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DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO LICITAÇÕES

Vitória (ES), terça-feira, 22 de Dezembro de 2020.
AVISO DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO Nº001/2020
Processo nº 2020-MRX5S

O Instituto Estadual de Meio 
Ambiente - IEMA, por meio da 
Comissão Permanente de Licitação, 
torna público o interesse em locar 
um imóvel para instalação e funcio-
namento da Sede Administrativa 
do Parque Estadual Mata das 
Flores - PEMF/Castelo - ES. O 
Edital de Chamamento Público nº 
001/2020 encontra-se disponível 
no site do IEMA/ES: http://www.
iema.es.gov.br/ - na aba Licitações. 
A entrega das propostas impressas 
ou meio digital deverá ocorrer até o 
dia 30/12/2020. Dúvidas ou escla-
recimentos por e-mail: cpl@iema.
es.gov.br ou telefones (27) 3636-
2556/2547 e (28) 3542-3257.
Cariacica/ES, 21 de dezembro de 

2020.
Clayton Marcos de Lima

Presidente CPL - substituindo
IEMA-ES

Protocolo 635007

Secretaria de Estado de 
Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano  - 
SEDURB -

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSO

CONCORRÊNCIA Nº 005/2020

A Secretaria de Estado de 
Saneamento, Habitação e Desen-
volvimento Urbano - SEDURB, 
através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, vem 
tornar público aos interessados, 
a interposição, tempestiva, de 
recurso administrativo pela licitante 
PAULITEC CONSTRUÇÕES S/A 
em face da decisão que inabilitou 
os Consórcios USIPLAN/ENTERPA 
e IMG/AMF na Concorrência nº 
005/2020, com resultado publicado 
em 14/12/2020, em conformidade 
com o processo administrativo nº 
2020-SSNQM. Informamos que as 
razões do recurso e os documentos 
referentes ao procedimento 
licitatório se encontram à 
disposição das licitantes para 
consulta, ressalvado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para impugnação 
do recurso, a contar da data desta 
publicação.

Vitória, 21 de dezembro de 2020.

Fernanda Mello Pereira
Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação e 
Pregoeira/SEDURB

Protocolo 634969

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSO

CONCORRÊNCIA Nº 004/2020

A Secretaria de Estado de 
Saneamento, Habitação e Desen-
volvimento Urbano - SEDURB, 
através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, vem 
tornar público aos interessados, 
a interposição, tempestiva, de 
recurso administrativo pela licitante 
PAULITEC CONSTRUÇÕES S/A 
em face da decisão que inabilitou 

os Consórcios USIPLAN/ENTERPA 
e AMF/IMG na Concorrência nº 
004/2020, com resultado publicado 
em 14/12/2020, em conformidade 
com o processo administrativo nº 
2020-MZ786. Informamos que as 
razões do recurso e os documentos 
referentes ao procedimento 
licitatório se encontram à 
disposição das licitantes para 
consulta, ressalvado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para impugnação 
do recurso, a contar da data desta 
publicação.

Vitória, 21 de dezembro de 2020.

Fernanda Mello Pereira
Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação e 
Pregoeira/SEDURB

Protocolo 634970

Companhia Espírito Santense 
de Saneamento  - CESAN -

GOVERNO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO

COMITÊ DIRETIVO DO 
PROGRAMA DE GESTÃO 

INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA 
PAISAGEM

AVISO DE LICITAÇÃO

Data: 22/12/2020
Acordo de Empréstimo n.º: 8353-BR
Edital n.º NCB 005/2018 - CESAN 
2B11
1. O Governo do Estado do 
Espírito Santo recebeu um empréstimo 
do Banco Internacional para a 
Reconstrução e o Desenvolvimento 
(doravante denominado “Banco”), 
em diversas moedas, no montante 
de US$ 225.000.000,00 [duzentos 
e vinte e cinco milhões de dólares 
americanos] para o financiamento do 
Programa de Gestão Integrada 
das Águas e da Paisagem, e 
pretende aplicar parte dos recursos 
em pagamentos decorrentes do 
contrato para Execução de Obras 
de Implantação, Reabilitação 
e Ampliação de Sistemas de 
Esgotamento Sanitário na região 
do Caparaó - municípios de 
Ibatiba, Iúna, Irupi, Dores do Rio 
Preto e Distrito de Pedra Menina. 
A licitação está aberta a todos os 
Concorrentes oriundos de países 
elegíveis do Banco.
2. A Companhia Espírito 
Santense de Saneamento - CESAN, 
por meio da Comissão Especial de 
Licitação do Programa de Gestão 
Integrada das Águas e da Paisagem do 
Comitê Diretivo do Projeto, doravante 
denominada Contratante convida 
os interessados a se habilitarem e 
apresentarem propostas para obras 
e serviços, conforme relacionado 
abaixo:
2.1 LOTE 01: Conclusão da 
Execução de obras de Implantação, 
Reabilitação e Ampliação de Sistemas 
de Esgotamento Sanitário na região 
do Caparaó - município de Ibatiba, 
composto por aproximadamente:
• IBATIBA: Compreende a conclusão 
da implantação do SES com 1.884 
metros de Rede Coletora/Interceptor, 
atuação em 4.375 Ligações 
Domiciliares e Intradomiciliares, 05 
Elevatórias de Esgoto Bruto, conclusão 
da implantação da ETE, conclusão das 

Linhas de Recalque, serviços socio-
ambientais e de adesão, 12 meses de 
operação assistida e demais unidades 
para completa execução da ETE e 
do Sistema, conforme previsto nos 
requisitos contratuais.
2.2 LOTE 02: Conclusão 
Execução de obras de Implantação, 
Reabilitação e Ampliação de Sistemas 
de Esgotamento Sanitário na região 
do Caparaó - município de Iúna, 
composto por aproximadamente:
• IÚNA: Compreende a conclusão da 
implantação do SES com 744 metros 
de Rede Coletora/Interceptor, atuação 
em 4.375 Ligações Domiciliares e 
Intradomiciliares, 06 Elevatórias 
de Esgoto Bruto, conclusão da 
implantação da ETE, conclusão das 
Linhas de Recalque , serviços socio-
ambientais e de adesão, 12 meses de 
operação assistida e demais unidades 
para completa execução da ETE e 
do Sistema, conforme previsto na 
planilha.
2.3 LOTE 03: Conclusão da 
Execução de obras de Implantação, 
Reabilitação e Ampliação de Sistemas 
de Esgotamento Sanitário na região 
do Caparaó - município de Irupi, 
composto por aproximadamente:
• IRUPI: Compreende a conclusão da 
implantação do SES com 845 metros 
de Rede Coletora/Interceptor, atuação 
em 1.416 Ligações Domiciliares e 
Intradomiciliares, 02 Elevatórias de 
Esgoto Bruto, conclusão das Linhas de 
Recalque, conclusão da implantação 
da ETE, serviços socioambientais e 
de adesão, 12 meses de operação 
assistida e demais unidades para 
completa execução da ETE e do 
Sistema, conforme previsto nos 
requisitos contratuais.
2.4 LOTE 04: Conclusão da 
Execução de obras de Implantação, 
Reabilitação e Ampliação de Sistemas 
de Esgotamento Sanitário na região 
do Caparaó - município de Dores do 
Rio Preto e Distrito de Pedra Menina, 
composto por aproximadamente:
• DORES DO RIO PRETO: 
Compreende a conclusão da 
implantação do SES com 832 metros 
de Rede Coletora/Interceptor, atuação 
em 1.416 Ligações Domiciliares e 
Intradomiciliares, 02 Elevatórias 
de Esgoto Bruto, 2 travessias não 
destrutivas, conclusão das Linhas de 
Recalque, conclusão da implantação 
da ETE, serviços socioambientais e 
de adesão, 12 meses de operação 
assistida e demais unidades para 
completa execução da ETE e do 
Sistema, conforme previsto nos 
requisitos contratuais.
• DISTRITO DE PEDRA MENINA: 
Compreende a implantação do 
SES com 4195 metros de Rede 
Coletora/Interceptor, 1.274 metros 
de Recalque de Esgoto Bruto, 395 
ligações domiciliares e intradomicilia-
res, 01 Elevatórias de Esgoto Bruto, 
1 Estação de Tratamento Compacta 
com capacidade de 5L/s, serviços 
socioambientais e de adesão, 12 
meses de operação assistida e demais 
unidades para completa execução da 
ETE e do Sistema, conforme previsto 
nos requisitos contratuais.
2. O Edital e cópias adicionais 
podem ser obtidos gratuitamente 
junto a Comissão Especial de Licitação, 
no endereço abaixo ou diretamente no 
site da CESAN: https://www.cesan.
com.br/investimentos/programa-de-

-gestao-integrada-das-aguas-e-da-
-paisagem-do-estado-do-espirito-
-santo/
3. Companhia Espírito 
Santense de Saneamento - CESAN
Comissão Especial de Licitação
Av. Governador Bley, 186, 3º andar 
Ed. BEMGE, Centro, Vitória, ES, CEP 
29010-150
Telefone: (55) (0xx27) 2127.5025
Correio eletrônico: 
mailto:gestaoaguasepaisagem@
cesan.com.br
4. As propostas deverão 
ser entregues no mesmo endereço 
acima acompanhadas da Garantia de 
Proposta no valor indicado abaixo até 
às 10h00min do dia 25 de janeiro de 
2021,  acompanhadas de Garantia de 
Proposta nos valores abaixo descritos, 
até às 10h00min horas do mesmo 
dia, na presença dos interessados 
que desejarem assistir à cerimônia de 
abertura.
4.1. LOTE 01: R$ 80.000,00 
(OITENTA MIL REAIS)
4.2. LOTE 02: R$ 93.000,00 
(NOVENTA E TRÊS MIL REAIS)
4.3. LOTE 03: R$ 43.000,00 
(QUARENTA E TRÊS MIL REAIS)
4.4. LOTE 04: R$ 97.000,00 
(NOVENTA E SETE MIL REAIS)
5. O Concorrente poderá 
apresentar proposta individual-
mente ou como participante de um 
Consórcio.

Vitória, 22 de dezembro de 2020
ROBÉRIO LAMAS DA SILVA

Presidente da Comissão Especial de 
Licitação

Protocolo 634900

Secretaria de Estado de De-
senvolvimento  - SEDES -

Banco de Desenvolvimento do 
Espírito Santo  - BANDES -

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

005/2020
Banco de Desenvolvimento do 
Espírito Santo/BANDES
Processo nº 241/2020-AD
Objeto: Contratação de empresa 
especializada para prestação 
dos serviços de administra-
ção e fornecimento de cartões 
eletrônicos de alimentação e 
refeição, conforme especifica-
ções estabelecidas neste Edital 
e de seus Anexos.
Valor estimado: Sigiloso
Acolhimento de propostas: 
22.12.2020 às 14h - 18.01.2021 
às 14h
Abertura de propostas: 18.01.2021 
às 14h
Abertura da sessão pública: 
18.01.2021 às 14h
O certame será realizado por meio 
do sistema http://www.compras-
governamentais.gov.br/, estando 
o edital disponível no endereço 
http://www.bandes.com.br/ ou na 
sede do Bandes, de 12h às 18h
UASG do BANDES: 926968.
Contato: mailto:pregão@bandes.
com.br e 3331-4297

Andressa Maria Gujansky 
Santana dos Santos
Pregoeira

Protocolo 634898
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GUAIMBÊ II PARQUE SOLAR S.A.
CNPJ/MF nº 21.904.039/0001-03 - NIRE 3530053546-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 29 dias do mês de março de 2019, às 10h, na sede
social da GUAIMBÊ II PARQUE SOLAR S.A. (“Companhia”) na Cidade de Guaimbê, Estado de
São Paulo, na Estrada Vicinal Guaimbê/Lins (GMB-010), Governador Mario Covas Junior, Km 28,
s/nº, Fazenda Primavera, parte, CEP 16.480-000. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada
a publicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4 , da Lei n 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de
Presença de Acionistas. 3. MESA: Verificado o quórum para instalação da Assembleia, a mesa
foi composta pelo Presidente, Sr. Carlos Renato Xavier Pompermaier, e pelo Secretário, o Sr.
Vinicius Bernardes Vieira da Silva. 4. ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre: (i) o aumento do
capital social da Companhia, no montante de R$88.264,41, mediante a emissão de novas ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (ii) alteração do artigo 5º do estatuto social da
Companhia, caso sejam aprovadas as matérias constantes no item (i) acima; e (iii) autorização
para que a Diretoria da Companhia pratique os atos necessários para efetivação das deliberações
constantes desta ordem do dia. 5. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias
constantes na ordem do dia, os acionistas da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e
sem quaisquer ressalvas, o que se segue: 5.1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia,
no valor de R$88.264,41, passando o capital social de R$107.839.549,01 para R$107.927.813,42,
mediante a emissão de 88.264 novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal,
ao preço de emissão de aproximadamente R$1,00 por ação, calculado com base no artigo 170,
parágrafo 1º, inciso II da Lei das Sociedades por Ações. 5.1.1 As ações emitidas são neste ato
integralmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional pela acionista GUAIMBÊ
SOLAR HOLDING S.A., conforme discriminado no boletim de subscrição que integra a presente
ata como Anexo I. 5.2. Em virtude do aumento do capital social da Companhia, o artigo 5º do
estatuto social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital
social da Companhia, subscrito e integralizado em moeda corrente é de R$107.927.813,42 (cento
e sete milhões, novecentos e vinte e sete mil, oitocentos e treze reais e quarenta e dois centavos),
divididos em 107.927.813 (cento e sete milhões, novecentos e vinte e sete mil, oitocentos e treze)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 5.3. Em virtude das aprovações deliberadas na
presente ata, autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e a firmar todos os
documentos necessários e convenientes para a implementação e consumação das deliberações
constantes nos itens 5.1 e 5.2 da presente ata. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar,
a palavra foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso, ninguém se manifestando, a reunião
foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. 7. CERTIDÃO: O Presidente e
o Secretário da Mesa certificam que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
8. ASSINATURAS: Mesa: Carlos Renato Xavier Pompermaier - Presidente e Vinicius Bernardes
Vieira da Silva - Secretário. Acionistas presentes: Guaimbê Solar Holding S.A. Guaimbê/SP, 29 de
março de 2019. Mesa: Carlos Renato Xavier Pompermaier - Presidente; Vinicius Bernardes
Vieira da Silva - Secretário. JUCESP nº 343.821/19-9 em 28/06/2019. Gisela Simiema Ceschin
- Secretário Geral.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
ADRIANA MARQUES LOURENÇO DE ALMEIDA, CPF/ME 183.551.068-06 e MARILIZE FERRAZZA SANTINONI, CPF/ME
415.586.770-20. RICARDO OLIVARE DE MAGALHAES, CPF/ME 303.533.658-07. FRANCISCO SOARES DA SILVA JUNIOR, CPF/ME
407.944.313-72. DECLARAM, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução CMN nº 4.122, de 2 de agosto de 2012,
sua intenção de exercer cargos de administração no BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ESCLARECEM que eventuais objeções à
presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do
Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela
Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que as declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito
a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet). Selecionar, no campo
“Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB. Selecionar, no campo
“Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro - Deorf mencionado abaixo: BANCO CENTRAL
DO BRASIL - Departamento de Organização do Sistema Financeiro - Deorf. Gerencia Técnica em São Paulo III (GTSP3). Avenida
Paulista, 1804 - 5º andar - 01310-922 - São Paulo (SP). São Paulo (SP), 18 de dezembro de 2020.

GUAIMBÊ SOLAR HOLDING S.A.
CNPJ/MF nº 30.757.186/0001-99 - NIRE 3530051806-3

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 29 dias do mês de março de 2019, às 15h, na sede social
da GUAIMBÊ SOLAR HOLDING S.A. (“Companhia”) na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 12º andar, Condomínio Centro Empresarial Berrini, Brooklin
Paulista, CEP 04578-000. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a publicação do edital
de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Acionistas representando a totalidade do
capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 3. MESA:
Verificado o quórum para instalação da Assembleia, a mesa foi composta pelo Presidente, Sr. Carlos
Renato Xavier Pompermaier, e pelo Secretário, o Sr. Vinicius Bernardes Vieira da Silva. 4. ORDEM
DO DIA: Discutir e deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia, no montante de
R$725.783,55, mediante a emissão de novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal;
(ii) alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia, caso seja aprovada a matéria constante
no item (i) acima; e (iii) autorização para que a Diretoria da Companhia pratique os atos necessários
para efetivação das deliberações constantes desta ordem do dia. 5. DELIBERAÇÕES: Após análise
e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os acionistas da Companhia aprovaram, por
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o que se segue: 5.1. Aprovar o aumento do capital
social da Companhia, no valor de R$725.783,55, passando o capital social de R$660.518.751,36
para R$661.244.534,91, mediante a emissão de 725.783 novas ações ordinárias, todas nominativas
e sem valor nominal, ao preço de emissão de aproximadamente R$1,00 por ação, calculado com
base no artigo 170, parágrafo 1º, inciso II da Lei das Sociedades por Ações. 5.1.1. As ações emitidas
são neste ato integralmente subscritas e integralizadas mediante a capitalização de créditos detidos
pela AES TIETÊ ENERGIA S.A. em face da Companhia, conforme discriminado no boletim de
subscrição que integra a presente ata como Anexo I. 5.2. Em virtude do aumento do capital social
da Companhia, o artigo 5º do estatuto social da Companhia passará a vigorar com a seguinte e nova
redação: “ARTIGO QUINTO - O capital social da Companhia, subscrito e integralizado em moeda
corrente é de R$661.244.534,91 (seiscentos e sessenta e um milhões, duzentos e quarenta e quatro
mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos), divididos em 661.244.534 (seiscentos
e sessenta e um milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentas e trinta e quatro) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 5.3. Em virtude das aprovações deliberadas na presente
ata, autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e a firmar todos os documentos
necessários e convenientes para a implementação e consumação das deliberações constantes nos
itens 5.1 e 5.2 da presente ata. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a palavra foi
oferecida a todos que dela quisessem fazer uso, ninguém se manifestando, a reunião foi suspensa
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. 7. CERTIDÃO: O Presidente e o Secretário da
Mesa certificam que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. 8. ASSINATURAS:
Mesa: Carlos Renato Xavier Pompermaier - Presidente e Vinicius Bernardes Vieira da Silva - Secretário.
Acionistas presentes: AES Tietê Energia S.A. São Paulo, 29 de março de 2019. A presente é cópia
fiel da ata lavrada em livro próprio. Carlos Renato Xavier Pompermaier - Presidente; Vinicius
BernardesVieira da Silva - Secretário. Acionistas Presentes: AESTietê Energia S.A. - ÍtaloTadeu
de Carvalho Freitas Filho - Diretor; Clarissa Della Nina Sadock Accorsi - Diretor. JUCESP
nº 427.970/19-2 em 08/08/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GUAIMBÊ IV PARQUE SOLAR S.A.
CNPJ/MF nº 21.983.147/0001-19 - NIRE 33300315756

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 28 dias do mês de setembro de 2018, às 13h, na sede
social da Guaimbê IV Parque Solar S.A. (“Companhia”) na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Câmara, nº 160, sala 1830 - Parte, Centro, CEP 20020-080.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos
do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
das Sociedades por Ações”). Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia,
conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 3. MESA: Verificado o quórum para
instalação da Assembleia, a mesa foi composta pelo Presidente, Sr.Carlos Renato Xavier Pompermaier,
e pelo Secretário, o Sr. Vinicius Bernardes Vieira da Silva. 4. ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar
sobre (i) o aumento do capital social da Companhia, no montante de R$98.392.906,00 (noventa e
oito milhões, trezentos e noventa e dois mil, novecentos e seis reais), mediante a emissão de novas
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (ii) alteração do endereço da sede social
da Companhia; (iii) alteração do artigo 2º e artigo 5º do estatuto social da Companhia, caso sejam
aprovadas as matérias constantes nos itens (i) e (ii) acima; e (iv) autorização para que a Diretoria da
Companhia pratique os atos necessários para efetivação das deliberações constantes desta ordem
do dia. 5. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os
acionistas da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o que
se segue: 5.1 Aprovar o aumento do capital social da Companhia, no valor de R$98.392.906,00
(noventa e oito milhões, trezentos e noventa e dois mil, novecentos e seis reais), passando o capital
social de R$3.896.904,00 (três milhões, oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e quatro reais)
para R$102.289.810,00 (cento e dois milhões, duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e dez reais),
mediante a emissão de 98.392.906 (noventa e oito milhões, trezentos e noventa e dois mil, novecentos
e seis) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de
R$1,00 (um real) por ação, calculado com base no artigo 170, parágrafo 1º, inciso II da Lei das
Sociedades por Ações. 5.1.1 As ações emitidas são neste ato parcialmente subscritas e integralizadas
mediante a capitalização do saldo total de principal e juros das debêntures de emissão da Companhia
detidas pela GUAIMBÊ SOLAR HOLDING S.A., no valor de R$98.392.905,91 (noventa e oito milhões,
trezentos e noventa e dois mil, novecentos e cinco reais e noventa e um centavos), em aberto nesta
data, e parcialmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional no valor total de R$0,09
(nove centavos), conforme discriminado no boletim de subscrição que integra a presente ata como
Anexo I. Mediante a emissão das ações objeto do aumento de capital, as debêntures ora capitalizadas
deverão ser consideradas liquidadas e canceladas para todos os fins de direito. 5.2 Alteração do
endereço da sede da Companhia da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
Marechal Câmara, nº 160, sala 1733 - Parte, Centro, CEP 20020-080 para a cidade de Guaimbê,
Estado de São Paulo, na Estrada Vicinal Guaimbê/Lins (GMB-010), Governador Mario Covas Junior,
Km 28, s/nº, Fazenda Azaleia, parte, CEP 16.480-000. 5.3 Em virtude do aumento do capital social
e da alteração do endereço da sede social da Companhia, o artigo 2º e o artigo 5º do estatuto social
da Companhia passarão a vigorar com as seguintes e novas redações: “Artigo 2º - A Companhia
tem sua sede e foro na cidade de Guaimbê, Estado de São Paulo, na Estrada Vicinal Guaimbê/Lins
(GMB-010), Governador Mario Covas Junior, Km 28, s/nº, Fazenda Azaleia, parte, CEP 16.480-000,
podendo abrir e fechar filiais, agências e escritórios de representação em qualquer localidade, do
Brasil ou no exterior, mediante deliberação da Assembleia Geral.” “Artigo 5º - O capital social da
Companhia, subscrito e integralizado em moeda corrente é de R$102.289.810,00 (cento e dois
milhões, duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e dez reais), divididos em 102.289.810 (cento e
dois milhões, duzentos e oitenta e nove mil, oitocentas e dez) ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal.” 5.4 Em virtude das aprovações deliberadas na presente ata, autorizar a Diretoria da
Companhia a tomar todas as providências e a firmar todos os documentos necessários e convenientes
para a implementação e consumação das deliberações constantes nos itens 5.1 e 5.3 da presente
ata. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que dela
quisessem fazer uso, ninguém se manifestando, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata. 7. CERTIDÃO: O Presidente e o Secretário da Mesa certificam que a
presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. 8. ASSINATURAS: Mesa: Carlos Renato
Xavier Pompermaier - Presidente e Vinicius Bernardes Vieira da Silva - Secretário.Acionistas presentes:
Guaimbê Solar Holding S.A. Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2018. Mesa: Carlos Renato Xavier
Pompermaier - Presidente;Vinicius BernardesVieira da Silva - Secretário.JUCERJA nº 00003538723
em 07/03/2019. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

GUAIMBÊ II PARQUE SOLAR S.A.
CNPJ/MF nº 21.904.039/0001-03 - NIRE 3530053546-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TRANSFORMAÇÃO
DE TIPO JURÍDICO REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 12 de setembro de 2019, às 09h00, na sede social da
GUAIMBÊ II PARQUE SOLAR S.A. (“Sociedade”) na Cidade de Guaimbê, Estado de São Paulo,
na Estrada Vicinal Guaimbê/Lins (GMB-010), Governador Mario Covas Junior, Km 28, s/nº, Fazenda
Primavera, parte, CEP 16.480-000. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação do
edital de convocação nos termos do artigo 124, parágrafo 4 , da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) tendo em vista a presença de acionistas
representando a totalidade do capital social da Sociedade, conforme assinaturas no Livro de
Presença de Acionistas. 3. MESA: Verificado o quórum para instalação da Assembleia, a mesa foi
composta pelo Presidente, Sr. Carlos Renato Xavier Pompermaier e pela Secretária, a Sra. Soila
Máira Ferreira da Silva Rodrigues, ambos escolhidos pela acionista presente. 4. ORDEM DO DIA:
Examinar, discutir e votar a respeito da transformação da Sociedade de sociedade anônima de
capital fechado para sociedade limitada, com a consequente aprovação do contrato social a ser
adotado após a referida transformação. 5. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias
constantes na ordem do dia, a acionista da Sociedade deliberou o que se segue: 5.1.Transformação:
Aprovar, por unanimidade de votos, a alteração do tipo jurídico da Sociedade de sociedade anônima
de capital fechado para sociedade limitada, nos termos dos artigos 1.052 e 1.113 da Lei 10.406 de
10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”) e artigo 220 da Lei das Sociedades por
Ações. 5.2 Razão Social: Aprovar, por unanimidade de votos, a alteração da razão social de
GUAIMBÊ II PARQUE SOLAR S.A. para GUAIMBÊ II PARQUE SOLAR LTDA. 5.3. Capital Social:
Considerando a deliberação disposta no item 5.1, acima, a acionista delibera aprovar a conversão
das 107.927.813 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Sociedade,
em10.792.781.342 (dez bilhões, setecentas e noventa e duas milhões, setecentos e oitenta e uma
mil, trezentas e quarenta e duas) quotas de sociedade limitada, cada uma com valor nominal de
R$0,01 (um centavo), todas de propriedade da sócia Guaimbê Solar Holding S.A.. Não haverá
alteração no valor do capital social vigente. 5.4. Diretoria: Na qualidade de Diretores da Sociedade
serão mantidos para continuidade do mandato que passará a ter prazo indeterminado os seguintes
executivos: (i) Ítalo Tadeu de Carvalho Freitas Filho, brasileiro, casado, engenheiro mecânico,
portador da Carteira de Identidade RG nº 5.520.721 - SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº
712.196.924-68; (ii) Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, brasileira, casada, economista, portadora
da Cédula de Identidade RG nº 39.294.294-X - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 070.425.117-51
e (iii) Anderson de Oliveira, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula
de Identidade RG nº 147.850-60 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 051.968.918-62; todos com
domicílio profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas,
nº 12.495, 12º andar, Brooklin Paulista, CEP: 04575-000. 5.5 Contrato Social: Por fim, em
decorrência das deliberações acima citadas, decide a sócia aprovar a consolidação das alterações
competentes no Contrato Social da Sociedade, que passa a viger a partir desta data nos seguintes
termos: CONTRATO SOCIAL DA GUAIMBÊ II PARQUE SOLAR LTDA. Cláusula Primeira -
Denominação: 1.1. A Sociedade girará sob a denominação de GUAIMBÊ II PARQUE SOLAR LTDA.
Cláusula Segunda - Sede e Filiais: 2.1. A Sociedade tem sede na Cidade de Guaimbê, Estado de
São Paulo, na Estrada Vicinal Guaimbê/Lins (GMB-010), Governador Mario Covas Junior, Km 28, s/
nº, Fazenda Primavera, parte, CEP 16.480-000. 2.2. A Sociedade poderá abrir filiais, escritórios e
representações em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação do sócio ou dos
sócios que represente(m), pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do capital social da
Sociedade. 2.3. A Companhia possui filial na Estrada Vicinal Guaimbê/Lins (GMB-010), Governador
Mario Covas Junior, Km 28, Guaimbê/SP - CEP 16.480-000, sob a matricula de nº 584 do livro nº
2-A, pertencente ao RGI da comarca de Getulina/SP, cujo cadastro no INCRA encontra-se sob o no
617.113.001.759-3 com área de 52,1945 ha (cinquenta e dois virgula mil novecentos e quarenta e
cinco hectares). Cláusula Terceira - Objeto Social: 3.1. A Sociedade tem por objeto social a geração
e comercialização de energia elétrica de matriz solar fotovoltaica ao sistema interligado nacional
(SIN) para suprimento de energia elétrica. Cláusula Quarta - Prazo de Duração: 4.1. A Sociedade
possui prazo de duração de no mínimo o prazo de vigência objeto do Contrato de Energia de
Reserva do Leilão nº 08/2014 - Leilão de Energia Reserva - LER, podendo este prazo ser alterado
caso haja prorrogação contratual. Cláusula Quinta - Capital Social: 5.1. O capital social, totalmente
subscrito e integralizado, é de R$107.927.813,42 (cento e sete milhões, novecentos e vinte e sete
mil, oitocentos e treze reais e quarenta e dois centavos), dividido em 10.792.781.342 (dez bilhões,
setecentas e noventa e duas milhões, setecentos e oitenta e uma mil, trezentas e quarenta e duas)
quotas, cada uma com valor nominal de R$0,01 (um centavo), todas de propriedade da única sócia
GUAIMBÊ SOLAR HOLDING S.A., com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 12º andar,
Bairro Brooklin Paulista, CEP 04578-000, Condomínio Centro Empresarial Berrini, Sala
Rentabilidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.757.186/0001-99 e com registro na Junta Comercial
do Estado de São Paulo sob NIRE 3530051806-3 (“Sócia”). 5.2. Todas as quotas representativas do
capital social da Sociedade, atualmente ou doravante pertencentes à acionista, bem como todos os
direitos a estas inerentes, o direito de subscrever novas quotas e as novas quotas recebidas em
decorrência de eventual desdobramento não serão, direta ou indiretamente, vendidas, cedidas,
gravadas, transferidas ou agregadas ao capital de qualquer outra sociedade, ou de qualquer outra
forma alienadas, sem que antes sejam cumpridas as disposições previstas neste Contrato Social.
5.3. Qualquer cessão de quotas estará sujeita à total e incondicional aceitação dos termos e
condições deste Contrato Social pelo respectivo comprador. 5.4. As quotas não serão caucionadas,
dadas em garantia, nem sofrerão qualquer outro tipo de encargo, ônus, direito real ou gravame sem
o consentimento prévio por escrito da acionista. Se qualquer caução ou penhora ocorrer em
decorrência de uma ordem judicial, o sócio implementará todas as medidas necessárias para a
substituição do objeto de tal caução ou penhora por outro bem. Cláusula Sexta - Administração: 6.1.
A administração da Sociedade será exercida por uma Diretoria, composta de no mínimo 2 (dois) e
no máximo 4 (quatro) Diretores, sócios ou não sócios, eleitos pelos sócios, com mandato por prazo
indeterminado. Os Diretores poderão ser substituídos ou destituídos a qualquer tempo por
deliberação dos sócios. §1º Os Diretores ficam dispensados de prestar caução para o exercício de
seus respectivos cargos. §2º São Diretores da Sociedade os Srs. (i) ÍtaloTadeu de Carvalho Freitas
Filho, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.520.721
- SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 712.196.924-68; (ii) Clarissa Della Nina Sadock Accorsi,
brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 39.294.294-X - SSP/SP,
inscrita no CPF/MF sob o nº 070.425.117-51 e (iii) Anderson de Oliveira, brasileiro, divorciado,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 147.850-60 - SSP/SP e inscrito
no CPF/MF sob o nº 051.968.918-62, todos com domicílio profissional na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, Condomínio Centro Empresarial
Berrini, 12º andar, Cidade Monções, CEP: 04575-000. §3º No caso de vacância ou impedimento
definitivo de Diretor, os sócios poderão eleger um substituto. §4º Os Diretores receberão a
remuneração que for fixada pelos sócios. §5º Observadas as restrições estabelecidas neste Contrato
Social, os Diretores praticarão, sempre em conjunto, todos os atos necessários ou convenientes à
administração da Sociedade, dispondo, para tanto, de poderes para gerir e dirigir os seus negócios,
constituir procuradores para agir em seu nome, representar a Sociedade em juízo ou fora dele,
perante terceiros e autoridades públicas em geral, bem como para assinar quaisquer documentos e/
ou instrumentos, incluindo aqueles que criem responsabilidade para a Sociedade. §6º A Sociedade
considerar-se-á validamente obrigada: (a) pela assinatura de 2 (dois) Diretores, agindo em conjunto;
(b) pela assinatura de 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador nomeado na forma do §7º desta Cláusula,
agindo conjuntamente; ou (c) pela assinatura de 2 (dois) procuradores, agindo em conjunto,
nomeados na forma do §7º desta Cláusula. §7º As procurações outorgadas pela Sociedade serão
assinadas sempre em conjunto por no mínimo 2 (dois) Diretores. As procurações especificarão os
poderes conferidos e terão prazo de vigência de 1 (um) ano, com exceção daquelas para fins
judiciais. Cláusula Sétima - Negócios Estranhos à Sociedade: 7.1. São expressamente vedados,
sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer sócio, procurador,
empregado ou funcionário que a envolver em quaisquer obrigações ou responsabilidades relativas
a negócios e/ou operações estranhos ao seu objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou
quaisquer outras garantias em favor de terceiros, exceto nos casos específicos em que tais atos
forem previamente aprovados e autorizados pelos Sócios representando a totalidade do capital
social. Cláusula Oitava - Cessão de Quotas: 8.1. Nenhuma das sócias poderá ceder, transferir ou de
qualquer outra forma alienar qualquer de suas quotas a terceiros sem o prévio consentimento por
escrito da(s) sócia(s) que represente(m), pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) de seu capital
social. Cláusula Nona - Exercício Social: 9.1. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término
em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, e relativamente ao mesmo, será levantado um
balanço e serão preparadas as demais demonstrações financeiras. Cláusula Dez - Deliberação das
Sócias: 10.1. As sócias se reservam o direito de decidir e regular sobre qualquer assunto de
interesse da Sociedade e seus negócios até a extensão permitida por lei e pelo presente Contrato
Social. Com exceção das hipóteses previstas na legislação aplicável, todas as decisões das sócias
devem ser tomadas (i) por resolução aprovada pelo voto afirmativo de sócia(s) que represente(m),
pelo menos, 50% (cinquenta por cento) do capital social total da Sociedade, em reunião de sócios;
ou (ii) por resolução por escrito assinada pelas sócias que representem a totalidade do capital social
da Sociedade, todas as quais serão vinculantes para a Sociedade e sua administração. Parágrafo
Único. Nos termos da legislação aplicável, a Sociedade deverá realizar anualmente uma reunião de
quotistas, nos primeiros 4 (quatro) meses do ano, com o objetivo de tomar as contas dos
administradores, e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico, e designar
administradores, conforme o caso. Cláusula Onze - Destinação do Lucro: 11.1. O lucro líquido
anualmente apurado pela Sociedade terá a destinação que lhe for determinada pela(s) sócia(s) que
represente(m) a maioria do capital social, admitida a sua distribuição desproporcional à participação
de cada um no capital social. Nenhuma das sócias terá direito a qualquer parcela dos lucros até que
seja adotada deliberação expressa sobre a sua aplicação. Parágrafo Único. Por deliberação da(s)
sócia(s) que represente(m) a maioria do capital social, a Sociedade poderá levantar balancetes
mensais, trimestrais ou semestrais, distribuindo os lucros então existentes. Cláusula Doze -
Liquidação da Sociedade: 12.1. A Sociedade poderá ser liquidada nos casos previstos em lei, ou por
resolução das sócias que representem, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) do capital
social. Em caso de liquidação da Sociedade, o liquidante será indicado pela sócia AESTIETÊ, acima
qualificada. Cláusula Treze - Continuação da Sociedade: 13.1. A retirada, a morte, a exclusão ou a
insolvência de qualquer das sócias não dissolverá a Sociedade, que prosseguirá com a sócia
remanescente, a menos que esta resolva liquidá-la. Os haveres da sócia retirante, morta, excluída
ou insolvente serão calculados com base no último balanço levantado pela Sociedade e serão pagos
a ele, a seus herdeiros ou a seus sucessores, conforme o caso, no prazo de 6 (seis) meses,
contados da data de ocorrência do evento. Cláusula Quatorze - Alteração do Contrato Social: 14.1.
O presente Contrato Social poderá ser livremente alterado a qualquer tempo, sendo lícita a exclusão
de qualquer sócia por justa causa, mediante deliberação da(s) sócia(s) que represente(m) a maioria
do capital social. Cláusula Quinze - Foro: 15.1. O presente Contrato Social rege-se pelas disposições
da Lei nº 10.406, de 10.01.2002 (“Código Civil”), no que se refere às sociedades limitadas, e
supletivamente, em caso de omissão, pela Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (“Lei das Sociedades por
Ações”), e demais disposições legais aplicáveis. Fica eleito, desde já, para todas as questões
oriundas do presente Contrato Social, o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso, ninguém se
manifestando, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata.Guaimbê/SP,
12 de setembro de 2019. Mesa: Carlos Renato Xavier Pompermaier - Presidente; Soila Máira
Ferreira da Silva Rodrigues - Secretária. Acionista: GUAIMBÊ SOLAR HOLDING S.A. - ÍtaloTadeu
de Carvalho Freitas Filho - Diretor; Clarissa Della Nina Sadock Accorsi - Diretora. Advogada:
Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues - OAB/SP 297.881. JUCESP/NIRE nº 3523184422-0 em
10/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GUAIMBÊ V PARQUE SOLAR S.A.
CNPJ/MF nº 22.010.973/0001-44 - NIRE 33300315748

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 28 dias do mês de setembro de 2018, às 14h, na sede
social da GUAIMBÊ V PARQUE SOLAR S.A. (“Companhia”) na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Câmara, nº 160, sala 1830 - Parte, Centro, CEP 20020-080.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos
do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
das Sociedades por Ações”). Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia,
conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.3. MESA: Verificado o quórum para instalação
da Assembleia, a mesa foi composta pelo Presidente, Sr. Carlos Renato Xavier Pompermaier, e pelo
Secretário, o Sr.Vinicius Bernardes Vieira da Silva. 4. ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre (i) o
aumento do capital social da Companhia, no montante de R$98.337.140,00 (noventa e oito milhões,
trezentos e trinta e sete mil, cento e quarenta reais), mediante a emissão de novas ações ordinárias,
todas nominativas e sem valor nominal; (ii) alteração do endereço da sede social da Companhia;
(iii) alteração do artigo 2º e artigo 5º do estatuto social da Companhia, caso sejam aprovadas as
matérias constantes nos itens (i) e (ii) acima; e (iv) autorização para que a Diretoria da Companhia
pratique os atos necessários para efetivação das deliberações constantes desta ordem do dia.
5. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os acionistas
da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o que se segue:
5.1. O aumento do capital social da Companhia, no valor de R$98.337.140,00 (noventa e oito milhões,
trezentos e trinta e sete mil, cento e quarenta reais), passando o capital social de R$5.364.501,00
(cinco milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e um reais) para R$103.701.641,00
(cento e três milhões, setecentos e um mil, seiscentos e quarenta e um reais), mediante a emissão
de 98.337.140 (noventa e oito milhões, trezentos e trinta e sete mil, cento e quarenta) novas ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 (um real) por
ação, calculado com base no artigo 170, parágrafo 1º, inciso II da Lei das Sociedades por Ações.
5.1.1. As ações emitidas são neste ato parcialmente subscritas e integralizadas mediante a capitalização
do saldo total de principal e juros das debêntures de emissão da Companhia detidas pela GUAIMBÊ
SOLAR HOLDING S.A., no valor de R$98.337.139,67 (noventa e oito milhões, trezentos e trinta e
sete mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos), em aberto nesta data, e parcialmente
subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional no valor total de R$0,33 (trinta e três centavos),
conforme discriminado no boletim de subscrição que integra a presente ata como Anexo I. Mediante
a emissão das ações objeto do aumento de capital, as debêntures ora capitalizadas deverão ser
consideradas liquidadas e canceladas para todos os fins de direito. 5.2. Alteração o endereço da sede
da Companhia da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Câmara,
nº 160, sala 1733 - Parte, Centro, CEP 20020-080 para a cidade de Guaimbê, Estado de São Paulo,
na Estrada Vicinal Guaimbê/Lins (GMB-010), Governador Mario Covas Junior, Km 28, s/nº, Fazenda
Azaleia, parte, CEP 16.480-000. 5.3. Em virtude do aumento do capital social e da alteração do
endereço da sede social da Companhia, o artigo 2º e o artigo 5º do estatuto social da Companhia
passarão a vigorar com as seguintes e novas redações: “Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e
foro na cidade de Guaimbê, Estado de São Paulo, na Estrada Vicinal Guaimbê/Lins (GMB-010),
Governador Mario Covas Junior, Km 28, s/nº, Fazenda Azaleia, parte, CEP 16.480-000, podendo abrir
e fechar filiais, agências e escritórios de representação em qualquer localidade, do Brasil ou no exterior,
mediante deliberação da Assembleia Geral.”. “Artigo 5º - O capital social da Companhia, subscrito
e integralizado em moeda corrente é de R$103.701.641,00 (cento e três milhões, setecentos e um
mil, seiscentos e quarenta e um reais), divididos em 103.701.641 (cento e três milhões, setecentos
e um mil, seiscentas e quarenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”. 5.4. Em
virtude das aprovações deliberadas na presente ata, autorizar a Diretoria da Companhia a tomar
todas as providências e a firmar todos os documentos necessários e convenientes para a implementação
e consumação das deliberações constantes nos itens 5.1 e 5.3 da presente ata. 6. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso, ninguém
se manifestando, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata.7.CERTIDÃO:
O Presidente e o Secretário da Mesa certificam que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio.8. ASSINATURAS: Mesa: Carlos Renato Xavier Pompermaier - Presidente e Vinicius Bernardes
Vieira da Silva - Secretário. Acionistas presentes: Guaimbê Solar Holding S.A.. Rio de Janeiro, 28 de
setembro de 2018. Mesa: Carlos Renato Xavier Pompermaier - Presidente; Vinicius Bernardes
Vieira da Silva - Secretário. JUCERJA nº 00003539345 em 07/03/2019. Bernardo Feijó Sampaio
Berwanger - Secretário Geral.

GUAIMBÊ V PARQUE SOLAR S.A.
CNPJ/MF nº 22.010.973/0001-44 - NIRE 3530053404-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 28 dias do mês de dezembro de 2018, às 14h, na sede
social da GUAIMBÊ V PARQUE SOLAR S.A. (“Companhia”) na cidade de Guaimbê, Estado de
São Paulo, na Estrada Vicinal Guaimbê/Lins (GMB-010), Governador Mario Covas Junior, Km 28,
s/nº, Fazenda Azaleia, parte, CEP 16.480-000. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a
publicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença
de Acionistas. 3. MESA: Verificado o quórum para instalação da Assembleia, a mesa foi composta
pelo Presidente, Sr. Carlos Renato Xavier Pompermaier, e pelo Secretário, o Sr. Vinicius Bernar-
des Vieira da Silva. 4. ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre (i) o aumento do capital social
da Companhia, no montante de R$9.695.664,43 (nove milhões, seiscentos e noventa e cinco mil,
seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), mediante a emissão de novas
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (ii) alteração do artigo 5º do estatuto
social da Companhia, caso sejam aprovadas as matérias constantes nos itens (i) e (ii) acima; e (iii)
autorização para que a Diretoria da Companhia pratique os atos necessários para efetivação das
deliberações constantes desta ordem do dia. 5. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das
matérias constantes na ordem do dia, os acionistas da Companhia aprovaram, por unanimidade de
votos e sem quaisquer ressalvas, o que se segue: 5.1. O aumento do capital social da Companhia,
no valor de R$9.695.664,43 (nove milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e sessenta
e quatro reais e quarenta e três centavos), passando o capital social de R$103.701.641,00 (cento e
três milhões, setecentos e um mil, seiscentos e quarenta e um reais) para R$113.397.305,43 (cento
e treze milhões, trezentos e noventa e sete mil, trezentos e cinco reais e quarenta e três centavos),
mediante a emissão de 9.695.664 (nove milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e
sessenta e quatro) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de
emissão de R$1,00000000379 por ação, calculado com base no artigo 170, parágrafo 1º, inciso II
da Lei das Sociedades por Ações. 5.1.1 As ações emitidas são neste ato integralmente subscritas e
integralizadas mediante a capitalização de créditos detidos pela GUAIMBÊ SOLAR HOLDING S.A.
em face da Companhia, conforme discriminado no boletim de subscrição que integra a presente ata
como Anexo I. 5.2. Em virtude do aumento do capital social e da alteração do endereço da sede so-
cial da Companhia, o artigo 5º do estatuto social da Companhia passarão a vigorar com as seguintes
e novas redações: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, subscrito e integralizado em moeda
corrente é de R$113.397.305,43 (cento e treze milhões, trezentos e noventa e sete mil, trezentos e
cinco reais e quarenta e três centavos), divididos em 113.397.305 (cento e treze milhões, trezentas
e noventa e sete mil, trezentas e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”. 5.3. Em
virtude das aprovações deliberadas na presente ata, autorizar a Diretoria da Companhia a tomar
todas as providências e a firmar todos os documentos necessários e convenientes para a implemen-
tação e consumação das deliberações constantes nos itens 5.1 e 5.2 da presente ata. 6. ENCERRA-
MENTO: Nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso,
ninguém se manifestando, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata.
7. CERTIDÃO: O Presidente e o Secretário da Mesa certificam que a presente ata é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. 8. ASSINATURAS: Mesa: Carlos Renato Xavier Pompermaier - Presidente
e Vinicius Bernardes Vieira da Silva - Secretário. Acionistas presentes: Guaimbê Solar Holding S.A.
Guaimbê/SP, 28 de dezembro de 2018. Mesa: Carlos Renato Xavier Pompermaier - Presidente;
Vinicius Bernardes Vieira da Silva - Secretário. JUCESP nº 243.605/19-5 em 06/05/2019. Gisela
Simiema Ceschin - Secretário Geral.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020 � METRÔ-DF � UASG: 925046

O Pregoeiro comunica o resultado de julgamento do Pregão em epígrafe, cujo objeto trata do Registro
de Preços para eventual contratação de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação -
TIC de Sistema de Monitoramento Térmico Humano, a distância, por câmeras e vídeo, de usuários do
Sistema Metroviário, contemplando o fornecimento dos equipamentos necessários, a licença de uso do
software, bem como o serviço de instalação, configuração, treinamento de usuários e assistência técnica
e suporte, restando o objeto adjudicado à empresa PROMOVE SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI, CNPJ:
08.438.690/0001-77, ao valor global de R$ 1.899.999,99. O respectivo resultado encontra-se disponível
nos endereços eletrônicos www.metro.df.gov.br e www.comprasgovernamentais.com.br. Fica franqueada
aos interessados vista integral aos autos do Processo nº 00097-00008950/2020-11, mediante solicitação
pelo e-mail licitacao@metro.df.gov.br. Demais informações por meio dos telefones (61) 3353-7112 / 7146.

Diego Mondini de Souza
Pregoeiro
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 499/20
1 - Aditivo nº: 499/20. 2 - Contratante: Embasa. 3- Contratado: Saint-Gobain Canalização
Ltda. 4 - Objeto: Reduzir do seu valor a importância de R$ 767.298,60 correspondente à
alteração de 24,708% do valor originalmente contratado. 5 - Data de Assinatura: 18/12/20.
6 - Origem: Contrato nº 460016550.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
CASA CIVIL

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201407

A Secretaria da Casa Civil torna público a REMARCAÇÃO do Pregão Eletrônico
Nº 20201407 de interesse da Secretaria da Saúde - SESA, cujo OBJETO é: Registro de
Preços para futuras e eventuais aquisições de nutrição. MOTIVO: Alterações no Edital.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através
do Nº 14072020, até o dia 12/01/2021, às 14h30min (Horário de Brasília-DF). O BT E N Ç ÃO
DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br

Fortaleza, 16 de dezembro de 2020
JANES VALTER NOBRE RABELO

Pregoeiro

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201329

A Secretaria da Casa Civil torna público a REMARCAÇÃO do Pregão Eletrônico nº
20201329, de interesse da Secretaria da Saúde - SESA, cujo OBJETO é: Registro de Preço
para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar. MOTIVO: Alterações no
Edital. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br,
através do Nº 13292020, até o dia 12/01/2021 às 9h (Horário de Brasília-DF). O BT E N Ç ÃO
DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br

Fortaleza, 16 de dezembro de 2020
AURÉLIA FIGUEIREDO GURGEL

Pregoeira

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201424

A Secretaria da Casa Civil torna público a REMARCAÇÃO do Pregão Eletrônico
Nº 20201424 de interesse da Secretaria da Saúde - SESA, cujo OBJETO é: Registro de Preço
para futuras e eventuais aquisições de medicamentos. MOTIVO: Alterações no Edital.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através
do Nº 14242020, até o dia 12/01/2021, às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO
EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br

Fortaleza, 16 de dezembro de 2020
CLARA DE ASSIS FALCÃO PEREIRA

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20200044

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico Nº 20200044 de
interesse da Secretaria da Educação - SEDUC, cujo OBJETO é: Aquisição de Ar
Condicionados com serviço de instalação incluso, para atender às demandas da Secretaria
da Educação do Estado do Ceará (SEDUC), conforme especificações contidas no Edital e
seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço
www.comprasnet.gov.br, através do Nº 16162020, até o dia 07/01/2021, às 08h30min
(Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site
www.seplag.ce.gov.br

Fortaleza, 11 de dezembro de 2020
ROBINSON DE BORBA E VELOSO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201420

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico Nº 20201420 de
interesse da Secretaria da Saúde - SESA, cujo OBJETO é: Registro de Preço para futuras e
eventuais aquisições de Material Odontológico, conforme especificações contidas no Edital
e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço
www.comprasnet.gov.br, através do Nº 14202020, até o dia 12/01/2021, às 14h30min
(Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site
www.seplag.ce.gov.br

Fortaleza, 16 de dezembro de 2020
VINICIUS VINEIMAR RODRIGUES FERREIRA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201635

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico Nº 20201635 de
interesse da Secretaria da Saúde - SESA, cujo OBJETO é: Registro de Preço para futuras e
eventuais aquisições de Material de Órtese e Prótese (Prótese Testicular), conforme
especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS:
No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº 16352020, até o dia 12/01/2021, às
9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no
site www.seplag.ce.gov.br

Fortaleza, 16 de dezembro de 2020
VINICIUS VINEIMAR RODRIGUES FERREIRA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201453

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico Nº 20201453 de
interesse da Secretaria da Saúde - SESA, cujo OBJETO é: Registro de Preço para futuras e
eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar, conforme especificações contidas no
Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço
www.comprasnet.gov.br, através do Nº 14532020, até o dia 12/01/2021, às 14h30min
(Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site
www.seplag.ce.gov.br

Fortaleza, 16 de dezembro de 2020
CLARA DE ASSIS FALCÃO PEREIRA

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201593

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico Nº 20201593 de
interesse da Secretaria da Saúde - SESA, cujo OBJETO é: Registro de Preço para futuras e
eventuais aquisições de Equipamento Hospitalar, conforme especificações contidas no
Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço
www.comprasnet.gov.br, através do Nº 15932020, até o dia 12/01/2021, às 9h (Horário de
Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site
www.seplag.ce.gov.br

Fortaleza, 16 de dezembro de 2020
JOSÉ EDSON BEZERRA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201572

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico Nº 20201752 de
interesse da Secretaria da Saúde - SESA, cujo OBJETO é: Registro de Preço para futuras e
eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar, conforme especificações contidas no
Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço
www.comprasnet.gov.br, através do Nº 17522020, até o dia 12/01/2021, às 9h (Horário de
Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site
www.seplag.ce.gov.br

Fortaleza, 16 de dezembro de 2020
RAIMUNDO VIEIRA COUTINHO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201734

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico Nº 20201734 de
interesse da Secretaria da Saúde - SESA, cujo OBJETO é: o de Preço para futuras e
eventuais aquisições de medicamentos, conforme especificações contidas no Edital e seus
Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br,
através do Nº 17342020, até o dia 12/01/2021, às 8h30min (Horário de Brasília-DF).
OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br

Fortaleza, 16 de dezembro de 2020
ROBINSON DE BORBA E VELOSO

Pregoeiro

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

COMITÊ DIRETIVO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA
DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM

AVISO DE LICITAÇÃO

Data: 22/12/2020
Acordo de Empréstimo n.º: 8353-BR
Edital n.º NCB 005/2018 - CESAN 2B11

1. O Governo do Estado do Espírito Santo recebeu um empréstimo do Banco
Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (doravante denominado "Banco"),
em diversas moedas, no montante de US$ 225.000.000,00 [duzentos e vinte e cinco
milhões de dólares americanos] para o financiamento do Programa de Gestão Integrada
das Águas e da Paisagem, e pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos
decorrentes do contrato para Execução de Obras de Implantação, Reabilitação e
Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na região do Caparaó - municípios de
Ibatiba, Iúna, Irupi, Dores do Rio Preto e Distrito de Pedra Menina. A licitação está aberta
a todos os Concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco.

2. A Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, por meio da
Comissão Especial de Licitação do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem
do Comitê Diretivo do Projeto, doravante denominada Contratante convida os
interessados a se habilitarem e apresentarem propostas para obras e serviços, conforme
relacionado abaixo:

2.1 LOTE 01: Conclusão da Execução de obras de Implantação, Reabilitação e
Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na região do Caparaó - município de
Ibatiba, composto por aproximadamente:

Ø IBATIBA: Compreende a conclusão da implantação do SES com 1.884 metros
de Rede Coletora/Interceptor, atuação em 4.375 Ligações Domiciliares e Intradomiciliares,
05 Elevatórias de Esgoto Bruto, conclusão da implantação da ETE, conclusão das Linhas de
Recalque, serviços socioambientais e de adesão, 12 meses de operação assistida e demais
unidades para completa execução da ETE e do Sistema, conforme previsto nos requisitos
contratuais.

2.2 LOTE 02: Conclusão Execução de obras de Implantação, Reabilitação e
Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na região do Caparaó - município de
Iúna, composto por aproximadamente:

Ø IÚNA: Compreende a conclusão da implantação do SES com 744 metros de
Rede Coletora/Interceptor, atuação em 4.375 Ligações Domiciliares e Intradomiciliares, 06
Elevatórias de Esgoto Bruto, conclusão da implantação da ETE, conclusão das Linhas de
Recalque , serviços socioambientais e de adesão, 12 meses de operação assistida e
demais unidades para completa execução da ETE e do Sistema, conforme previsto na
planilha.

2.3 LOTE 03: Conclusão da Execução de obras de Implantação, Reabilitação e
Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na região do Caparaó - município de
Irupi, composto por aproximadamente:

Ø IRUPI: Compreende a conclusão da implantação do SES com 845 metros de
Rede Coletora/Interceptor, atuação em 1.416 Ligações Domiciliares e Intradomiciliares, 02
Elevatórias de Esgoto Bruto, conclusão das Linhas de Recalque, conclusão da implantação
da ETE, serviços socioambientais e de adesão, 12 meses de operação assistida e demais
unidades para completa execução da ETE e do Sistema, conforme previsto nos requisitos
contratuais.

2.4 LOTE 04: Conclusão da Execução de obras de Implantação, Reabilitação e
Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na região do Caparaó - município de
Dores do Rio Preto e Distrito de Pedra Menina, composto por aproximadamente:

Ø DORES DO RIO PRETO: Compreende a conclusão da implantação do SES com
832 metros de Rede Coletora/Interceptor, atuação em 1.416 Ligações Domiciliares e
Intradomiciliares, 02 Elevatórias de Esgoto Bruto, 2 travessias não destrutivas, conclusão
das Linhas de Recalque, conclusão da implantação da ETE, serviços socioambientais e de
adesão, 12 meses de operação assistida e demais unidades para completa execução da
ETE e do Sistema, conforme previsto nos requisitos contratuais.

Ø DISTRITO DE PEDRA MENINA: Compreende a implantação do SES com 4195
metros de Rede Coletora/Interceptor, 1.274 metros de Recalque de Esgoto Bruto, 395
ligações domiciliares e intradomiciliares, 01 Elevatórias de Esgoto Bruto, 1 Estação de
Tratamento Compacta com capacidade de 5L/s, serviços socioambientais e de adesão, 12
meses de operação assistida e demais unidades para completa execução da ETE e do
Sistema, conforme previsto nos requisitos contratuais.

2. O Edital e cópias adicionais podem ser obtidos gratuitamente junto a
Comissão Especial de Licitação, no endereço abaixo ou diretamente no site da CESAN:
https://www.cesan.com.br/investimentos/programa-de-gestao-integrada-das-aguas-e-da-
paisagem-do-estado-do-espirito-santo/

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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3. Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN
Comissão Especial de Licitação
Av. Governador Bley, 186, 3º andar Ed. BEMGE, Centro, Vitória, ES, CEP 29010-

150
Telefone: (55) (0xx27) 2127.5025
Correio eletrônico: gestaoaguasepaisagem@cesan.com.br
4. As propostas deverão ser entregues no mesmo endereço acima

acompanhadas da Garantia de Proposta no valor indicado abaixo até às 10h00min do dia
25 de janeiro de 2021, acompanhadas de Garantia de Proposta nos valores abaixo
descritos, até às 10h00min horas do mesmo dia, na presença dos interessados que
desejarem assistir à cerimônia de abertura.

4.1. LOTE 01: R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)
4.2. LOTE 02: R$ 93.000,00 (NOVENTA E TRÊS MIL REAIS)
4.3. LOTE 03: R$ 43.000,00 (QUARENTA E TRÊS MIL REAIS)
4.4. LOTE 04: R$ 97.000,00 (NOVENTA E SETE MIL REAIS)
5. O Concorrente poderá apresentar proposta individualmente ou como

participante de um Consórcio.

Vitória, 21 de dezembro de 2020
ROBÉRIO LAMAS DA SILVA

Presidente da Comissão Especial de Licitação
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO,

AQUICULTURA E PESCA DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2020

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG /ES,
através da Equipe de Pregão Eletrônico para Registro de Preços, torna público, que
realizará para Registro de Preço para Aquisição de Bomba Hidráulica para mel acordo com
as Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002, Decreto Estadual nº 1.790-R/2007 e Decreto
Federal nº 10.024/2019, assunto do processo nº2020-TRS1D. Será através do site
www.gov.br/compras - UASG nº 925734. Informações através dos telefones: (27) 3636-
3715/3636-3668/3636-3670. Início do acolhimento das propostas dia 23/12/2020 às 8h.
Inicio da sessão de disputa dia 07/01/2021 às 10h.

Vitória-ES, 21 de dezembro de 2020.
INGRID FACHETTI BRENNER DE SÁ

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2020

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG /ES,
através da Equipe de Pregão Eletrônico para Registro de Preços, torna público, que
realizará para Registro de Preço para Aquisição de Centrifuga e Mesa Desoperculadora
Elétrica de acordo com as Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002, Decreto Estadual nº 1.790-
R/2007 e Decreto Federal nº 10.024/2019, assunto do processo nº2020-X8CWH. Será
através do site www.gov.br/compras - UASG nº 925734. Informações através dos telefones:
(27) 3636-3715/3636-3668/3636-3670. Início do acolhimento das propostas dia 23/12/2020
às 8h. Inicio da sessão de disputa dia 07/01/2021 às 14h.

Vitória-ES, 21 de dezembro de 2020.
INGRID FACHETTI BRENNER DE SÁ

Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2020

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG /ES, por
intermédio da Pregoeira da Comissão, torna público, a ADJUDICACÃO e a HOMOLO G AC ÃO
pela autoridade competente, objeto Registro de Preços para Aquisição de 10 (dez) Tratores
Agrícolas Estreitos Cabinados - LOTE ÚNICO: Empresa Vencedora - PME Máquinas e
Equipamentos Ltda - VALOR GLOBAL DO LOTE ÚNICO: R$176.500,00.

Vitória-ES, 21 de dezembro de 2020.
INGRID FACHETTI BRENNER DE SÁ

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2020

A data do certame em questão, referente ao processo administrativo nº
201900010036422, cujo objeto é o Registro de Preços para eventuais aquisições de Câmara
Específica para Conservação de Vacina, para atender Municípios do Estado de Goiás com
até 100.000 habitantes, inicialmente marcada para o dia 23/12/2020 às 09:00 h, fica adiada
"sine die". O adiamento se deve ao acatamento de impugnação. Demais informações
encontram-se à disposição dos interessados na Gerência de Compras Governamentais da
SES-GO e no site: www.comprasnet.go.gov.br

Goiânia-GO, 21 de dezembro de 2020
MAURO VICENTE AIALA DE SOUZA

Pregoeiro

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 61/2020

Processo: 202000007000616. Contratante: Estado de Goiás/Secretaria da Segurança
Pública. Contratada: Suntech S/A, CNPJ: 01.207.219/0001-29. Objeto: Aquisição de solução
de interceptação telefônica e telemática para a PCGO. Vigência: 12 meses, sem prejuízo da
garantia prevista na cláusula terceira do presente instrumento. Recurso: 280/União. Valor
total: R$ 7.675.000,00 (sete milhões seiscentos e setenta e cinco mil reais). Data/Outorga:
11/12/2020.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2020

PROCESSO: 202017647001306.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2020.
FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/2002.
OBJETO Aquisição de trator agrícola e grade aradora, para o Estado de Goiás, por meio da
Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento - SEAPA a serem distribuídas aos
municípios goianos.
CONTRATANTE: O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - SEAPA, CNPJ nº 32.746.632/0001-95.
CONTRATADA: CARPAL TRATORES LTDA-CNPJ 23.403.611/0001-86.
VALOR DO CONTRATO: R$ 129.000,00 (cento e vinte nove mil reais).
NOTA DE EMPENHO: 2020.3201.025.00014 e 2020.3201.026.00021, de 04 de dezembro de
2020.
VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua
outorga.
DATA DE ASSINATURA (outorga): 18 de dezembro de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2020

O PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO - SEAPA, designado pela Portaria nº 175/2020 - SEAPA, de 04 de
novembro de 2020, torna público que o Pregão Eletrônico nº 024/2020 para aquisição de
Caminhão com Caçamba Basculante, para o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de
Agricultura Pecuária e Abastecimento - SEAPA a serem distribuídas aos municípios goianos,
conforme quantidade e especificações constantes no Termo de Referência foi declarado
F R AC A S S A D O.

Goiânia, 21 de dezembro de 2020.
LIDERVAN DE FREITAS DIAS JÚNIOR

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 203/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99.960/2020 - EMSERH
OBJETO: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de

Medicamentos Formas Farmacêuticas Diversas para atender as necessidades das Unidades
Hospitalares administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA ABERTURA: 07/01/2021 às 09h00min, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br.)
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e

www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada, na Av.

Borborema, Qd-16, n° 25, Bairro do Calhau, São Luís/MA no horário de 08h00min as
12h00min e das 14h00min as 18h00min de segunda a sexta, pelos e-mails
csl@emserh.ma.gov.br e/ou roberta.oliveira@emserh.ma.gov.br ou pelo Telefone (98)
3235-7333.

São Luís (MA), 17 de dezembro de 2020.
OSMÁLIA ROBERTA DE OLIVEIRA BORGES

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 216/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136.045/2020 - EMSERH
Licitação [nº 850806]
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,

VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
DATA DA ABERTURA: 06/01/2021 às 09h00min, horário de Brasília/DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e

www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada, na Av.

Borborema, Qd-16, n° 25, Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails
csl@emserh.ma.gov.br e/ou (stterlicitacao@gmail.com) ou pelo Telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 17 de dezembro de 2020.
STTERFFANNY ANDRÔMEDA MIRANDA VERAS

Agente de Licitação da EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 217/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110.498/2020 - EMSERH
Licitação [nº 850813]
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de colchões,

para atender as necessidades das Unidades de Saúde administradas pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
DATA DA ABERTURA: 06/01/2021 às 14h30min, horário de Brasília/DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e

www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada, na Av.

Borborema, Qd-16, n° 25, Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails
csl@emserh.ma.gov.br e/ou (stterlicitacao@gmail.com) ou pelo Telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 17 de dezembro de 2020.
STTERFFANNY ANDRÔMEDA MIRANDA VERAS

Agente de Licitação da EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 218/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 72.614/2020 - EMSERH
Licitação [nº 850817]
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de TESTES PARA TRIAGEM
SOROLÓGICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO para o HEMOCENTRO
COORDENADOR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO MARANHÃO - HEMOMAR,
administrado pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
DATA DA ABERTURA: 08/01/2021 às 09h00min, horário de Brasília/DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-
e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada, na Av. Borborema, Qd-
16, n° 25, Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou
(stterlicitacao@gmail.com) ou pelo Telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 17 de dezembro de 2020.
STTERFFANNY ANDRÔMEDA MIRANDA VERAS

Agente de Licitação da EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 219/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73.424/2020 - EMSERH
OBJETO: Fornecimento de Materiais Médicos Hospitalares para Suporte Ventilatório II, para
atender a demanda das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA ABERTURA: 11/01/2021 às 09h00min, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br.)
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html



