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Publicações Prefeitura de Mariana
Concurso Público: Editais
Concurso Público: Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 60/2022
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO
DE MARIANA SEGUINDO LISTA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019

●

A Prefeitura Municipal de Mariana CONVOCA para comprovação dos requisitos necessários à
CONTRATAÇÃO para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público,
seguindo ordem de classificação no CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL Nº001/2019,
nos termos do artigo 5º, parágrafo único da LC Municipal nº 175/2018, os candidatos listados
abaixo: :

Assistente Social:

Nome:

Data de nascimento:

DEBORAH NAIARA LEAL AGUIAR

03/03/1990

Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos originais:
●

ASO(ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL), admissional sem restrições, encaminhado pela
1

http://www.mariana.mg.gov.br/imprimir-diario-oficial/2044

●
●

●

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)

Os candidatos deverão comparecer nas datas 23 a 25 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

Publicações SAAE Mariana
Legislação: Portarias
Legislação: Portarias
PORTARIA Nº 38, de 22 de março de 2022.
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O DIRETOR EXECUTIVO do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana/MG, no uso das
atribuições legais que lhe confere as leis municipais complementares nº 1.925, de 15 de setembro de
2005 na forma prevista nos art. 67 e 73 e demais artigos correlatos da Lei 8.666/93:
R E S O L V E:
Art. 1º - Designar o (a) Senhor (a) DIEGO BRENNER MENDES, cargo de provimento em comissão
de COORDENADOR DE FROTAS E PATRIMÔNIO como Fiscal do contrato relacionado abaixo:
EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2022- PRC: 34/2020, cujo objeto é a transformação do saldo da
ARP 003/2021, oriunda do PREGÃO Nº 014/2020, PROCESSO Nº 034/2020, em contrato, visando à
contratação de empresa especializada em locação de caminhões pipa e caminhão munk com
condutor para atender as demandas do SAAE MARIANA com a empresa TRANSPORTES E
LOGISTICA F&P.
Art. 2º - Compete ao fiscal do contrato exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução
contratual, devendo informar a Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa
qualidade dos serviços prestados pela contratada, propor soluções a as sanções que entender
cabíveis para regularização das faltas e defeitos observados.
Parágrafo Primeiro: Compete ao Fiscal do Contrato atestar, formalmente, nos autos dos processos,
as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Departamento
Financeiro para pagamento;
Parágrafo Segundo: Compete ainda ao Fiscal do Contrato:
I – Ter total conhecimento do(a) Ata/contrato e suas cláusulas;
II – Conhecer as obrigações do(a) Ata/contratado inclusive pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
III – Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um comportamento ético, probo e
cortês;
IV – Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e
arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;
V – Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando aquelas que
dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados.
Art. 3º - No caso de surgir impedimento do Fiscal do Contrato ou no caso de sua ausência, deverá
ser nomeado fiscal substituto para o período correspondente ou definindo outro Fiscal em portaria
específica;
Art. 4º - Essa portaria tem validade até a entrega total do objeto do(a) Ata/Contrato com o
recebimento definitivo da obra ou serviço.
Art. 5º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se esta Portaria que tem seus efeitos
retroativos a 15 de março de 2022.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
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Mariana, 22 de março de 2022.

Ronaldo Camêlo da Silva
Diretor Executivo
SAAE Mariana

PORTARIA Nº 39, de 22 de março de 2022.

O DIRETOR EXECUTIVO do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana/MG, no uso das
atribuições legais que lhe confere as leis municipais complementares nº 1.925, de 15 de setembro de
2005 na forma prevista nos art. 67 e 73 e demais artigos correlatos da Lei 8.666/93:
R E S O L V E:
Art. 1º - Designar o (a) Senhor (a) GRAZIELLI MARIA MENDES, cargo de provimento em
comissão de COORDENADOR DE DIVISÃO E EXPANSÃO como Fiscal do contrato relacionado
abaixo:
EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2022- PRC: 14/2022, cujo objeto é a Adesão a ARP 005/2021,
oriunda do Pregão Presencial Nº 11/2021, realizado pelo Consórcio Público para Desenvolvimento
do Alto Paraopeba - CODAP, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para
prestação de serviços de elaboração de projetos básico, complementares, executivos, planilha
orçamentária e serviços de topografia e sondagem para atender as demandas do SAAE/Mariana com
a empresa CNM ENGENHARIA LTDA.
Art. 2º - Compete ao fiscal do contrato exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução
contratual, devendo informar a Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa
qualidade dos serviços prestados pela contratada, propor soluções a as sanções que entender
cabíveis para regularização das faltas e defeitos observados.
Parágrafo Primeiro: Compete ao Fiscal do Contrato atestar, formalmente, nos autos dos processos,
as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Departamento
Financeiro para pagamento;
Parágrafo Segundo: Compete ainda ao Fiscal do Contrato:
I – Ter total conhecimento do(a) Ata/contrato e suas cláusulas;
II – Conhecer as obrigações do(a) Ata/contratado inclusive pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
III – Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um comportamento ético, probo e
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cortês;
IV – Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e
arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;
V – Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando aquelas que
dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados.
Art. 3º - No caso de surgir impedimento do Fiscal do Contrato ou no caso de sua ausência, deverá
ser nomeado fiscal substituto para o período correspondente ou definindo outro Fiscal em portaria
específica;
Art. 4º - Essa portaria tem validade até a entrega total do objeto do(a) Ata/Contrato com o
recebimento definitivo da obra ou serviço.
Art. 5º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se esta Portaria que tem seus efeitos
retroativos a 10 de março de 2022.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Mariana, 22 de março de 2022.

Ronaldo Camêlo da Silva
Diretor Executivo
SAAE Mariana

Licitações: Pregão Eletrônico
Licitações: Pregão Eletrônico
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA/MG. AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - PRC 013/2022 - Torna público para conhecimento e
participação de todo aquele a quem interessar que fará realizar licitação na modalidade de Pregão
Eletrônico, do Tipo Menor Preço por lote, destinado à eventual contratação de empresa para
elaboração de estudos, projetos básicos e executivos, com vistas à recuperação e reforma do
reservatório São Pedro, localizado em Mariana, Minas Gerais. Data da Realização: 05/04/2022 às
08h00min. O Edital completo deverá ser retirado no setor de licitações do SAAE (Comissão
Permanente de Licitações), localizado à Rua José Raimundo Figueiredo, nº580, 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 DA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO DE REGULAÇÃO Nº
010/2017.CELEBRADO ENTRE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA
ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS (CISAB ZM), Consorcio Publico de Direito Publico. CNPJ:
10.331.797/0001-63 e a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, pessoa jurídica de interesse
publico. CNPJ: 18.295.303/0001-44, tendo como interveniente o SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO DE MARIANA, pessoa jurídica de interesse publico CNPJ: 07.711.512/0001-05. OBJETO:
Alteração no § 3° da cláusula quarta do convenio anterior, que passa a vigorar com a seguinte
redação: § 3° com base no Orçamento para o exercício de 2022, aprovado pela assembleia Geral
ocorrida no dia 29 de julho de 2021, o valor do serviço de regulação para água e esgoto é de R$
12.183,20 ( Doze mil, cento e oitenta e três reais e vinte centavos), mensais, de um total de 19.400
ligações existentes. VALOR: R$ 12.183,20 ( Doze mil, cento e oitenta e três reais e vinte centavos),
mensais. DATA DE ASSINATURA: 03/01/2022. Ronaldo Camêlo da Silva - Diretor Executivo do SAAE
MARIANA – MG.
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