
  

  

Processo nº 10206/2022 

1ª RETIFICAÇÃO 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 025/2022 
 

 
O Município de Santa Maria de Jetibá - ES, por meio do Prefeito Municipal Sr. Hilário Roepke, através da 
Secretaria de Cultura e Turismo, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com respaldo nas Legislações 
vigentes, vem retificar o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 025/2022 - (PMSMJ/SECTUR) que visa 
recebimento de propostas de interessados em patrocinar a instalação de totens com exposição da marca, 
temperatura e hora, que possam contribuir para a beleza e informação tanto para os munícipes quanto para os 
turistas, cujo Edital poderá ser retirado junto ao “site” acima mencionado sendo necessário incluir o seguinte: 

 
ONDE LÊ-SE:  
 

DA FASE DA SELEÇÃO 
 
6.3 A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

 

 
LEIA-SE: 
 

DA FASE DA SELEÇÃO 
 
6.3 A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

 

 
Santa Maria de Jetibá - ES, 05 de Dezembro de 2022. 

 
 
 
 

HILÁRIO ROEPKE 

Prefeito Municipal 

 

 

 

NILTON CAPAZ 

Secretário de Cultura e Turismo Interino 

 
 

ETAPA DISCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

01 Publicação de edital de chamamento publico 23/11/2022 

02 Envio das propostas 23/11/2022 a 30/11/2022 

03 Avaliação das propostas pela comissão 01/12/2022 

04 Divulgação do resultado preliminar 02/12/2022 

05 Interposição de recursos contra o resultado preliminar 05/12/2022 e 06/12/2022 

06 Analise de recursos pela comissão de seleção 07/12/2022 

07 
Homologação e publicação do resultado definitivo da 
fase de seleção, com divulgação das decisões recursais 
proferidas (se houver). 

08/12/2022 

ETAPA DISCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

01 Publicação de edital de chamamento publico 23/11/2022 

02 Envio das propostas 23/11/2022 a 30/11/2022 

03 Avaliação das propostas pela comissão 07 e 08/12/2022 

04 Divulgação do resultado preliminar 09/12/2022 

05 Interposição de recursos contra o resultado preliminar 12/12/2022 e 13/12/2022 

06 Analise de recursos pela comissão de seleção 14/12/2022 

07 
Homologação e publicação do resultado definitivo da 
fase de seleção, com divulgação das decisões recursais 
proferidas (se houver). 

15/12/2022 


