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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL 

ORDINÁRIA/ 
EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital, ficam os 
sóc ios  do  METROCOR – 
INSTITUTO METROLITANO DO 
C O R A Ç Ã O  LT D A ,  C N P J 
0 1 . 1 3 9 . 2 6 3 / 0 0 0 1 - 4 9 , 
c o n v o c a d o s  p a r a  a 
A S S E M B L É I A  G E R A L 
O R D I N Á R I A  / 
EXTRAORDINÁRIA ,  a  se 
realizar no dia 07 de Abril de 
2020 em primeira convocação às 
18:00 hs com a totalidade dos 
sócios; em segunda convocação 
às 18:30 hs com a presença dos 
sócios que representam no 
mínimo 75% do capital social da 
e m p r e s a  e  e m  t e r c e i r a 
convocação às 19:00 hs com a 
quantidade de sócios presentes, 
na sede social da empresa, no 
e n d e r e ç o  Av e n i d a  E l d e s 
Scherrer Souza, nº 558, Edifício 
Metropolitano Tower, Civit II, 
Serra/ES, CEP 29.165-060.
Pauta da reunião: 
Aprovação das contas 2019;
Destinação dos resultados;
Remuneração da Diretoria;
Proposta para novo acionista;

Serra - ES, 
18 de Março de 2020.

Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preço nº 03/2020
Objeto: A presente licitação tem por objeto a futura aquisição de pães, visando atender à demanda do IFES - Campus 
Itapina, conforme detalhamentos constantes neste Edital e seus anexos.
Abertura do certame: 02 de abril de 2020, às 15:00h, horário de Brasília, no site www.comprasgovernamentais.gov.br
O Edital poderá ser retirado junto ao IFES no endereço: Coordenação de Licitações e Compras, Prédio Administrativo, BR 
259, Km 70, Colatina-ES, a partir de 23/03/2020, gratuitamente, mediante apresentação de dispositivo de armazenamento 
de dados, ou através do site www.comprasgovernamentais.gov.br, na opção Consultas / Licitações / Aviso de Licitações.           
E-mail: compras.itapina@ifes.edu.br Tel.: (27) 3723-1234.

Fabio Lyrio Santos
Diretor Geral

CAMPUS ITAPINA – UASG 158424

AVISO DE LICITAÇÃO

ESPÍRITO SANTO
Campus Itapina

INSTITUTO FEDERAL MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

COMUNICADO
A THERMOTITE DO BRASIL 
LT D A ,  I n s c r i t a  n o  C N P J  n ° 
03.807.490/0001-20, torna público 
que OBTEVE da SEMMA através do 
Processo nº 34010/2016 a Licença 
Municipal de Operação 003/2020, 
p a r a  a  a t i v i d a d e  d e 
REVESTIMENTO DE TUBOS DE 
AÇO, loca l izada na Rodov ia 
Governador Mário Covas, S/N, KM 
274, Jardim Carapina no município 
da Serra - ES.

SANTA MARIA ENERGÉTICA S/A
CNPJ 04.243.003/0001-07

AVISO AO ACIONISTA
A Diretoria notifica ao acionista que 
estão à sua disposição, na sede 
social da Companhia, à Rua 
Aurélio Gatti, nº 22, em Colatina-
–ES, os documentos de que trata o 
Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, 
relativos ao exercício social 

encerrado em 31.12.2019.
Colatina-ES, 20 de março de 2020.

ARTHUR ARPINI COUTINHO
Diretor-Presidente

SANTA MARIA GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

CNPJ 24.594.263/0001-34
AVISO AOS ACIONISTAS

A Diretoria notifica aos acionistas 
que estão à sua disposição, na 
sede social da Companhia, à Rua 
Aurélio Gatti, nº 22, em Colatina-
-ES, os documentos de que trata o 
Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, 
relativos ao exercício social 

encerrado em 31.12.2019.
Colatina-ES, 20 de março de 2020.

ARTHUR ARPINI COUTINHO
Diretor-Presidente

CONSERVAS CRISTAL LTDA., 
torna público que Requereu da 
SEMAN/ANCHIETA, por meio do 
processo nº.  005180/2020, Licença 
de Operação – LO, para a atividade 
de FABRICAÇÃO DE DOCES E 
CONSERVAS DE FRUTAS, REFEI-
ÇÕES CONSERVADAS, LEGUMES 
E OUTROS VEGETAIS, EXCETO 
PRODUÇÃO ARTESANAL (Cód. 
15.04), na localidade da Zona Rural, 

Anchieta -ES.

COMUNICADO
 A Technip Brasil - Engenharia, 
Instalações e Apoio Marítimo 
Ltda, torna público que obteve 
da SEMMA, através do processo 
n° 72653/2018, a Licença 
Municipal de Operação - LO nº 
038/2019,  para exercer  a 
atividade de relaminação de 
metais e ligas não-ferrosos, na 
l o c a l i d a d e  d a  R u a  R o s a 
Vermelha, nº 709, Novo México, 
Município de Vila Velha – ES.

COOPERLOC-ES
COOPERATIVA DE LOCAÇÃO DE VEICULO E TRANSPORTE 

INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS
CNPJ: 11.033.905/0001-84

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Cooperativa de Locação de Veiculo e Transporte Individual de 
Passageiros – COOPERLOC – ES, CNPJ/MF: 11.033.905/0001-
84, por intermédio do seu representante, que neste ato faz uso das 
atribuições conferidas pelo o Art. 22 do seu Estatuto Social, e 
convoca os senhores Cooperados a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, que se realizará no dia 31 de março de 2020, na 
sede sito à Rua Demóstenes Nunes Vieira, 64B, Alto Lage, Cariacica 
/ES, em primeira convocação às 10:00 horas, com a presença de 2/3 
dos cooperados, em segunda convocação às 11:00 horas, no 
mesmo dia e local, com a presença da metade e mais um do numero 
total de cooperados, e persistindo a falta de quorum legal, em 
terceira e última convocação, às 12:00 horas, com a presença 
mínima de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre o 
seguinte:
ORDEM DO DIA:
I – Prestação de contas compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Balanço Patrimonial;
c) Demonstração de sobres ou perdas e demais demonstrativos;
d) Parecer do Conselho Fiscal;
e) Plano de atividade para o exercício seguinte;
II – Destinação das sobras ou rateio das perdas; 
 III- Fixação das sobras ou rateio das perdas; 
 IV- Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
V) Fixação dos honorários da diretoria, gratificações e da cédula 
de presença em reuniões para os componentes da diretoria e do 
conselho fiscal.
 Para efeito de quorum, declara-se que o número de coopera
dos em condição de votar nesta data é 39 (trinta e nove).

WALDENI PORTES RODRIGUES
COOPERLOC-ES
Dir. Presidente
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

VITÓRIA - 7ª VARA CÍVEL
FÓRUM CÍVEL -  FÓRUM MUNIZ FREIRE

RUA MUNIZ FREIRE, S/N - CENTRO - VITÓRIA - ES - CEP: 29015-140 - 12º andar
Telefone(s): (27) 0000-0694 / (27) 3198-0694 - Email: 7civel-vitoria@tjes.jus.br

EDITAL DE CITAÇÃO
PELO PRAZO DE 30 DIAS

Nº DO PROCESSO: 0026328-08.2014.8.08.0024
AÇÃO: 159 - Execução de Título Extrajudicial
Requerente: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Requerido: ANJOEL CONTRUTORA LTDA ME, ANTONIO DIAS e ELIO DO NASCIMENTO SANTOS
MM. Juiz(a) de Direito de VITÓRIA- 7ª VARA CÍVEL do Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei etc.
FINALIDADE
DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM que fica(m) devidamente CITADO(S): Executado: 
ELIO DO NASCIMENTO SANTOS - Documento(s): CPF: 069.161.107-67, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
de todos os termos da presente ação para, no prazo de 03 (três) dias, PAGAR a dívida no valor de R$ 100.314,00 (CEM 
MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS).
ADVERTÊNCIAS
a) PRAZO: O prazo para Embargos é de 15 (quinze) dias, a partir do prazo supracitado;
b) No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º 
do CPC);
c) Será considerado ato atentatório à dignidade da justiça quando o executado, intimado, deixar de indicar ao Juiz, quais 
são e onde estão os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, exibir a prova de sua propriedade e, se for o caso, 
certidão negativa de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora, 
sob pena de multa fixada pelo Juiz que será convertida em proveito do exequente, sendo exigível nos próprios autos, sem 
prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material, nos termos do artigo 774 do NCPC;
d) Nos prazos para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) 
do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o 
restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (artigo 
916 do CPC)
e) Será nomeado curador especial em caso de revelia.
DESPACHO
Fl:159.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital vai afixado no lugar de costume deste Fórum e publicado 
na forma da lei.

Vitória-ES, 22/01/2020
MARCELO CASTELO BRANCO

CHEFE DE SECRETARIA SUBSTITUTO(A)
Aut. Pelo Art. 60 do Código de Normas

EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 02.302.100/0001-06 - NIRE nº 35.300.153.235

COMUNICADO
A EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A., em conformidade com seu Contrato de Concessão de 
Distribuição n° 202/98 - ANEEL e com o que dispõe a Lei nº 9.991 de 24 de julho de 2000 e suas res-
pectivas alterações, com o objetivo de dar transparência e publicidade aos projetos realizados e colher 
subsídios para a elaboração de novos projetos, convida universidades, entidades de classe, conselho de 
consumidores, parceiros, clientes e sociedade em geral para, através de Audiência Pública, fornecer 
informações adicionais sobre os Programas de Eficiência Energética e Pesquisa e Desenvolvimento re-
gulados pela Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
A Audiência Pública será realizada entre os dias 23 e 29 de março de 2020, via internet, através do site 
www.edpbr.com.br. As contribuições para os temas e projetos propostos poderão ser encaminhadas 
eletronicamente para a EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. nos endereços eletrônicos: eficien-
cia@edpbr.com.br e ped@edpbr.com.br respectivamente, ou para  Avenida Cassiano Ricardo, 1973, 
CEP 12240-540, Jardim Alvorada, São José dos Campos - SP, aos cuidados do Programa de Eficiência 
Energética ou Pesquisa & Desenvolvimento.

SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES 
S/A

CNPJ 07.543.799/0001-01
AVISO AOS ACIONISTAS

A Diretoria notifica aos acionistas 
que estão à sua disposição, na 
sede social da Companhia, à Rua 
Aurélio Gatti, nº 22, em Colatina-
-ES, os documentos de que trata o 
Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, 
relativos ao exercício social 

encerrado em 31.12.2019.
Colatina-ES, 20 de março de 2020.

ARTHUR ARPINI COUTINHO
Diretor-Presidente

EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA 
MARIA S/A

CNPJ 27.485.069/0001-09
AVISO AOS ACIONISTAS

A Diretoria notifica aos acionistas 
que estão à sua disposição, na 
sede social da Companhia, à 
Avenida Ângelo Giuberti, nº 385, 
em Colatina–ES, os documentos 
de que trata o Artigo 133 da Lei nº 
6.404/76, relativos ao exercício 
social encerrado em 31.12.2019.

Colatina-ES, 20 de março de 2020.
ARTHUR ARPINI COUTINHO

Diretor-Presidente


