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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

AVISO DE RESULTADO DO 
JULGAMENTO REFERENTE A 

HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE 

ENVELOPES
O Município de Guaçuí-ES, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o 

resultado de Habilitação da TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020. 
EMPRESA INABILITADA: MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA 

ME. Na mesma oportunidade, a Comissão convoca, caso não tenha 

interposição de recurso, as empresas: CONSTRUFORT 

CONSTRUTORA LTDA, EMPRETEC MULTISERV LTDA, 

ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP, 

OPTAR ENGENHARIA EIRELI – ME, CONSTRUTORA SÃO 

MIGUEL LTDA ME, CONILON CONSTRUÇÕES E REFORMAS 

LTDA habilitadas no certame, para a abertura dos envelopes 

contendo as propostas de preços, que se realizará no dia 

10/08/2020, às 14h, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada para execução de serviços de assentamento de 

blocos e meio fio em diversas ruas da sede do munícipio e na 

Zona Rural. Maiores informações poderão ser obtidas junto à 

Comissão Permanente de Licitação no horário de 08h às 11h e das 

13h às 16h, de segunda a sexta–feira.
Guaçuí, 31 de julho de 2020.

Kênia Rezende Cardoso
Presidente CPL – PMG

SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ (MF) 07.543.799/0001-01

� AVISO AOS ACIONISTAS
� AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL POR SUBSCRIÇÃO DE 

AÇÕES
Comunicamos o início do prazo para o exercício do direito de 
preferência pelos senhores acionistas para a subscrição de ações 
decorrentes do aumento de capital aprovado pelas Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas aos 29.07.2020, no 
valor total de R$ 8.811.482,31 (oito milhões e oitocentos e onze mil 
e quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos) com a 
emissão de 328.893 (trezentas e vinte e oito mil e oitocentas e 
noventa e três) ações ordinárias nominativas e 166.174 (cento e 
sessenta e seis mil e cento e setenta e quatro) ações preferenciais 
nominativas, pelo preço de R$ 17,80 (dezessete reais e oitenta 
centavos) cada uma, mediante as seguintes condições:
1) PREÇO DA EMISSÃO E FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO: R$ 
17,80 (dezessete reais e oitenta centavos) por ação, fixado em 
conformidade com o § 2º do artigo 170, combinado com o artigo 14, 
ambos da Lei n.º 6.404/76, para integralização em moeda corrente 
nacional, dentro dos prazos previstos nos itens 3 e 4, podendo o 
acionista utilizar de seus créditos junto a companhia. 
2) DIREITO DE PREFERÊNCIA E PROPORÇÃO PARA 
SUBSCRIÇÃO: É assegurado a todos os acionistas da Companhia o 
direito de preferência para a subscrição das ações decorrentes do 
aumento do capital social aprovado, na proporção das ações que 
possuem.
3) PRAZO PARA EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA E 
DA RESERVA PARA SUBSCRIÇÃO DAS SOBRAS: O exercício do 
direito de preferência será formalizado mediante a emissão do 
boletim de subscrição. O prazo para o exercício do direito de 
preferência é de trinta (30) dias, contados da data da primeira 
publicação do presente aviso. Ao exercer o direito de preferência 
para a subscrição das ações relativas ao aumento do capital social 
aprovado, caso pretendam subscrever as sobras de ações não 
subscritas, os acionistas deverão efetuar a reserva de eventuais 
sobras.
4) DAS SUBSCRIÇÕES DE SOBRAS DE AÇÕES: Se no prazo de 
tr inta (30) dias f ixado para a subscrição das ações 
ordinárias/preferenciais resultantes do aumento do capital 
subscrito aprovado, contados da data da primeira publicação do 
presente aviso, não forem subscritas todas as 328.893 (trezentas e 
vinte e oito mil e oitocentas e noventa e três) ações ordinárias 
nominativas e as 166.174 (cento e sessenta e seis mil e cento e 
setenta e quatro) ações preferenciais nominativas, as sobras serão 
rateadas, na proporção dos valores subscritos, entre os acionistas 
que tiverem pedido, no boletim de subscrição, reserva de sobras. As 
subscrições das sobras deverão ser feitas no prazo de trinta (30) 
dias, contados do término do prazo inicial de trinta (30) dias fixado 
para o exercício do direito de preferência. Mesmo assim, persistindo 
sobras, estas poderão ser subscritas por quaisquer pessoas 
interessadas, acionistas ou não, no prazo adicional de trinta (30) 
dias, contados do término do prazo de trinta (30) dias fixado para as 
subscrições das sobras.
5) DO LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Os senhores 
acionistas poderão exercer o direito de preferência para a 
subscrição das ações ordinárias nominativas e preferenciais 
nominativas, objeto do aumento de capital já aprovado, mediante o 
preenchimento do BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, de segunda a 
sexta-feira, na sede da Companhia, na Rua Aurélio Gatti nº 22, 
Bairro Esplanada, em Colatina-ES. Havendo sobras, os 
interessados serão atendidos nos mesmos horários e endereço já 
indicados. Quaisquer esclarecimentos adicionais serão prestados 
na sede da Companhia, nos horários já indicados.

Colatina - (ES), 29 de julho de 2020.
Arthur Arpini Coutinho

Diretor-Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº

000016/2020 - PROCESSO Nº001197/2020
A Prefeitura Municipal de VILA VALÉRIO/ES, torna público que 

fará realizar licitação na modalidade de "Pregão Presencial", tipo 

"MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE", OBJETO: REGISTRO DE 

PREÇOS para eventual aquisição de EPI's para os 

servidores nas unidades para prevenção do COVID-19, 

considerando a epidemia enfrentada e o número de 

aumento de casos no município de Vila Valério/ES. 

CREDENCIAMENTO: 30 minutos antes da ABERTURA DA 

SESSÃO, a qual ocorrerá às 12:00 do dia 17 de agosto de 

2020. A Sessão Pública ocorrerá na Sala da CPL/Pregões, Rua 

Lourenço de Martins, nº 190, Centro - Vila Valério-ES. O edital 

completo está à disposição dos interessados nos dias úteis de 

11às17h, de segunda à quinta, e, nas sextas-feiras, de07às12h, e 

poderá ser requerido através do site: www.vilavalerio.es.gov.br. 

MAIORES INFORMAÇÕES: TEL. (027) 3728-1000.
Vila Valério, 31 de julho de 2020.

GILFARLEI PETRI 
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº

000017/2020 - PROCESSO Nº000310/2020
A Prefeitura Municipal de VILA VALÉRIO/ES, torna público que 
fará realizar licitação na modalidade de "Pregão Presencial", tipo 
"MENOR PREÇO POR LOTE", OBJETO: REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO ÀS 
D I V E R S A S  U N I D A D E S  A D M I N I S T R A T I V A S  D A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO/ES. 
CREDENCIAMENTO: 30 minutos antes da ABERTURA DA 
SESSÃO, a qual ocorrerá às 12:00 do dia 20 de agosto de 
2020. A Sessão Pública ocorrerá na Sala da CPL/Pregões, Rua 
Lourenço de Martins, nº 190, Centro - Vila Valério-ES. O edital 
completo está à disposição dos interessados nos dias úteis de 
11às17h, de segunda à quinta, e, nas sextas-feiras, de07às12h, e 
poderá ser requerido através do site: www.vilavalerio.es.gov.br. 
MAIORES INFORMAÇÕES: TEL. (027) 3728-1000.
Vila Valério, 31 de julho de 2020.

GILFARLEI PETRI
 Pregoeiro Oficial


