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CONVOCAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA-MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito 

no CNPJ sob o nº 16.796.872/0001-48, com sede na Praça JK, nº 106, Centro, Marliéria, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Hamilton Lima Paula, CONVOCA 

TODOS SERVIDORES, para se apresentarem ao Departamento de Recursos Humanos 

ou a Administração Regional de Cava Grande, no horário de 07h às 11h ou de 12h às 

16h, munido de toda documentação abaixo relacionada, no período de 16/06/2021 a 

15/07/2021 para recadastramento de ficha cadastral visando atender as exigências do 

e-Social que terá sua implantação por força de Decreto nº 8.373/2014. 

• 1 Foto 3X4 recente;

• Certidão de nascimento ou casamento;

• Carteira de Identidade e CPF do servidor;

• Carteira de Trabalho;

• Número do PIS/PASEP;

• Título de Eleitor, com respectivo comprovante de quitação eleitoral da

última eleição;

• Certificado de Reservista, se do gênero masculino;

• Histórico Escolar ou Diploma ou Certificado de conclusão de curso;

• Comprovante de endereço atualizado;

• Número de telefone e e-mail;

• Carteira de Identidade e CPF do Cônjuge, se for casado:

 Se possuir filhos solteiros menores de 24 anos: 

• Certidão de nascimento;

• Carteira de Identidade e CPF;

• Declaração de Escolaridade;

HAMILTON LIMA PAULA 
Prefeito Municipal 
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ATA DE ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO E HABILITAÇÃO 

PROCESSO Nº 03/2021 

INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021 – CREDENCIAMENTO 

Aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 2021, às 15h00min, a Comissão 

Permanente de Licitações (CPL) do Município de Marliéria-MG reuniu-se na sede da 

prefeitura situada à Praça JK, nº 106, Centro, com a finalidade de analisar a 

documentação alusiva ao processo licitatório nº 03/2021, cujo objeto é Credenciamento 

de pessoa jurídica para prestação de serviço como médico, nas especialidades Clínico 

Geral, Cardiologista e Ginecologia/Obstetrícia, ao preço do Decreto 361/2021. O 

Credenciamento foi divulgado no Diário Oficial Eletrônico do município através do sitio 

www.marlieria.mg.gov.br. Manifestou-se interesse em participar do presente 

credenciamento a empresa: JOSE MARINHO QUINTÃO SARVENINI, CNPJ: 

41.835.388/0001-28, protocolando envelope no dia 11/06/2021. O envelope foi 

rubricado pelos membros da CPL, e procedeu-se à fase de abertura e habilitação. A 

interessada manifestou interesse em se credenciar para a especialidade de Clinico 

Geral. Verificou-se que a mesma atendeu ao edital, sendo, portanto, credenciada. Nada 

mais havendo a tratar, encerrou-se a presente sessão, pela qual foi lavrada esta ata e 

assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 

http://www.marlieria.mg.gov.br/
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