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Vitória (ES), segunda-feira, 16 de Janeiro de 2023.

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

Itarana/ES, 13 de janeiro de 2023

Marcelo Rigo Magnago
Presidente d CPL

Protocolo 1006471

AVISO DE EDITAL
CHAMADA PÚBLICA
Nº. 001/2023

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através da CPL, torna
público que relizrá CHAMADA PÚBLICA, no di
07/02/2023às09h00min, nsededestPrefeitur,
à Rua Elias Estevão Colnago, n°. 65, Centro, cujo
objeto é a aquisição de Gêneros Alimentícios,
diretamente da Agricultura Familiar. Edital através
do site: www.itarana.es.gov.br na opção Licitações/
Preeitura. Demais inormações (27) 3720-4916. ID
Cidades n°. 2023.036E0700001.18.0001

Itarana/ES, 13 de janeiro de 2023

Marcelo Rigo Magnago
Presidente CPL

Protocolo 1006398

Jerônimo Monteiro

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022

O Município de Jerônimo Monteiro-ES, por intermédio
d Presidente d Comissão Permnente de Licitções,
tornapúblicooresultadodojulgamentodahabilitação,
pós nálise dos documentos hbilittórios ds
empress prticipntes d Tmd de Preços nº
012/2022, sendo declaradas HABILITADAS s
empress ELA ENGENHARIA LTDA, ENGECON
EIRELI E VS CONSTRUTORA EIRELI. O inteiro
teor da decisão está disponível no link https://www.
jeronimomonteiro.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/
ino/tp-12-2022/91406, b resultdos, e estrá
à disposição das empresas, na Sala da Comissão
Permanente de Licitações, cando já, as mesmas
intimds pr o conhecimento do presente, bem
como do início do trnscurso do przo recursl e, se
houver, pr presentrem contrrrzões no przo
legal. Esclarecimento pelo correio eletrônico cpl@
jeronimomonteiro.es.gov.br. CÓD. ID. CIDADES
CONTRATAÇÕES: 2022.039E0700001.01.0018

Jerônimo Monteiro-ES, 13 de Janeiro de 2023.
Liliane Bernardo Sezini
Presidente da CPL

Protocolo 1005923

TERMO DE DISPENSA DE PROCESSO
LICITATÓRIO

CÓD. ID. CIDADES CONTRATAÇÕES:
2023.039E0700001.09.0008
A Comissão Permnente de Licitção d Prefeitur
Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, constituída
na orma da Lei, através de sua Presidente, torna
público  Dispens de Licitção com fulcro no
Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e

lterções posteriores, conforme precer jurídico,
no Processo Administrativo nº 5.314/2022, para
contrtção d empres Cstex Enxovis Ltd,
CNPJ nº 38.235.895/0001-16, estabelecida na
Praça Seis de Janeiro, 188, Centro, Alegre-ES. CEP
29.500-000, objetivndo  quisição de cobertores
pr tendimento de fmílis vulnerbilizds do
Municpío, durnte o período de inverno, conforme
dispõe o art. 10º da Lei Municipal nº 1750/2019, no
valor total de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos
reais).

Jerônimo Monteiro-ES, 13 de Janeiro de 2023.
LILIANE BERNARDO SEZINI

Presidente d CPL
Protocolo 1005905

TERMO DE RATIFICAÇÃO
CÓD. ID. CIDADES CONTRATAÇÕES:
2023.039E0700001.09.0008
Ratico a dispensa de licitação para à contratação
d empres Cstex Enxovis Ltd, CNPJ nº
38.235.895/0001-16, estabelecida na Praça
Seis de Janeiro, 188, Centro, Alegre-ES. CEP
29.500-000, objetivndo  quisição de cobertores
pr tendimento de fmílis vulnerbilizds do
Municpío, durnte o período de inverno, conforme
dispõe o art. 10º da Lei Municipal nº 1750/2019, no
valor total de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos
reais).

Jerônimo Monteiro-ES, 13 de Janeiro de 2023.
SÉRGIO FARIAS FONSECA

Prefeito Municipl
Protocolo 1005906

Linhares

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 002/2023.

OMunicípiodeLinhares-EStornapúblico,querealizará
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº
002/2023 do tipo menor por lote, para Registro de
Preços, visndo contrtçãodeserviçoespecilizdo
em análises de amostras de águas de acordo com
a Resolução CONAMA n° 274/2000 nos pontos de
monitormento d Blnebilidde, no município de
Linhares-ES. Limite de acolhimento: 27/01/2023 às
08h. Inicio da disputa: 27/01/2023 às 09h. O Edital
poderá ser lido e obtido nos sítios ocias do Portal
de Comprs Públics www.portldecomprspublics.
com.br - e Prefeitur Municipl de Linhres -www.
linhares.es.gov.br- licitções.
Cód. CidadES Contratações:2023.042E0600010.02.0001

Linhres, 13 de jneiro de 2023
Leonethe Brum Pereir
Pregoeira Ocial

Protocolo 1006271

RATIFICAÇÃO REFERENTE A
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: 306/2023
CONTRATADA: ALAN COSTA VANINI MEI
CNPJ Nº 31.907.189/0001-24

O Secretário Municipal de Cultura, e Turismo
Linhares-ES - Interino, no uso de suas atribuições
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Vitória, segunda-feira, 16 de Janeiro de 2023

§ 1° A coordenação competirá à Secretaria Municipal
de Agricultura e Meio Ambiente - SEMAMA.

§ 2º Para os ns deste decreto considera-se:
I - microgeração e minigeração distribuída: unidade
consumidora de geração de energia elétrica
participante do Sistema de Compensação de Energia
Elétrica, conforme estabelecido pela Resolução
Normativa Nº 482, de 2012, da ANEEL, e suas
alterações.

II - energia renovável: a energia originária de fontes
naturais com capacidade de renovação de forma
constante, tais como, mas não somente, a energia
solar, eólica, hidráulica, de biomassa e a geotérmica.

Art. 2º Caberá à Secretaria Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente - SEMAMA:
I - promover a disseminação de informações sobre o
uso de energia renovável e geração distribuída;

II - dar tratamento prioritário aos projetos de
geração de energias renováveis nos processos
de regularização e emissão de licenciamento
ambiental, cabendo aos órgãos ambientais
editarem legislação com procedimento
simplificado (observando a necessidade de
mitigação, controle e compensação de impactos
ambientais) e, quando possível, os casos de
dispensa em consonância às normativas estaduais
e federais;

III - divulgar os resultados do Programa GERAR no
âmbito municipal;

IV - fomentar o uso de energia renovável nas
cooperativas rurais, agroindústrias, dentre outros;

V - priorizar projetos que envolvam a implantação
de estações de recarga para equipamentos de
transporte e veículos elétricos;

VI-enviaràSecretariadeInovaçãoeDesenvolvimento
do Estado (SECTIDES), informações úteis e
necessárias ao investidor para criação do “Guia do
Investidor Sustentável”, regulamentado no Decreto
nº 4896-R, de 02 de junho de 2021.

Art. 3º Fica estabelecida a prioridade de incorporação
de sistema de geração de energia renovável em
novos edifícios públicos do Município e a previsão de
estações de recarga.
Art. 4º Cada órgão, entidade ou instituição buscará
incentivar e executar, por meio de ações pertinentes
à sua área de atuação, a utilização de energias
renováveis, visando a concretização dos ns
propostos por este Decreto.
Art. 5º A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente ca autorizada a regulamentar as medidas
necessárias à operacionalização deste Decreto.
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarana/ES, em 13
de janeiro de 2023.

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal

Protocolo 1006217

Edital

AVISO DE EDITAL
CHAMADA PÚBLICA
Nº. 001/2023

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através da CPL, torna
público que realizará CHAMADA PÚBLICA, no dia
07/02/2023 às 09h00min, na sede desta Prefeitura,
à Rua Elias Estevão Colnago, n°. 65, Centro, cujo
objeto é a aquisição de Gêneros Alimentícios,
diretamente da Agricultura Familiar. Edital através
do site: www.itarana.es.gov.br na opção Licitações/
Prefeitura. Demais informações (27) 3720-4916. ID
Cidades n°. 2023.036E0700001.18.0001

Itarana/ES, 13 de janeiro de 2023

Marcelo Rigo Magnago
Presidente CPL

Protocolo 1006399

COMUNICADO
TOMADA DE PREÇOS
Nº. 003/2023

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através da CPL,
torna público que oi realizada reticação na letra
“e” do item 8.1.3 do edital. Diante do exposto, ca
prorrogado para o dia 02 de fevereiro de 2023,
às 09h00min, a data de abertura da licitação.
Ficam inalteradas as demais cláusulas do edital
(itens/subitens/alíneas), anexos e condições
estabelecidas na minuta contratual. 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 Reticado, 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, 13 de janeiro de 2023

Marcelo Rigo Magnago
Presidente da CPL

Protocolo 1006472

Deliberação

Ata nº 01/2023: Reunião do Órgão Técnico da
SecretariaMunicipal deAssistênciaSocial doMunicípio
de Itarana/ES. Aos treze do mês de janeiro de dois
mil e vinte e três, às oito horas, na sala de reuniões da
Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS)
de Itarana/ES, realizou-se a primeira reunião do
Órgão Técnico da Secretaria Municipal de Assistência
Social, nomeado por meio do Decreto nº1.624/2022.
Estiveram presentes nesta reunião os membros do
Órgão Técnico: Ana Lúcia Herler Fiorotti, Enyande
de Oliveira Botelho Baldotto e Lurian Toniato Herzog.
Foi realizada análise do Plano de Trabalho elaborado
pela Organização da Sociedade Civil, Associação
Pestalozzi de Itarana/ES, enviado à SEMAS por
meio do Ocio/API/003/2023, cuja nalidade é a
celebração de parceria envolvendo transferência
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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

https://www.itarana.es.gov.br/portal/coronavirus-covid-19
https://www.itarana.es.gov.br/portal/coronavirus-covid-19
https://www.itarana.es.gov.br/portal/coronavirus-covid-19
https://www.itarana.es.gov.br/portal/coronavirus-covid-19
https://www.itarana.es.gov.br/portal/coronavirus-covid-19
https://www.itarana.es.gov.br/portal/perguntas-frequentes
https://www.itarana.es.gov.br/portal/perguntas-frequentes
https://www.itarana.es.gov.br/portal/perguntas-frequentes
https://www.itarana.es.gov.br/portal/perguntas-frequentes
https://www.itarana.es.gov.br/portal/perguntas-frequentes
https://itarana-es.portaltp.com.br/
https://itarana-es.portaltp.com.br/
https://itarana-es.portaltp.com.br/
https://itarana-es.portaltp.com.br/
https://itarana-es.portaltp.com.br/
https://www.itarana.es.gov.br/portal/esic_login
https://www.itarana.es.gov.br/portal/esic_login
https://www.itarana.es.gov.br/portal/esic_login
https://www.itarana.es.gov.br/portal/esic_login
https://www.itarana.es.gov.br/portal/esic_login
https://www.itarana.es.gov.br/portal/#
https://www.itarana.es.gov.br/portal/#
https://www.itarana.es.gov.br/portal/#
https://www.itarana.es.gov.br/portal/#
https://www.itarana.es.gov.br/portal/#
https://www.itarana.es.gov.br/portal/#
https://www.itarana.es.gov.br/portal/#
https://www.itarana.es.gov.br/portal/#
https://www.itarana.es.gov.br/portal/#
https://www.itarana.es.gov.br/portal/#altocontraste
https://www.itarana.es.gov.br/portal/#altocontraste
https://www.itarana.es.gov.br/portal/#altocontraste
https://www.itarana.es.gov.br/portal/#altocontraste
https://www.itarana.es.gov.br/portal/mapa-do-site
https://www.itarana.es.gov.br/portal/mapa-do-site
https://www.itarana.es.gov.br/portal
https://www.itarana.es.gov.br/portal/artigo/prefeitura-de-itarana-divulga-calendario-de-pontos-facultativos-e-feriados-para-o-ano-de-2015-1169
https://www.itarana.es.gov.br/portal/artigo/prefeitura-de-itarana-divulga-calendario-de-pontos-facultativos-e-feriados-para-o-ano-de-2015-1169
https://www.itarana.es.gov.br/portal/artigo/prefeitura-municipal-de-itarana-e-uma-das-pioneiras-a-integrar-ao-sistema-de-protocolo-digital-na-regiao
https://www.itarana.es.gov.br/portal/artigo/prefeitura-municipal-de-itarana-e-uma-das-pioneiras-a-integrar-ao-sistema-de-protocolo-digital-na-regiao
https://www.itarana.es.gov.br/portal/artigo/municipio-de-itarana-recebeu-selo-ouro-na-avaliacao-do-seu-portal-da-transparencia
https://www.itarana.es.gov.br/portal/artigo/municipio-de-itarana-recebeu-selo-ouro-na-avaliacao-do-seu-portal-da-transparencia
https://www.itarana.es.gov.br/portal/artigo/secretaria-municipal-de-saude-reporta-investimentos-de-mais-de-3-milhoes-de-reais-na-gestao-do-ano-de-2022
https://www.itarana.es.gov.br/portal/artigo/secretaria-municipal-de-saude-reporta-investimentos-de-mais-de-3-milhoes-de-reais-na-gestao-do-ano-de-2022
https://www.itarana.es.gov.br/portal/noticias
https://www.itarana.es.gov.br/portal/noticias
https://www.itarana.es.gov.br/portal/noticias
https://www.itarana.es.gov.br/portal/noticias
https://www.itarana.es.gov.br/portal/artigo/prefeitura-municipal-de-itarana-e-uma-das-pioneiras-a-integrar-ao-sistema-de-protocolo-digital-na-regiao
https://www.itarana.es.gov.br/portal/artigo/prefeitura-municipal-de-itarana-e-uma-das-pioneiras-a-integrar-ao-sistema-de-protocolo-digital-na-regiao
https://www.itarana.es.gov.br/portal/artigo/prefeitura-municipal-de-itarana-e-uma-das-pioneiras-a-integrar-ao-sistema-de-protocolo-digital-na-regiao
https://www.itarana.es.gov.br/portal/artigo/prefeitura-municipal-de-itarana-e-uma-das-pioneiras-a-integrar-ao-sistema-de-protocolo-digital-na-regiao
https://www.itarana.es.gov.br/portal/artigo/prefeitura-de-itarana-divulga-calendario-de-pontos-facultativos-e-feriados-para-o-ano-de-2015-1169
https://www.itarana.es.gov.br/portal/artigo/prefeitura-de-itarana-divulga-calendario-de-pontos-facultativos-e-feriados-para-o-ano-de-2015-1169
https://www.itarana.es.gov.br/portal/artigo/prefeitura-municipal-de-itarana-e-uma-das-pioneiras-a-integrar-ao-sistema-de-protocolo-digital-na-regiao
https://www.itarana.es.gov.br/portal/artigo/prefeitura-municipal-de-itarana-e-uma-das-pioneiras-a-integrar-ao-sistema-de-protocolo-digital-na-regiao
https://www.itarana.es.gov.br/portal/artigo/municipio-de-itarana-recebeu-selo-ouro-na-avaliacao-do-seu-portal-da-transparencia
https://www.itarana.es.gov.br/portal/artigo/municipio-de-itarana-recebeu-selo-ouro-na-avaliacao-do-seu-portal-da-transparencia
https://www.itarana.es.gov.br/portal/artigo/secretaria-municipal-de-saude-reporta-investimentos-de-mais-de-3-milhoes-de-reais-na-gestao-do-ano-de-2022
https://www.itarana.es.gov.br/portal/artigo/secretaria-municipal-de-saude-reporta-investimentos-de-mais-de-3-milhoes-de-reais-na-gestao-do-ano-de-2022


 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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Alvará Online
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CIM PEDRA AZUL
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INFORMA
Legislação
Tributária
Atualizada

Condoeste Mercado Agrícola Termos

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...

Pregão Eletrônico Nº 049/2022

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

 Avisos de Licitações
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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...

Pregão Presencial Nº 004/2023

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

Pregão Presencial Nº 005/2023

Serviços de engenharia, arquitetura e outros, visando a elaboração de projeto para revitalização e
urbanização...

Pregão Eletrônico Nº 002/2023

Futura contratação de empresa para prestação de serviços para segurar o veículo I/M. BENZ SPRINTER...



Chamada Pública Nº 001/2023

Chamada Pública é a Aquisição de Gêneros Alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar, visando
atender às...

 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

30° 20°

9 - 28 km/h
Chuva: 0.2mm

Humidade: 76%

TERÇA

30° 21°

10 - 30 km/h
Chuva: 1.5mm

Humidade: 80%

QUARTA

30° 22°

9 - 28 km/h
Chuva: 2.2mm

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

Chamada Pública Nº 001/2023 - Prefeitura Municipal de Itarana

Objeto: Chamada Pública é a Aquisição de Gêneros Alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar,
visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Situação: Em andamento
Limite para Acolhimento das Propostas: 07/02/2023 08h45
Data e horário da Abertura das Propostas: 07/02/2023 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

07h às 11h - 13h às 16h

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

Home >> Licitações >>
Chamada Pública é a Aquisição de Gêneros Alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar, visando atender às necessidades
da Secretaria Municipal de Educação.
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 Telefones úteis

 Servidor
  Contra-cheque (PM)

  Contra-cheque (Saúde)

 Acessar Webmail

 eConsig

 LTCAT e suas atualizações

Tempo Itarana
HOJE

30° 20°

9 - 28 km/h
Chuva: 0.2mm

Humidade: 76%

TERÇA

30° 21°

10 - 30 km/h
Chuva: 1.5mm

Humidade: 80%

QUARTA

30° 22°

9 - 28 km/h
Chuva: 2.2mm

Humidade: 81%
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 

 

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através da CPL, torna público que realizará licitação, 

via CHAMADA PÚBLICA, na sede desta Prefeitura, à rua Elias Estevão Colnago, n°. 65, 

Centro, Itarana/ES, conforme abaixo: 

 

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar, visando 

atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Os envelopes "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" e "PROJETO DE VENDA" deverão 

ser entregues, preferencialmente, até as 08h45min do dia 07 de fevereiro de 2023, no 

Setor de Licitações, localizado no primeiro andar da sede da Prefeitura Municipal de 

Itarana/ES, sito à Rua Elias Estevão Colnago, nº. 65, Centro, Itarana/ES, CEP: 29.620-

000, em envelopes distintos, preferencialmente opacos, lacrados e indevassáveis. 

 

Credenciamento e início de abertura dos envelopes dar-se-á a partir das 09h00min do dia 

07 de fevereiro de 2023, na sala de reuniões, localizada no primeiro andar da sede da 

Prefeitura Municipal de Itarana/ES, sito à Rua Elias Estevão Colnago, nº. 65, Centro, 

Itarana/ES, CEP: 29.620-000. 

 

Os interessados poderão retirar na íntegra, o Edital e anexos, através do site: 

www.itarana.es.gov.br, na opção Licitações/Prefeitura ou na sede da Prefeitura de 

Itarana/ES, no Setor de Licitações, através de cd, pen drive ou similar. Maiores 

informações pelos telefones (27) 3720-4916/4917, de segunda à sexta-feira no horário 

das 8h às 11h e das 13h às 16h. 

 

Itarana/ES, 16 de janeiro de 2023. 

 

 

 

MARCELO RIGO MAGNAGO 

Presidente da CPL 

 

 

 

Este texto não substitui o publicado no DIO/ES de 16/01/2023, Seção de Licitações 

Municipais, Página 06  - https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/diario_oficial. 

(https://ioes.dio.es.gov.br/portal/edicoes/download/7758)  
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