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Vitória (ES), quinta-feira, 01 de Dezembro de 2022.

PORTARIA/ Nº.0273/2022 DE 28/11/2022 - Dispõe 
sobre Concessão de Aposentadoria voluntária por idade 
e tempo de contribuição nome da segurada Inácia da 
Conceição Garcia Duarte, com proventos integrais, 
efetivo, no cargo de Servente -Padrão -02-30-II-A, com 
efeitos financeiros a partir de   01/12/2022 e dá - outras 
providências.

Protocolo 976339

PORTARIA/ Nº.0274/2022 DE 28/11/2022 - Dispõe 
sobre Concessão de Aposentadoria voluntária por 
idade proporcional ao tempo de contribuição nome da 
segurada Margarete Paula Silvano e Silva, com proventos 
proporcionais na proporcionalidade de 3.777/10950 
efetivo, no cargo de Escriturário -Padrão -03-30-I-B, 
com efeitos financeiros a partir de   01/12/2022 e dá - 
outras providências.

Protocolo 976345

PORTARIA/ Nº.0275/2022 DE 28/11/2022 - Dispõe 
sobre Concessão de Aposentadoria voluntária por 
idade proporcional ao tempo de contribuição nome da 
segurada Rachel Paoli, com proventos proporcionais na 
proporcionalidade de 3.982/10950 efetivo, no cargo de 
Servente -Padrão -02-30-I-B, com efeitos financeiros a 
partir de   01/12/2022 e dá - outras providências.

Protocolo 976349

PORTARIA/ Nº.0276/2022 DE 28/11/2022 - Dispõe 
sobre Concessão de Aposentadoria voluntária por idade 
e tempo de contribuição nome da segurada Reginaldo 
Moreira de Azeredo, com proventos integrais, efetivo, 
no cargo de Escriturário -Padrão -03-30-I-D, com 
efeitos financeiros a partir de   01/12/2022 e dá - outras 
providências.

Protocolo 976355

PORTARIA/ Nº.0277/2022 DE 28/11/2022 - 
Dispõe sobre Concessão de Aposentadoria voluntária 
por idade e tempo de contribuição nome da segurada 
Rejane Aparecida Dias Recla, com proventos integrais, 
efetivo, no cargo de Telefonista -Padrão -02-30-I-B, 
com efeitos financeiros a partir de   01/12/2022 e dá - 
outras providências.

Protocolo 976358

PORTARIA/ Nº.0278/2022 DE 28/11/2022 - 
Dispõe sobre Concessão de Aposentadoria voluntária 
por idade proporcional ao tempo de contribuição nome 
do segurado Valter Just da Rocha Pita, com proventos 
proporcionais na proporcionalidade 9741/12775- cargo 
efetivo de cirurgião dentista- padraão-07-20-I-E, com 
efeitos financeiros a partir de   01/12/2022 e dá - outras 
providências.

Protocolo 976361

PORTARIA/ Nº.0279/2022 DE 28/11/2022 - 
Dispõe sobre Concessão de Pensão por Morte a favor 
do senhor Evaldo Bispo, em virtude do falecimento da 
sua companheira Odette de Jesus da Silva, aposentado 
no cargo de Gari - Padrão 02-30-I-A, com efeitos 
retroativos a 29/06/2022 e dá - outras providências.

Protocolo 976370

PORTARIA/ Nº.0280/2022 DE 28/11/2022 - 
Dispõe sobre Concessão de Pensão por Morte a favor da 
senhora Maria Ignes Leal Loureiro Azevedo, em virtude 
do falecimento de esposo José Nilton Marreiro de 
Azevedo, aposentado no cargo de Oficial Administrativo 
“G”, com efeitos retroativos a 04/10/2022 e dá - outras 
providências.

Protocolo 976375

PORTARIA/ Nº.0282/2022 DE 29/11/2022 - Dispõe 
sobre Concessão de Pensão por Morte a favor da senhora 
Rosa Ribeiro Nunes, em virtude do falecimento de 
esposo Alvaci Ferreira Nunes, aposentado no cargo de 
Guarda Civil Municipal- Padrão 03-40-I-A, com efeitos 
retroativos a 27/10/2022 e dá - outras providências.

Protocolo 976381

PORTARIA/ Nº.0283/2022 DE 29/11/2022 - Dispõe 
sobre Concessão de Pensão por Morte a favor da senhora 
Clemilda Gomes Duppio, em virtude do falecimento 
de esposo Josué Xavier Duppio, aposentado no cargo 
de Trabalhador Braçal- Padrão 02-30-I-A, com efeitos 
retroativos a 06/11/2022 e dá - outras providências.

Protocolo 976384

PORTARIA/ Nº.0284/2022 DE 29/11/2022 - Dispõe 
sobre Concessão de Pensão por Morte a favor da senhora 
Del Delker Cristina Stieg, em virtude do falecimento do 
companheiro Ademir dos Santos, aposentado no cargo 
de Operador de Máquinas “H”-, com efeitos retroativos 
a 26/09/2022, sendo que o benefício cessará em 
20(vinte) anos a partir da concessão em 26/09/2022 e 
dá - outras providências.

Protocolo 976387

Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento de 
Guarapari  - CODEG -

CODEG

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO 014/2022
PROCESSO Nº 301717/2022

Identificador Contratação TCEES 
2022.028E0300001.01.0009

A CODEG- Cia de Melh. e Des. Urbano de Guarapari, 
através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 
pregão eletrônico que tem por objeto: Contratação 
de empresa para locação de caminhões e 
equipamentos para coleta de restos de capina, 
varrição, monturos das vias públicas e retirada 
de coco verde das praias do município de 
Guarapari, em perfeito estado de conservação e 
funcionamento, incluindo todas as despesas com 
operador ( salários, encargos, EPI´S, transporte e 
alimentação), combustível, lubrificantes, material 
de consumo, reparo e reposição de peças e pneus, 
reposição de equipamentos, seguros ( inclusive 
contra terceiros), e demais insumos necessários 
aos serviços, nas quantidades, modelos e 
características definidas no Termo de Referência 
e seus anexos. Início Do Acolhimento Da Proposta E 
Dos Documentos De Habilitação: Às 08:00 Horas Do 
Dia 08/12/2022. Limite Para Acolhimento Da Proposta 
E Dos Documentos De Habilitação: Às 09:00 Horas 
Do Dia 12/12/2022. Data E Horário Da Abertura Das 
Propostas: Às 09:00 Horas Do Dia 12/12/2022. Data 
E Horário de Abertura Da Sessão Pública: Às 09:30 
Horas Do Dia 12/12/2022. Edital através do site do 
Banco do Brasil, ou pelo sitio eletrônico: http://codeg.
guarapari.es.gov.br/licitacao.  Maiores informações 
serão prestadas através da CPL pelo telefone (27) 
3361-1167.

Guarapari(ES),30 de novembro de 2022

Guilherme Viana Gomes
Pregoeiro Oficial

Protocolo 976937
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