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retirar na íntegra, o Edital e anexos, através do
site: www.itarana.es.gov.br na opção Licitações/
Preeitura. Inormações (27) 3720-4916. IDCidades
n°. 2023.036E0700001.01.0007.

Itarana/ES, 10 de janeiro de 2023

Marcelo Rigo Magnago
Presidente da CPL

Protocolo 1003517

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS
Nº. 004/2023

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através da CPL,
torna público, para conhecimento dos interessados,
que realizará licitação na modalidade TOMADA
DE PREÇOS, no dia 30/01/2023 às 09h00min,
na sede desta Prefeitura, à Rua Elias Estevão
Colnago, n°. 65, Centro, Itarana/ES. Objeto:
Obra de “Drenagem e Pavimentação, com blocos
de concreto intertravado tipo unistein, na Rua
Vereador Paulo Roberto Gonçalves da Silva, Centro,
Itarana/ES. Os interessados poderão retirar na
íntegra, o Edital e anexos, através do site: www.
itarana.es.gov.br na opção Licitações/Prefeitura.
Inormações (27) 3720-4916. ID Cidades n°.
2023.036E0700001.01.0008.

Itarana/ES, 10 de janeiro de 2023

Marcelo Rigo Magnago
Presidente da CPL

Protocolo 1003525

João Neiva

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 009/2022
- Retifcado

O Município de João Neiva - ES torna público, a
Reticação do edital da Concorrência Pública n°
009/2022, objetivando a Contratação de Empresa
Especializada para a Execução dos Serviços de
Construção da praça Monte Negro com área
esportiva e recreativa, na avenida Hélio Guasti, neste
município de João Neiva/ES. A realização do certame
está prevista para o dia 14/02/2023, às 08h30min.
O Edital completo está à disposição dos interessados
no endereço eletrônico: www.joaoneiva.es.gov.
br. Inormações através do tel.: (27) 3258-4707 -
E-mail: licitacao@joaoneiva.es.gov.br
Cód.CidadESContratações:2022.040E0700001.01.0031

João Neiva-ES, 10 de janeiro de 2023.
Neidemara de Araújo Imberti Carlos

Presidente da CPL
Protocolo 1003228

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023

O Município de João Neiva - ES torna público, para
conhecimento dos interessados que, realizará
licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a
Contratação de Empresa Especializada na Execução
de Obra de Reforma da Quadra da EMEF - Professora
Maria Olíria Sarcinelli Campagnaro no centro em João

Neiva/ES. A realização do certame está prevista para
o dia 27/01/2023, às 08:30. O Edital completo está à
disposição dos interessados no endereço eletrônico:
www.joaoneiva.es.gov.br. Inormações através do
tel.: (27) 3258-4707 - E-mail: licitacao@joaoneiva.
es.gov.br
Cód.CidadESContratações:2023.040E0700001.01.0001

João Neiva-ES, 10 de janeiro de 2023.
Neidemara de Araújo Imberti Carlos

Presidente da CPL
Protocolo 1003235

Linhares

RATIFICAÇÃO REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: 18.930/2022
CONTRATADA: ALAN COSTA VANINI MEI
CNPJ Nº 31.907.189/0001-24
O Secretário Municipal de Cultura e Turismo de
Linhares-ES, no uso de suas atribuições legais, torna
público que nos Autos do Processo em epígrafe e
nos termos do Inciso III do Artigo 25, da Lei Nº
8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores,
embasado no parecer da Assessoria Jurídica, no que
diz respeito à Inexigibilidade de Licitação, prevista
no citado dispositivo legal, decido pela contratação
de 01 (uma) apresentação de show artístico musical
com a Banda Palminha da Mão, no valor global de R$
10.000,00 (dez mil reais), no dia 13 de janeiro de
2023, destinado a animar o Verão/2023, no Balneário
de Pontal do Ipiranga, neste Município. Homologo e
autorizo o empenho da despesa.
Cód. CidadES Contratações: 2023.042E0600027.10.0014.

Linhares-ES, 10 de janeiro de 2023.
Fabrício Lopes da Silva

Secretário Municipal de Cultura e Turismo Interino
Protocolo 1003717

RATIFICAÇÃO REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: 18.409/2022
CONTRATADA: F P PÁDUA ME
CNPJ Nº 16.669.594/0001-68

O Secretário Municipal de Cultura e Turismo de
Linhares-ES, no uso de suas atribuições legais, torna
público que nos Autos do Processo em epígrafe e
nos termos do Inciso III do Artigo 25, da Lei Nº
8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores,
embasado no parecer da Assessoria Jurídica, no que
diz respeito à Inexigibilidade de Licitação, prevista
no citado dispositivo legal, decido pela contratação
de 01 (uma) apresentação de show artístico musical
com Fernanda Pádua e Banda, no valor global de R$
18.000,00 (dezoito mil reais), no dia 14 de janeiro
de 2023, destinado a animar o Verão/2023, no
Balneário de Regência, neste Município. Homologo e
autorizo o empenho da despesa.
Cód. CidadES Contratações: 2023.042E0600027.10.0015.

Linhares-ES, 10 de janeiro de 2023.
Fabrício Lopes da Silva

Secretário Municipal de Cultura e Turismo Interino
Protocolo 1003718
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Itarana

Edital

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 001/2023

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro,
torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, no dia 27/01/2023
às 14h00min, através do site www.bll.org.br.
Objeto: aquisição de 01 (uma) Patrulha Mecanizada
(Caminhão toco com caçamba basculante), visando
atender às necessidades da Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, pormeio do CONVÊNIO/
MAPA N° 926202/2022 -PLATAFORMA+BRASIL N.
51803/2022 - Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e o Município de Itarana/ES. EDITAL
através dos sites: www.itarana.es.gov.br ou www.
bll.org.br. Informações (27) 3720-4916. ID CidadES:
2023.036E0700001.01.0009

Itarana/ES, 10 de janeiro de 2023

Marcelo Rigo Magnago
Pregoeiro Ocial

Protocolo 1003511

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS
Nº. 003/2023

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através da CPL,
torna público, para conhecimento dos interessados,
que realizará licitação na modalidade TOMADA DE
PREÇOS, no dia 27/01/2023 às 09h00min, na sede
desta Prefeitura, à Rua Elias Estevão Colnago,
n°. 65, Centro, Itarana/ES. Objeto: Serviços
de engenharia, arquitetura e outros, visando à
elaboração de projetos executivos para reforma e
ampliação da Estação de Tratamento de Água - ETA,
da sede de Itarana/ES. Os interessados poderão
retirar na íntegra, o Edital e anexos, através do
site: www.itarana.es.gov.br na opção Licitações/
Prefeitura. Informações (27) 3720-4916. ID Cidades
n°. 2023.036E0700001.01.0007.

Itarana/ES, 10 de janeiro de 2023

Marcelo Rigo Magnago
Presidente da CPL

Protocolo 1003516

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS
Nº. 004/2023

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através da CPL,
torna público, para conhecimento dos interessados,
que realizará licitação na modalidade TOMADA DE
PREÇOS, no dia 30/01/2023 às 09h00min, na sede
desta Prefeitura, à Rua Elias Estevão Colnago, n°.
65, Centro, Itarana/ES. Objeto: Obra de “Drenagem
e Pavimentação, com blocos de concreto intertravado
tipounistein,naRuaVereadorPauloRobertoGonçalves
da Silva, Centro, Itarana/ES. Os interessados

poderão retirar na íntegra, o Edital e anexos, através
do site: www.itarana.es.gov.br na opção Licitações/
Prefeitura. Informações (27) 3720-4916. ID Cidades
n°. 2023.036E0700001.01.0008.

Itarana/ES, 10 de janeiro de 2023

Marcelo Rigo Magnago
Presidente da CPL

Protocolo 1003524

Portaria

PORTARIA Nº 921/2023

CONCEDE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE A SERVIDOR DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições conferidas pelos
artigos 84, inciso V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002
- Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº
786/2007 que regulamenta o pagamento de adicional
de insalubridade aos servidores públicos do poder
executivo municipal e do SAAE - Serviço Autônomo
de Água e Esgoto - autarquia municipal, e dá outras
providências;

CONSIDERANDO os termos dos artigos 95 e
seguintes da Lei Complementar nº 01/2008 - dispõe
sobre o estatuto dos servidores do Poder Executivo,
das autarquias e fundações Públicas Municipais e dá
outras providências;

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º e seu §1ºda
Lei Municipal nº 786/2007 que estabelece que a
concessão e a interrupção do pagamento de adicional
de insalubridade aos servidores municipais são de
responsabilidade do Prefeito Municipal, e que tanto a
concessão quanto a interrupção do pagamento serão
determinadas por Portaria;

CONSIDERANDO as disposições do LTCAT - Laudo
Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (NR15
- INSALUBRIDADE) com vigência de março de 2021
a março de 2022;

CONSIDERANDO as informações apresentadas
pela Secretária Municipal de Saúde no processo
administrativo nº 000030/2023.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a partir do dia 16 de janeiro de
2023 o pagamento de adicional de insalubridade a
Servidora abaixo discriminada, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde - SEMUS, no percentual de:
20% (grau médio), incidente sobre o salário mínimo
regional:

LUCILINA PONATH, auxiliar de serviços gerais,
matrícula n° 006160.

Art. 2º Fica mantido o pagamento, ao Servidor
graticado, do adicional na ocorrência de aastamento
remunerado e considerado de efetivo exercício como
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Prefeitura Municipal de Itarana é uma das pioneiras a integrar ao sistema de protocolo digital na região

Prefeitura de Itarana divulga calendário de pontos facultativos e feriados
para o ano de 2023

Prefeitura Municipal de Itarana é uma das pioneiras a integrar ao sistema
de protocolo digital na região

Município de Itarana recebeu selo ouro na avaliação do seu Portal da
Transparência

Secretaria Municipal de Saúde reporta investimentos de mais de 3 milhões
de reais na gestão do ano de 2022
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 Cidadão  Empresa

 Alvará

 Emissão  Veri�car Autenticidade

 Certidão Negativa de Débitos Fiscais

 Emissão  Validação

 Emissão de DAM

 Dívida ativa  ISS Bancário  Carnê de IPTU  Parcelamento de Dívida

 Outros Serviços

 Consultar Protocolo

 VRTMI - Valor de Referência do Tesouro Municipal De Itarana

2022 - R$ 4,0350

Siga nossas redes sociais
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Condoeste Mercado Agrícola Termos

Pregão Eletrônico (Sistema de Registro de Preços) Nº 039/2022

Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de pneus, protetores e câmaras de ar.

Tomada de Preços Nº 006/2022

O objeto da presente Tomada de Preços é a futura contratação de empresa para a...

Pregão Eletrônico Nº 051/2022

Registro de Preços para futura Aquisição de Material Esportivo, para atender as necessidades da
Secretaria...

 Avisos de Licitações
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Pregão Eletrônico Nº 049/2022

Aquisição de Estrutura para ambiente de Data Center (servidor e storage), serviço de instalação,
migração...

Pregão Eletrônico (Sistema de Registro de Preços) Nº 050/2022

Registro de Preços para futura aquisição de materiais e serviço de informática.

Concorrência Pública Nº 001/2022

Contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção de uma Escola e...

Tomada de Preços Nº 001/2023

Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade do Triunfo,
Zona...

Tomada de Preços Nº 002/2023

Execução dos serviços de revitalização de passeio público, situado na Rua Jerônimo Monteiro, Centro,
Itarana/ES.

Pregão Presencial Nº 001/2023

Serviços de engenharia, arquitetura e outros, visando à elaboração de projetos para construção de uma...

Pregão Presencial Nº 002/2023

Serviços de engenharia, arquitetura e outros, visando à elaboração de projetos para construção de uma...

Pregão Presencial Nº 003/2023

Serviços de engenharia, arquitetura e outros, visando à elaboração de projetos para reforma da EMEIEF...

Tomada de Preços Nº 003/2023

Serviços de engenharia, arquitetura e outros, visando à elaboração de projetos executivos para reforma
e...

Pregão Eletrônico Nº 001/2023

Aquisição de 01 (uma) Patrulha Mecanizada (Caminhão toco com caçamba basculante), visando atender
às necessidades...

Tomada de Preços Nº 004/2023

Obra de “Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravado tipo unistein, na Rua
Vereador...

 Atendimento ao público



Rua Elias Estevão Colnago, Nº 65

Centro - Itarana/ES | CEP: 29620-000

Telefone: (27) 3720-4900

Horários e dias de atendimento: Segunda a sexta-feira

07h às 11h - 13h às 16h

E-mail: gabinete@itarana.es.gov.br

 Telefones úteis

 Servidor
  Contra-cheque (PM)

  Contra-cheque (Saúde)

 Acessar Webmail

 eConsig

 LTCAT e suas atualizações

Tempo Itarana
HOJE

31° 21°

9 - 28 km/h
Chuva: 1.7mm

Humidade: 79%

QUINTA

30° 22°

8 - 26 km/h
Chuva: 7.4mm

Humidade: 87%

SEXTA

31° 22°

10 - 28 km/h
Chuva: 2.3mm

Humidade: 81%

+info

Prefeitura Municipal de Itarana
© 2022 - Todos os Direitos Reservados
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Digite aqui sua busca... PESQUISARPESQUISAR

 Coronavírus (COVID-19)  Perguntas Frequentes  Portal de Transparência  e-SIC - Solicitação de Informação  Acessibilidade
A- A+  Mapa do site

 AVISOS DE LICITAÇÃO  EDITAL E ANEXOS  CADASTRO DE FORNECEDORES - Relação de Documentos

 RENOVAÇÃO CADASTRO DE FORNECEDORES

Tomada de Preços Nº 004/2023 - Prefeitura Municipal de Itarana

Objeto: Obra de “Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravado tipo unistein, na Rua
Vereador Paulo Roberto Gonçalves da Silva, Centro, Itarana/ES.
Situação: Em andamento
Limite para Acolhimento das Propostas: 30/01/2023 08h45
Data e horário da Abertura das Propostas: 30/01/2023 09h00

 Documentos relacionados:

 Detalhes da Licitação

Acesse aqui o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).

Este acesso remete você usuário à pesquisa sobre pessoas físicas ou jurídicas sancionadas pelo Município
de Itarana conforme art. 23 da Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

Acessar CEIS

Caso queira acessar informações sobre sanções aplicadas por outros órgãos, clique aqui.

 Atendimento ao público

Rua Elias Estevão Colnago, Nº 65

Centro - Itarana/ES | CEP: 29620-000

Telefone: (27) 3720-4900

Horários e dias de atendimento: Segunda a sexta-feira

Home >> Licitações >>
Obra de “Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravado tipo unistein, na Rua Vereador Paulo Roberto
Gonçalves da Silva, Centro, Itarana/ES.

  MENU
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07h às 11h - 13h às 16h

E-mail: gabinete@itarana.es.gov.br

 Telefones úteis

 Servidor
  Contra-cheque (PM)

  Contra-cheque (Saúde)

 Acessar Webmail

 eConsig

 LTCAT e suas atualizações
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