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GLIPASA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ:09.105.316/0001-12

NIRE Nº 32.3.002966-3
  ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20/01/2020 (RESUMO)

Hora e local: às 9:30 na Sede Social Quorum: Acionistas presentes representando a totalidade do Capital Social Votante 
– Mesa – Presidente: LETICIA BATISTA IZOTON VIEIRA – Secretária: IVANA BATISTA IZOTON VIEIRA – 
ORDEM DO DIA: Eleição da diretoria: Os membros da Diretoria permaneceram  em seus respectivos cargos. A 
Diretoria foi reeleita ficando a Companhia composta da seguinte forma: a) DIRETORA-PRESIDENTE: IVANA BATISTA 
IZOTON VIEIRA B) DIRETORA ADMINISTRATIVA- FINANCEIRA: LETICIA IZOTON VIEIRA.

O inteiro teor desta Ata encontra-se arquivado na JUCEES sob. N. 20200048465 de 17/02/2020. Protocolo: 200048465 
de 28/01/2020.
LETICIA BATISTA IZOTON VIEIRA – Presidente – IVANA BATISTA IZOTON VIEIRA – Secretária da assembleia

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, considerando solicitação de esclarecimentos, após manifestação do Fundo Municipal 
de Saúde, torna pública a retificação e republicação do edital, na modalidade “Pregão Presencial”, para “Registro de Preços”, tipo 
“Menor Preço por Lote”, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, 
PARA ABASTECIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO.” NOVA DATA DE ABERTURA: 
05/03/2021. HORÁRIO DE ABERTURA: 08h:45min. LOCAL DE ABERTURA: Dependências da Prefeitura Municipal de Jerônimo 
Monteiro-ES. A integra do Edital Retificado se encontra disponível para download no sítio www.jeronimomonteiro.es.gov.br. 
Informações adicionais podem ser obtidas via email pregao@jeronimomonteiro.es.gov.br, pelo Tel. (28) 3558-2917 e presencialmente.

Jerônimo Monteiro-ES, 11 de fevereiro de 2021.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

Covid-19: atualização amplia grupos prioritários na Vacinação
A decisão garante que, com novas doses, seguirá a ordem prioritária para os idosos 

de 85 a 89 anos; 80 a 84 anos; e 75 a 79 anos
Com a nova Resolução Nº13/2021, da Comissão Intergestora Bipartite (CIB), publicada ontem 
(10), em Diário Oficial, municípios e Estado definiram a ampliação do público-alvo para 
vacinação contra o novo Coronavírus (Covid-19), seguindo o escalonamento de idades para 
idosos e a ampliação dos trabalhadores da saúde. A decisão garante que, havendo nova 
disponibilidade de doses no Espírito Santo, encaminhadas pelo Ministério da Saúde, seguirá a 
ordem prioritária para os idosos de 85 a 89 anos; 80 a 84 anos; e 75 a 79 anos. A ordem deverá 
seguir assim à medida que cada grupo alcançar no mínimo 90% das doses registradas pelo 
município no Sistema de Informação Sistema de Informações do Programa Nacional de 
Imunizações. Em relação aos trabalhadores da saúde, a Resolução CIB Nº 013/2021 passa a 
contemplar também os demais profissionais, iniciando por aqueles acima de 60 anos (como já 
definido na Resolução CIB Nº 011/2021). “Seguimos as determinações do Informe Técnico da 
Campanha de Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. É importante frisar que se 
entende por trabalhadores da saúde todos aqueles que atuam em serviço de saúde, público ou 
privado, independente da sua profissão. No primeiro momento atendemos àqueles que atuam 
na linha de frente ao enfrentamento da Covid-19, mas com disponibilidade de mais doses a este 
público, os municípios estão ampliando a imunização e realizando-as, com estratégias definidas, 
nos próprios serviços de vacinação”, disse Grillo. A coordenadora ressalta que para o acesso aos 
serviços de vacinação, os trabalhadores da saúde precisam levar um documento comprobatório 
de sua atividade, tais como crachá; contracheque; contrato de trabalho; carteira de trabalho; ou 
carteira do conselho de classe. Ainda, seguindo a Resolução, em caso de acadêmicos em saúde e 
estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e 
laboratórios, deverão apresentar a declaração emitida pela coordenação do curso descrevendo o 
período e o local onde é o estágio.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (11-02-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, torna público que realizará licitação, na modalidade de “Tomada de Preços”, tipo 
“menor preço por global”, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM 
ESTRUTURA METÁLICA E OBRAS DE MELHORIAS NO PÁTIO DO CMEI “DIVA SAVIATTO DUARTE”, LOCALIZADO NA SEDE 
DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES. DATA LIMITE DE PROTOCOLO DOS ENVELOPES: 04/03/2021 às 08h45min. 
DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 04/03/2021 às 09h. LOCAL DA ABERTURA: Dependências da Prefeitura Municipal 
d e  J e r ô n i m o  M o n t e i r o - E S .  A  i n t e g r a  d o  E d i t a l  s e  e n c o n t r a  d i s p o n í v e l  p a r a  d o w n l o a d  n o  s í t i o 
www.jeronimomonteiro.es.gov.br/licitacoes. Informações adcionais podem ser obtidas via email cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br, pelo 
Tel. (28) 3558-2917 ou presencialmente.

Jerônimo Monteiro-ES, 11 de fevereiro de 2021.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, torna público que realizará licitação, na modalidade “Pregão Presencial”, para 
“Registro de Preços”, tipo “Menor Preço por Lote”, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOLO BRITA 
PROCESSADO PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO 
MONTEIRO.” DATA DE ABERTURA: 08/03/2021. HORÁRIO DE ABERTURA: 08h:45min. LOCAL DE ABERTURA: Dependências da 
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. A integra do Edital se encontra disponível para download no sítio 
www.jeronimomonteiro.es.gov.br. Informações adicionais podem ser obtidas via email pregao@jeronimomonteiro.es.gov.br, pelo Tel. 
(28) 3558-2917 e presencialmente.

Jerônimo Monteiro-ES, 11 de fevereiro de 2021.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 - COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E EQUIPARADOS.
A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, torna público que realizará licitação, na modalidade “Pregão Presencial”, para 
“Registro de Preços”, tipo “Menor Preço por Lote”, para “AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO 
PERECÍVEIS.” DATA DE ABERTURA: 03/03/2021. HORÁRIO DE ABERTURA: 08h:45min. LOCAL DE ABERTURA: Dependências da 
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. A integra do Edital se encontra disponível para download no sítio 
www.jeronimomonteiro.es.gov.br. Informações adicionais podem ser obtidas via email pregao@jeronimomonteiro.es.gov.br, pelo Tel. 
(28) 3558-2917 e presencialmente.

Jerônimo Monteiro-ES, 11 de fevereiro de 2021.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS  Nº 

021/2020
O Município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Nº 217/2020, de 10/12/2020, 
torna público para conhecimento dos 
interessados o resultado da TOMADA DE 
PREÇOS  Nº 021/2020, conforme abaixo:
Empresa Vencedora: A.G. BRASIL OBRAS 
E SERVIÇOS EIRELI EPP.
A Comissão Permanente de Licitação 
informa ainda, que abre-se o prazo legal 
para interposição de recursos. Cód. 
C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600019.01.0008

Linhares-ES, 10 de fevereiro de 2021.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

COMUNICADO REFERENTE A TOMADA DE 
PREÇOS FMS Nº 001/2020

O Município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Nº 217/2020, de 10/12/2020, 
torna público para conhecimento dos 
interessados, que fica determinado para o 
dia 19/02/2021 às 08:00 horas, na 
sala de reuniões desta Comissão, situada a 
Avenida Augusto Pestana, nº 790, Centro, 
Linhares-ES, a abertura dos envelopes 
“PROPOSTA DE PREÇOS”. Cód. CidadES 
C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0500001.01.0031.

Linhares-ES, 10 de fevereiro de 2021.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL
  

Financiamentos com condições competitivas para o 
setor turístico

No Estado, o Bandes ampliou a disponibilização de 
recursos direcionados aos empresários do 

segmento
Com o setor de turismo retomando aos poucos as 
atividades, as empresas do segmento começam a buscar 
o apoio das instituições financeiras. Alguns dos 
instrumentos adotados por parte das empresas foi o 
investimento para manter o negócio em funcionamento e 
as adaptações nos modelos de negócios. No Estado, o 
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) 
ampliou a disponibilização de recursos direcionados aos 
empresários do segmento. Uma das alternativas 
oferecidas foi a criação do Fundo Geral do Turismo 
(Fungetur), que injetou R$ 8,8 milhões em negócios ao 
longo de 2020. Desse valor, 61,6% foram destinados para 
capital de giro. Outros 26,8% foram recursos destinados à 
implantação de empresas. O valor aprovado em 2020 é 
comparativamente quatro vezes superior ao do mesmo 
período de 2019, quando foram aprovados R$ 2,1 milhões 
para o setor. Um dos atrativos para os empresários e que 
potencializou a contratação de linhas do Fungetur foi a 
possibilidade de uso do Fundo de Aval Bandes, 
mecanismo garantidor à contratação de operações de 
crédito, criado pelo Governo do Estado, com o objetivo de 
prestar garantia aos financiamentos. A facilidade no 
processo de garantias se traduz em maior agilidade na 
contratação, permitindo que negócios voltados ao turismo, 
especialmente bares, lanchonetes, cafés e empresas do 
ramo de hospedagem, tenham acesso ao crédito com 
carência e prazo de pagamentos adequados, de até 60 
meses, sem condicionantes, como manter folha de 
pagamento, por exemplo. “Para se ter uma noção do 
ganho em agilidade no trâmite dos projetos de 
financiamento, os processos tiveram uma redução média 
de 50% no tempo de tramitação dentro do banco. Dessa 
forma, o recurso chega mais rápido aos empresários que 
precisam de financiamento”, destaca Miguel Porcaro, 
gerente Comercial do banco capixaba.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (11-02-
2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br/ 

Bandes: podcast aborda temas 
relacionados à economia capixaba

O podcast “Momento do 
Desenvolvimento” conta com 

atualizações quinzenais
O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo 
(Bandes) lançou o podcast “Momento do 
Desenvo lv imento”,  com atua l i zações 
quinzenais, abordando temas da economia 
capixaba, investimentos e dicas para o 
empresário. Os episódios já lançados estão 
disponíveis gratuitamente pela plataforma 
Spotify, na internet e no aplicativo, ou no site 
do banco (www. bandes.com.br). Nove 
episódios do Momento do Desenvolvimento já 
estão disponíveis para o público, debatendo 
assuntos variados do mundo empresarial e 
bancár io,  inc lu indo bate-papos  com 
especialistas que explicam as novidades e dão 
dicas para os interessados. Dicas de Inovação, 
atendimento ao cliente, apoio ao Turismo, 
capital de giro, captação de recursos e até o 
combate ao Coronavírus já foram abordados 
em programas do podcast. A gerente de 
comunicação Institucional do banco, Bárbara 
Deps Bonato, ressalta a importância da 
utilização da mídia para promover a informação 
acerca do desenvolvimento capixaba. O banco 
de desenvolvimento capixaba também possui 
outros canais de mídias sociais, como 
Facebook, Instagram e Youtube, nos quais o 
cliente pode conferir as notícias e as novidades 
do mercado de crédito e outros assuntos de 
interesse dos empresários.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo 
( 1 1 - 0 2 - 2 0 2 1 )  -  D i s p o n í v e l  e m 
https://ioes.dio.es.gov.br/

  

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 0001/2021

Entidade: PRODEST
Processo: 2020-HZP7R
Objeto: Serviços de extensão de garantia de nobreaks de 
2.2 kva modelo APC SMC 2200BI-BR, serviços de troca e 
garantia de baterias para nobreaks de 2.2 kva modelo 
APC SMC 2200BI-BR e fornecimento de nobreaks 
gerenciáveis para  rede MetroGVIX
Valor estimado: 
Lote 01: R$ 52.200,00
Lote 02: R$ 132.566,00
Acolhimento das propostas: 18/02/2021 às 08:00h até 
01/03/2021 às 09:59h.
Abertura das propostas: 01/03/2021 às 10:00hs.
Abertura da sessão pública: 01/03/2021 às 10:00 h.
O certame será realizado por meio do Sistema SIGA, 
e s t a n d o  o  e d i t a l  d i s p o n í v e l  n o  e n d e r e ç o  
www.compras.es.gov.br. Os interessados em participar 
da licitação deverão efetuar seu cadastro no sistema 
SIGA, conforme instruções contidas no endereço 
www.compras.es.gov.br/
cadastro-de-fornecedores.
E-mail de contato: pregao@prodest.es.gov.br ou pelo 
telefone (27) 3636-7163.

Vitória/ES,11 de fevereiro de 2021
Eliene Coelho M. Scaramella

CPL / PRODEST  

TREM ALIMENTOS S/A
CNPJ: 01.001.667/0001-71

NIRE: 32300041655
Resumo da AGE de alteração da Diretoria Pelo 
presente instrumento, os sócios cotistas : 
ORDEM DO DIA: 1) Deliberar sobre o pedido de 
renúncia de um dos atuais membros da Diretoria 
da Companhia; 2) Deliberar sobre a nova 
composição da nova Diretoria; 3)  Anexo I - Lista 
de presença; 6) Anexo II  – Estatuto 
Consolidado; 6) Termo de Posse da nova 
diretoria constante no anexo III, sob prot. 
200828118 em 23/1/2020.


