20/01/2020 (Segunda-feira)

- Edição N° 1436

Página 100

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
AVISO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2020

Publicação Nº 250649

AVISO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2020
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES por intermédio do seu Diretor Geral, nos termos do art. 37, inciso
IX da Constituição Federal no uso de suas atribuições legais, faz saber que fará realizar o processo seletivo simplificado,
em caráter urgente, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público desta Autarquia, dispensado o respectivo concurso público, de acordo com a Lei nº 4.287 de 30/12/2019 e a Lei n.º 2.994 de 15/02/2007, suas
alterações e demais legislações pertinentes, mediante as condições estabelecidas neste Edital, torna público a abertura
das inscrições do Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos para ocupação de vagas de Auxiliar de
Serviços Gerais Operacional, Artífices, Agente Administrativo, Motorista, Pedreiro, Operador de ETAE e Técnico em Manutenção - Mecânica, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público desta Autarquia. O edital e seus
anexos estarão disponíveis no site do SAAE no endereço eletrônico www.saaeara.com.br.
Elias Antônio Coelho Marochio
Diretor Geral do SAAE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TP 004-2019

Publicação Nº 250610

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TP 004/2019
O SAAE de Aracruz-ES, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria SAAE ARA 030/2020,
torna público a HOMOLOGAÇÃO da TP 004/2019 a favor da empresa MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA: no valor total
de R$ no valor de R$ 1.362.282,51 (um milhão trezentos e sessenta e dois mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta
e um centavos).
Comissão Permanente de Licitação

PORTARIA SAAE-ARA-032/2019

Publicação Nº 250556

PORTARIA SAAE-ARA-032/2020
Dispõe sobre designação de servidores para fiscalização dos contratos desta Autarquia Municipal de ARACRUZ-ES.
O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o Decreto nº 32.712 de 08/05/2017, de acordo com a Leis nº 3.943/2015 e suas alterações, conforme artigo 67 da lei 8.666/93 e considerando a necessidade de regulamentar os artigos 58, III, 67 e 82 desta última Lei,
que preveem a fiscalização e o acompanhamento dos Contratos; RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR servidores para fiscalização dos contratos administrativos e termos em vigor, conforme consta no ANEXO I.
Art. 2º O fiscal deverá comunicar ao Diretor Geral do SAAE qualquer serviço em desacordo com o contrato, para que este,
mediante termo próprio, determine as providências que deverão ser adotadas.
Art. 3º Aplicam-se as disposições desta Portaria, no que couberem, aos convênios, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por esta autarquia.
Art. 4º Fica estabelecido que o FISCAL ADJUNTO será responsável pelo contrato no período de Afastamento do FISCAL
TITULAR, conforme consta no Estatuto do SAAE Lei 2898/06, que rege os tipos de afastamentos, com as mesmas atribuições do fiscal titular.
www.diariomunicipal.es.gov.br

