D I V E R S O S

DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

Vitória (ES), segunda-feira, 24 de Maio de 2021.

R$250.200,00.
Disponibilidade
do
veículo:
domingo a domingo diurno (08 às
18 h) (Intervalo
de
01
hora)
Quantidade de Carros: 02, VALOR
DO KM RODADO, Normal R$7,22,
Excedente R$4,50, VALOR MENSAL
R$17.684,00, VALOR 12 MESES
R$212.208,00.
Disponibilidade
do
veículo:
Domingo a domingo Noturno (18
às 02 h).
Quantidade de carros: 02, VALOR
DO KM RODADO, Normal R$7,22,
Excedente R$4,50, VALOR MENSAL
R$17.684,00, VALOR 12 MESES
R$212.208,00.
VALOR
GLOBAL
12
MESES:R$674.616,00-(SEISCENTOS E SETENTA E
QUATRO MIL, SEISCENTOS E
DEZESSEIS REAIS)Protocolo 672213
EXTRAFRUTI S/A - COMÉRCIO
DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.
CNPJ: 06.175.064/0001-00
Nire: 32.300.031.943.
Resumo da AGE em 08/04/2021.
Às 10hrs. na Sede da cia. Presença
da totalidade dos acionistas. Ordem
do dia: Alteração de endereço da
Matriz e filial CNPJ (final) 0003-71.
Reg Jucees 20/210358645 em
28/04/2021.
Protocolo 672235
DALLA INVESTIMENTO S/A
CNPJ/MF 07.115.519/0001-64
NIRE Nº. 32.3.0003150-1
Ata
da
Assembléia
Geral
Ordinária,
realizada
em
14/05/2021. Publicação resumida.
Deliberações: Assembléia Geral
Ordinária: I) Aprovada as demonstrações contábeis relativa
ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2020, II) Alteração
da remuneração dos membros
do Conselho de Administração e Diretoria. A Diretoria.
Arquivamento na Jucees sob o nº.
20210522780, em 21/05/2021.
Protocolo 672239

Vitória 21 de maio de 2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos
Servidores das Guardas Municipais
e dos Agentes Municipais de
Trânsito do Estado do Espírito Santo
SIGMATES, utilizando-se das prerrogativas do Art.11º do Estatudo
deste Sindicato, convoca todos
seus filiados em Vitoria , em dia
com suas obrigações estatutárias,
para participarem da Assembleia
Geral , a ser realizada no dia 27
de maio
de 2021. Em virtude
da pandemia e obedecendo os
protocolos sanitários, haverá duas
Assembleias em horário distintos Assembleia Geral primeiro horário,
com 1ª convocação as 12:00h
e 2ª convocação as 12:30min.
Assembleia Geral segundo horário,
com 1ª convocação as 17:00h e 2ª
convocação as 17h:15 min com
qualquer número de associados
presente na Assembleia que será
realizada
na End: Rua Hermes
Cury, 270 Bairro Ilha de Santa
Maria, Vitória/ES (base da Guarda
de Vitória) para deliberar a seguinte
ordem do dia:
01 - ADI
02 - Plano de carreira
03 - Assuntos Gerais
Luiz Antônio da Silva Neto.
Presidente em exercício
Protocolo 672254

Entidades Federais
Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Espírito Santo
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO
Nº:
003/2021
CONTRATANTE:
Conselho
de
Arquitetura e Urbanismo do Espírito
Santo - CAU/ES CONTRATADA:SIC
Certificação
Digital
CNPJ:
18.178.945/0001-63
OBJETO:
Aquisição de certificado digital no
padrão ICP-Brasil tipo e-CNPJ e
e-CPF. VALOR DO CONTRATO:
R$ 3.710,00 PRAZO: 12 meses
PROCESSO
ADMINISTRATI-

9
VO Nº: 105/2020 MODALIDADE
DE
CONTRATAÇÃO:
Dispensa em função do valor
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Desenvolvimento e Manutenção das
Atividades - GERADFIN
Eliomar Venâncio de Souza Filho
Presidente
Protocolo 672269

Conselho Regional de Serviço
Social
PORTARIA CRESS/ES Nº
113/2021, DE 21 DE MAIO DE
2021
Ementa: Estabelece a suspensão
da emissão de documentos que
especifica no prazo compreendido
entre 07 e 11 de junho de 2021 e
dá outras providências.
A Presidenta do CONSELHO
REGIONAL
DE
SERVIÇO
SOCIAL DA 17ª REGIÃO/ ES,
no uso de suas atribuições legais e
regimentais:
Considerando que as atividades
do Conselho, sobretudo aquelas que
envolvem a emissão de certidões e
boletos, bem como processos de
registro, dentre outras, dependem
da utilização de sistemas informatizados, fornecidos por empresa
contratada
mediante
processo
licitatório;
Considerando que os sistemas
acima mencionados necessitam,
periodicamente, de mudanças,
adequações,
atualizações,
sempre com vistas às melhorar o
atendimento de assistentes sociais
e da sociedade capixaba em geral;
Considerando que no período
compreendido entre os dias 07 e 11
de junho de 2021 será promovida
a migração dos sistemas para outra
plataforma mais atualizada e ágil,
situação que demandará uma série
de medidas e gerará a instabilidade dos serviços e até mesmo a
colocação dos sistemas “fora do ar”;
Considerando ainda que as
medidas acima citadas necessitam
de treinamentos teóricos e práticos

que
serão
ministrados
pela
empresa contratada aos trabalhadores/as do Conselho nos dias 07 e
11 de junho de 2021;
Considerando
por
fim
a
deliberação
da
Diretoria
do
Conselho em reunião realizada no
dia 19 de maio de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º Suspender a emissão de
documentos, tais como certidões
de qualquer natureza, bem como a
tramitação de processos de registro
e reinscrição, além da geração de
boletos de cobrança no período
compreendido entre 07 e 11 de
junho de 2021.
Parágrafo único. A suspensão
prevista no caput não altera o
atendimento ao público no período
mencionado, devendo se manter
os atendimentos por telefone
e email, de segunda a quintafeira, das 12h30 às 18h30, para
tratamento exclusivo de situações
não abrangidas pela suspensão
acima referida.
Art. 2º Deverá ser dada ampla
publicidade a esta Portaria, com a
publicação de sua íntegra no Diário
Oficial, sítio oficial do Conselho,
redes sociais, além do envio do texto
para o conjunto da categoria por
meio de correio eletrônico e serviços
de mensagens por telefone celular.
Art. 3º Sem prejuízo do previsto
no artigo 2º, determina-se o envio
desta Portaria para órgãos públicos
e privados das esferas federal,
estadual e municipal, para que seja
dada ciência da suspensão, com a
recomendação de que tais entes,
no âmbito de sua competência e
autonomia, não exijam documentos
emitidos pelo CRESS/ES nesse
período ou flexibilizem o prazo
para entrega, de modo a não haver
prejuízo para as/os assistentes
sociais do Espírito Santo.
Art. 4º Esta Portaria entra em
vigor na data de sua publicação.
Vitória, 21 de maio de 2021.
Sabrina Moraes Nascimento
Presidenta do Conselho
Regional de Serviço Social da
17ª Região
Protocolo 672199
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