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Vitória, terça-feira, 20 de Dezembro de 2022

Errata

AVISO DE RETIFICAÇÃO

RETIFICAÇÃO AO ATO DE PUBLICAÇÃO DO DIA 
16/12/2022, PROTOCOLO 986148, PÁGINA 141, 
EDIÇÃO 2.166, SENDO CORRIGIDO O VALOR DO 
CONTRATO Nº 180/2022.

ONDE SE LÊ:
VALOR: R$ 7.860,00 (sete mil, oitocentos e 
setenta e dois reais).

LEIA-SE:
VALOR: R$ 7.860,00  ( sete mil, oitocentos e 
sessenta reais)

Itarana/ES, 19 de dezembro de 2022
Vander Patrício
Prefeito do Município de Itarana

Protocolo 988186

Jaguaré

Edital

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 
29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

]EDITAL
O Prefeito Municipal de Jaguaré, Estado do Espírito 
Santo, usando de suas atribuições conferidas por 
Lei...
FAZ SABER a todos quando virem o presente 
Edital ou dele tiverem conhecimento, que 
conforme processo protocolado nesta Prefeitura 
sob o no 006230 em 14 de dezembro de 2022, 
que o senhor (a) JULCIMARA RODRIGUES 
MAGNAGO, brasileira, solteira, portadora do 
CPF sob o nº 082.833.327-08 e RG 1.951.163 
SPTC-ES, residente e domiciliado na Rua Linda 
Martins, s/n, Centro, Jaguaré, Estado do Espirito 
Santo, requereu a AUTORIZAÇÃO, nos termos da 
Lei Municipal nº 661/2006 de 20/06/2006, para 
a transferência de um imóvel urbano por meio 
de Escritura Pública de Compra e Venda, de um 
terreno de Propriedade do Município de Jaguaré, 
situado no lugar denominado loteamento PARQUE 
RESIDENCIAL DAS MANGUEIRAS, lote nº 02 da 
quadra nº 19, com área de 225,00 m2 (duzentos 
e vinte e cinco metros quadrados), com as 
seguintes confrontações: ao Norte, com a Rua 
Olinda Martins, numa linha de 9,00 metros, ao 
Sul, com o Lote nº 10, numa linha de 9,00 metros, 
a Leste, com o Lote nº 03, numa linha de 25,00 
metros, e a Oeste, com o Lote nº 01, numa linha 
de 25,00 metros.
E, para evitar dúvidas futuras e também para 
dar cumprimento ao estabelecido nos Parágrafos 
1º e 2º do Artigo 2º do Decreto nº 069/2006 de 
21 de junho de 2006, ficam desde já convidados 
os terceiros interessados para, no prazo de 05 
(cinco) dias, contados a partir da publicação do 
presente Edital, apresentar nesta Prefeitura, caso 

lhes prejudiquem suas pretensões sobre o terreno 
a ser transferido, reclamações através de recursos 
ou embargos por escritos, com provas legais de 
seus direitos sobre tal terreno.
Prefeitura Municipal de Jaguaré, Estado do Espírito 
Santo, aos quinze (15) dias do mês de dezembro 
(12) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

Marcos Antônio Guerra Wandermurem
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente. Acesse: http://
www.jaguare.es.gov.br Chave: 
d6279239-82b1-46a8-8108-681e841f9d35
Edital de Compra e Venda Nº 000042/2022

Protocolo 987898

EDITAL
O Prefeito Municipal de Jaguaré, Estado do Espírito 
Santo, usando de suas atribuições conferidas por 
Lei...
FAZ SABER a todos quando virem o presente 
Edital ou dele tiverem conhecimento, que 
conforme processo protocolado nesta Prefeitura 
sob o no 006173 em 08 de dezembro de 2022, 
que o senhor (a) ADILIO SOARES DOS SANTOS, 
representante comercial, portador do CPF sob 
o nº 019.806.917-03 e CNH nº 00677731481 
DETRAN/ES e LORENNA DE OLIVEIRA SOARES, 
representante comercial, portadora do CPF sob 
o nº 108.622.047-12 e CNH nº 03322481876 
DETRAN/ES, ambos brasileiros, casados entre 
si sob regime de comunhão parcial de bens, 
residentes e domiciliados na Avenida Alexandre 
Junca Pereira, nº 118, Aviação, no município de 
São Mateus, Estado do Espirito Santo, requereu 
a AUTORIZAÇÃO, nos termos da Lei Municipal nº 
661/2006 de 20/06/2006, para a transferência 
de um imóvel urbano por meio de Escritura 
Publica de Compra e Venda, de um terreno de 
Propriedade do Município de Jaguaré, situado 
no lugar denominado loteamento LAQUINI , lote 
nº 07 da quadra nº 11, com área de 253,00 m2 
(duzentos e cinquenta e três metros quadrados), 
com as seguintes confrontações: Frente, com a 
Rua Arlindo Moreto, numa linha de 11,00 metros, 
Fundos, com o Lote nº 02, numa linha de 11,00 
metros, Lado Direito, com o Lote nº 06, numa 
linha de 23,00 metros; ambos da mesma quadra, 
e Lado Esquerdo, com o Loteamento Pansini, 
numa linha de 23,00 metros.
E, para evitar dúvidas futuras e também para 
dar cumprimento ao estabelecido nos Parágrafos 
1º e 2º do Artigo 2º do Decreto nº 069/2006 de 
21 de junho de 2006, ficam desde já convidados 
os terceiros interessados para, no prazo de 05 
(cinco) dias, contados a partir da publicação do 
presente Edital, apresentar nesta Prefeitura, caso 
lhes prejudiquem suas pretensões sobre o terreno 
a ser transferido, reclamações através de recursos 
ou embargos por escritos, com provas legais de 
seus direitos sobre tal terreno.
Prefeitura Municipal de Jaguaré, Estado do 
Espírito Santo, aos quatorze (14) dias do mês de 
dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e dois 
(2022).

Assinado por 
MARCOS ANTONIO GUERRA WANDERMUREM

732.142.567-34
Protocolo 987915
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