - PRC 011/2022 - Torna público para conhecimento e participação de
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todo aquele a quem interessar, que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do
Tipo Menor Preço Por Item, destinado à contratação de empresa para prestação de serviço de
rebobinamento de motores de bombas instaladas nas Estações de Tratamento de Água (ETA’S) e
Estações Elevatórias de Água (EEA’s) do SAAE – Mariana/MG, sob o sistema de registro de preços –
Data da Realização: 24/03/2022 às 08h00min. O Edital na íntegra poderá ser retirado no setor
de licitações do SAAE (Comissão Permanente de Licitações), localizado à Rua José Raimundo
Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão, CEP: 35.425-059, Mariana/MG, no horário das 07h às
12h00min e das 13h às 16h ou, no endereço eletrônico www.saaemariana.mg.gov.br; ou, através do
e-mail: licitacao@saaemariana.mg.gov.br, ou ainda, no site www.licitacoes-e.com.br. Comissão
Permanente de Licitações. Informações: tel. (31) 3558-3060.

Licitações: Pregão Presencial
Licitações: Pregão Presencial
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA/MG. AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRG 007/2022 - PRC 012/2022 - Torna público para conhecimento e participação de
todo aquele a quem interessar, que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do
Tipo Menor Preço Por Item, destinado à contratação de empresa para fornecimento de peças para
manunteção de bombas instaladas nas Estações de Tratamento de Água (ETA’S) e Estações
Elevatórias de Água (EEA’s) do SAAE – Mariana/MG, sob o sistema de registro de preços – Data da
Realização: 23/03/2022 às 08h00min. O Edital na íntegra poderá ser retirado no setor de
licitações do SAAE (Comissão Permanente de Licitações), localizado à Rua José Raimundo
Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão, CEP: 35.425-059, Mariana/MG, no horário das 07h às
12h00min e das 13h às 16h ou, no endereço eletrônico www.saaemariana.mg.gov.br; ou, através do
e-mail: licitacao@saaemariana.mg.gov.br, ou ainda, no site www.licitacoes-e.com.br. Comissão
Permanente de Licitações. Informações: tel. (31) 3558-3060.

Licitações: Pregão Presencial
Licitações: Pregão Presencial
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA/MG. AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRG 009/2022 - PRC 015/2022 - Torna público para conhecimento e participação de
todo aquele a quem interessar, que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do
Tipo Menor Preço Por Lote, destinado à contratação de empresa para fornecimento de botijão de gás
(GLP ou gás de cozinha) de 13 KG e Kit registro de gás, mangueira e abraçadeiras, para atender as
necessidades do SAAE – Mariana/MG, sob o sistema de registro de preços – Data da Realização:
25/03/2022 às 08h00min. O Edital na íntegra poderá ser retirado no setor de licitações do SAAE
(Comissão Permanente de Licitações), localizado à Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro
São Cristóvão, CEP: 35.425-059, Mariana/MG, no horário das 07h às 12h00min e das 13h às 16h ou,
no endereço eletrônico www.saaemariana.mg.gov.br; ou, através do e-mail:
licitacao@saaemariana.mg.gov.br, ou ainda, no site www.licitacoes-e.com.br. Comissão Permanente
de Licitações. Informações: tel. (31) 3558-3060.
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Publicações Diversas: Extratos de Contratos e Convênios
Publicações Diversas: Extratos de Contratos e Convênios
EXTRATO AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018. PREGÃO PRESENCIAL
Nº 002/2018 – PRC: 055/2017. Homologado em 27 de fevereiro de 2018– CONTRATADA:
ALESSANDRO NAZARENO DE CARVALHO & CIA LTDA – ME. CNPJ: 08.981.893/0001-05. OBJETO: O presente Termo tem por objeto o reajuste de 16,12% (dezesseis virgula doze por cento)
ao Contrato Nº 002/2018, de acordo com o índice do IGP-M. Conforme previsto na clausula quinta do
contrato original. VALOR: Para os efeitos legais altera-se o valor global estimado do Contrato
principal, passando-se de R$ 55.704,11 (cinquenta e cinco mil, setecentos e quatro reais e onze
centavos), para R$ 63.953,31 (sessenta e três mil novecentos e cinquenta e três reais e trinta e um
centavos) decorrente do percentual acumulado de 16,12% do IGP-M, que será incorporado aos
meses de fevereiro a dezembro de 2022, passando o valor unitário de R$ 4.642,01 para R$
5.390,30. ASSINATURA:07/03/2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 17.122.0027.6007.3390391100 - Ficha: 17. FUND. LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores. Ronaldo Camêlo
da Silva - Diretor Executivo do SAAE- MARIANA – MG.
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