
São Luís, segunda-feira, 4 de abril de 2022

GERAL 6

Objeto: “Aquisição de equipamento ULTRAFREEZER vertical – 80°C para estruturação da Central 
Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos /CEADI, conforme especificação e 
condições gerais de fornecimento contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.”; Abertura: 
19/04/2022, às 10h (horário de Brasília); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 
(https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, 
localizado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, São Luís/MA. CEP: 65.076-820; E-mail: 
csl.sesmaranhao@gmail.com; Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 30 de março de 2022
MARCOS MENDES DE LUCENA

Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022
PROCESSO Nº 223030/2021/SES

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Médico-hospitalares (Fios Cirúrgicos 
– Nylon), para atender as necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA ABERTURA: 14/04/2022, às 9h, 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 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br, osmalia.emserh@gmail.com e roberta.oliveira@emserh.ma.gov.br, 
ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 29 de março de 2022
Osmália Roberta de Oliveira Borges
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 112/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 248.712/2021- EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção 
Preventiva, Corretiva no Sistema de Aquecimento de Água do Hospital da Ilha em São Luís, com 
fornecimento de ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e peças de reposição.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO.
NOVA DATA DA SESSÃO: 29/04/2022, às 9h, horário de Brasília.
MOTIVO: Conforme ERRATA 002, datada de 29/03/2022.
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 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou vinicius.licitacao.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 
3235-7333.

São Luís (MA), 29 de março de 2022
Vinicius Boueres Diogo Fontes

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 007/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174.463/2021 – EMSERH

A Secretaria de Estado da Saúde – SES, torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 20/10/2021 a Licença de Operação de uma Estação 
de Tratamento de Esgoto - ETE, localizado no hospital macrorregional de Imperatriz- MA na Avenida São 
Sebastião, nº 874, no município de Imperatriz - MA, com a finalidade de tratamento e lançamento de 
efluentes conforme e-processo n° 207000/2021.

São Luís (MA), 28 de março de 2022
Erick Goiabeira Feques

ID: 852454
Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, 
na sede da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA, CNPJ Nº 
06.274.757/0001-50, NIRE Nº 21300003711, situada à Rua Silva Jardim, nº 307 - Centro, CEP 
65.020-560, nesta cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão, realizou-se, em primeira 
convocação, a Assembleia Geral Ordinária desta Companhia, com a presença dos acionistas que 
representam a maioria do Capital Social, conforme se verifica nas assinaturas contidas às folhas 32 do 
Livro de Presença, no qual foram lançadas as indicações legais, objetivando apreciar os assuntos 
constantes nos Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão e Jornal 
Pequeno, nas edições de 26, 27 e 29 de novembro do ano de dois mil e vinte e um. Instalada a sessão na 
forma estatutária, a Presidente do Conselho de Administração, Roberto Santos Matos, convidou os 
presentes para escolha do Presidente da Assembleia, sendo indicado, por aclamação, para dirigi-la, o 
representante do acionista majoritário, o Governo do Estado do Maranhão, Exmo. Sr. Rodrigo Maia 
Rocha, Procurador Geral do Estado e, para secretariar os trabalhos, foi convidada Andréa Ramos 
Pereira, Secretária do Conselho. Constituída a mesa e considerando o número legal para deliberações, o 
Presidente da Assembleia deu início aos trabalhos declarando instalada a Sessão, sendo efetuada a 
leitura do edital de convocação: O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental 
do Maranhão – CAEMA, convoca os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 30 de novembro de 2021, às 14h30, na sede social da Companhia, 
situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Eleição de Membro Representante do Conselho Fiscal, 
conforme disposto no art. 53 do Estatuto Social da CAEMA. 2. O que mais ocorrer. São Luís, 22 de 
novembro de 2021. Roberto Santos Matos - Presidente do Conselho, André dos Santos Paula - 
Presidente da CAEMA. Terminada a leitura do Edital de Convocação o Presidente da Assembleia declarou 
aberta a sessão, iniciando os trabalhos e passando para o item concernente a 1. Eleição de Membro 
Representante do Conselho Fiscal, conforme disposto no art. 53 do Estatuto Social da CAEMA. A 
Secretária do Conselho apresentou o Ofício Nº. 357/2021 – STIU-MA, datado de 18/11/2021, que trata da 
indicação de membro do Conselho Fiscal como representante dos empregados. Cientificou que essa 
indicação decorre do processo eleitoral coordenado pela entidade sindical que representa os empregados 
da CAEMA, ocorrido no ano de 2020. Assim, de posse da indicação para composição de membro do 
Conselho Fiscal da CAEMA foram adotados os procedimentos de instrução processual e emitido o 
Parecer de Verificação nº 008/2021 nº 009/2021, acostado aos autos dos Processos nº 5353/2021 e nº 
5354/2021 disponibilizados aos acionistas para análise e deliberação. Após os devidos esclarecimentos e 
concernente ao Artigo 53 do Estatuto da Companhia, foi colocado em votação e reeleitos para o 
mandato compreendido entre 06/11/2021 a 06/11/2022, os seguintes Conselheiros, como Titular: 
NIVALDO ARAÚJO SILVA, brasileiro, casado em regime de separação de bens, Bacharel em Direito, 
portador da Carteira de Identidade nº 055618742015-3 SSP/MA, CPF nº 237.258.933-49, residente e 
domiciliado na Avenida Neiva Moreira, 00001 – s/nº, Condomínio Gran Park Águas, Bloco Búzios, 
Apartamento 702, Calhau, CEP 65.071-383 - São Luís – MA, e como Suplente: JORGE HENRIQUE 
PLÁCIDO, brasileiro, solteiro, Contadora, portador da Carteira de Identidade nº 1179077199-6 SSP/MA, 
CPF nº 225.992.743-20, residente e domiciliado na Rua Nestablo Ramos, nº04, Quadra 28, Cohab Anil IV, 
CEP: 65051.590, São Luís – MA. Passou-se à leitura do Termo de Posse, ao qual o Conselheiro reeleito 
manifestou concordância, declara para os devidos fins de direito que não é pessoa impedida por lei ou 
condenada a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do Artigo 1.011, § 1º do Código Civil/2002. Que não 
está enquadrado nas vedações do Artigo 28, § 7º do Estatuto Social da Companhia e não se enquadra 
nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso I do caput do art. 1 o  da Lei Complementar 
n o  64, de 18 de maio de 1990 , com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n o  135, de 4 de 
junho de 2010. Declara ainda que está em dia com suas obrigações sociais, não estando submetido a 
nenhum e qualquer processo disciplinar/ético, ciente de ficar sujeito à responsabilização administrativa, 
civil e penal no caso de declaração falsa. Depois de lidas as qualificações, o eleito prestou compromisso 
de bem servir os interesses da Companhia, de cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social da Companhia, 
as decisões da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, bem como as disposições 
regulamentares atinentes a matéria apresentou sua declaração de bens, empossou-se no cargo, de 
acordo com as formalidades legais. E para constar, eu, Andréa Ramos Pereira, respondendo pelo Cargo 
de Secretária do Conselho, lavrei o presente termo de posse, aos trinta dias do mês de novembro do ano 
de 2021, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelo empossado, pelo representante do 
acionista majoritário e pelos membros do Conselho. Passando para o item 2. O que mais ocorrer. Em 
seguida, o Presidente da Assembleia concedeu a palavra aos demais acionistas não havendo 
manifestações. Sendo assim, foram encerrados os assuntos da matéria da Assembleia Geral Ordinária. 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, Rodrigo Maia Rocha franqueou a palavra aos presentes e, 
não havendo manifestação, agradeceu a presença de todos, dando por encerrado os trabalhos, pelo que 
eu, Andréa Ramos Pereira, Secretária do Conselho, fiz lavrar a presente Ata, em livro próprio, que depois 
de lida e achada conforme, vai assinada por todos, dela devendo ser tiradas cópias autênticas para os fins 
legais.Rodrigo Maia RochaRoberto Santos Matos, André dos Santos Paula, Marcos Antonio da Silva 
Grande, Antonio de Jesus Leitão Nunes, Marcos Antonio Silva do Nascimento. Está conforme a original, 
transcritas no livro próprio nº 003, folhas 179, 179v, 180, e 180v. Esta ATA foi registrada na JUCEMA sob 
o nº 20220355444 em 30/03/2022 Protocolo 220355444, Empresa 21 3 0000371 1. Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA.

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO
MARANHÃO – CAEMA – REALIZADA EM 30 DE

NOVEMBRO DE 2021

A Secretaria de Estado da Saúde – SES, torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 28/01/2022 a Outorga e Direito de Uso de um poço 
tubular, localizado no município de Santa Luzia do Paruá - MA, na Rua São Francisco, S/N, Centro, no 
município de Santa Luzia do Paruá - MA, com a finalidade de abastecimento hospitalar conforme 
e-processo n°16952/2022.

São Luís (MA), 28 de março de 2022
Erick Goiabeira Feques

ID: 852454
Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E 
DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID, torna público que por razões de ordem administrativa, a 
abertura do REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC, do tipo MENOR 
PREÇO, na forma ELETRÔNICA, MODO DE DISPUTA ABERTO, conforme disposto no art. 22 do 
Decreto nº 7.581/11, no regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, tendo por objeto a 
Contratação de pessoa Jurídica para execução de obras e serviços de engenharia de urbanização 
do canal 1, localizado na Avenida Jackson Lago, bairro Liberdade em São Luís/MA, desenvolvido 
pela Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (SECID - MA), marcada para o 
dia 22 de abril de 2022, às 14h, fica adiada para às 14h do dia 29 de abril de 2022, no Portal de 
Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br, CÓDIGO UASG: 458957. O 
certame será realizado nos termos da Lei Federal nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, no Decreto Federal 
nº 7.581, de 11 de outubro de 2011 e nos casos excepcionais a aplicação da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, quando a Lei Federal 12.462/2011 permitir, bem como pela MP nº 961/2020, e demais 
normas pertinentes à espécie.
O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados no site da SECID www.secid.ma.gov.br; 
www.comprasgovernamentais.gov.br e/ou www.comprasnet.gov.br (Portal de Compras do Governo 
Federal) ou ainda, na sede da SECID no endereço acima citado, de segunda a sexta-feira, no horário das 
14h às 18h.

São Luís - MA, 31 de Março de 2022
MARCELO GUIMARÃES BOUCINHAS

Presidente CSL/SECID

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

RDC Nº 001/2021 – CSL/SECID
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 192311/2021/SECID

CÓDIGO UASG: 458957

Estado do Maranhão
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

CNPJ: 12.124.368/0001-40

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022/CMGEB. A Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros (MA), 
através da CPL, torna público que a licitação em epígrafe, na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor 
Preço Global, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração de mídias, 
jingles e veiculação na web e outros serviços para divulgação das ações do governo para atender as necessida-
des da Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros/MA, será REPUBLICADA, ficando marcada para 
o dia 19/04/2022, às 10:30hs na Sala da Comissão Permanente de Licitação, Prédio da Câmara Municipal de 
Governador Eugênio Barros (MA), situada na Pç da Liberdade, s/nº, Centro. O Edital e seus anexos estarão à 
disposição dos interessados no portal da transparência, na plataforma SACOP e na sede da Câmara Municipal, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00hs às 12:00hs, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuita-
mente, mediante a entrega de “pen drive”. Governador Eugênio Barros (MA), 30 de março de 2022. Francimar 
Rodrigues Carvalho, Presidente da Câmara Municipal.

EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME Nº 03.220.438/0001-73
NIRE 21.300.000.938-8 | CódIgo CVM N.º 02001-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 
29 DE ABRIL DE 2022. EQUATORIAL ENERGIA S.A. (“Companhia”), vem pela presente, 
nos termos do art. 124 da Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e dos arts. 3º e 5º da Instrução CVM 
481/09, conforme alterada (“ICVM 481/2009”), convocar a Assembleia geral ordinária 
(“Assembleia”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 29 de abril de 2022, às 10:00 
horas, na sede da Companhia, no Município de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda 
A, Quadra SQS, n.º 100, sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, 
de maneira exclusivamente virtual, conforme facultado pelo artigo 1º, §4, da ICVM 481/2009 
e de acordo com os procedimentos abaixo descritos, para examinar, discutir e votar a respeito 
da seguinte ordem do dia: (A) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) As demonstrações 
financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório 
dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do relatório do Comitê de 
Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) As contas 
dos administradores e relatório da administração referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2021; (iii) A proposta da administração para a destinação do resultado da 
Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iv) A fixação 
da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022; (v) 
Instalação e funcionamento do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 
2022; (vi) Fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia; (vii) Eleição dos 
membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; e (viii) Fixação da 
remuneração global anual do Conselho Fiscal para o exercício de 2022. (ix) A autorização 
para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação 
das deliberações aprovadas na Assembleia. A Assembleia será realizada de maneira 
exclusivamente digital, por meio de videoconferência na plataforma “Microsoft Teams” 
observando o disposto na ICVM 481/2009, de forma que os Senhores Acionistas, observados 
os respectivos prazos e procedimentos, poderão participar e votar na Assembleia por meio de 
sistema eletrônico para participação a distância. Para participação na Assembleia, o acionista 
deverá se cadastrar, impreterivelmente até o dia 27 de abril de 2022, mediante solicitação 
pelo e-mail relacoes.investidores@equatorialenergia.com.br, fornecendo as informações e 
documentos indicados abaixo. Validada a sua condição pela Companhia, o acionista receberá 
nas 24 (vinte e quatro) horas que antecederem a Assembleia, o seu acesso de participação à 
reunião virtual. Não poderão participar da Assembleia os acionistas que não se cadastrarem 
pelo e-mail indicado, com o correspondente depósito dos documentos solicitados, até o dia 27 
de abril de 2022. Caso o acionista não receba as instruções de acesso com até 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência do horário de início da Assembleia, deverá entrar em contato 
com o departamento de Relações com Investidores, por meio do e-mail relacoes.
investidores@equatorialenergia.com.br, com até, no máximo, 2 (duas) horas de antecedência 
do horário de início da Assembleia, para que seja prestado o suporte necessário. A solicitação 
de cadastro necessariamente deverá: (i) conter a identificação do acionista e, se for o caso, 
de seu representante legal que comparecerá à Assembleia, incluindo seus nomes completos 
e seus CPF ou CNPJ, conforme o caso, e telefone e endereço de e-mail para envio das 
informações para participação; e (ii)  ser acompanhada dos documentos necessários para 
participação na Assembleia, conforme descritos a seguir. Nos termos do art. 126 da Lei das 
S.A. e do art. 5º da ICVM 481/2009, para participar da Assembleia, os acionistas ou seus 
representantes deverão apresentar até o dia 27 de abril de 2022, além da digitalização do 
original ou da cópia autenticada do documento de identidade e da cópia autenticada dos atos 
societários que comprovem a representação legal, via digitalizada dos seguintes documentos: 
(a) comprovante expedido pela instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração 
das ações da Companhia com, no máximo, 5 (cinco) dias de antecedência da data da 
realização da Assembleia; (b) cópia autenticada do instrumento de outorga de poderes de 
representação; e (c) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações 
nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão 
competente com, no máximo, 5 (cinco) dias de antecedência da data da realização da 
Assembleia. o representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples 
digitalizada dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente: 
(a)  contrato ou estatuto social; e (b)  ato societário de eleição do administrador que 
(b.i)  comparecer à Assembleia como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii)  assinar 
procuração para que terceiro represente acionista pessoa jurídica, com certificado digital 
autorizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (“ICP Brasil”). No tocante aos 
fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia caberá à instituição 
administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo. Nesse caso, o 
representante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários 
acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar no Link 
de Acesso cópia autenticada do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão 
competente. Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação 
deverá ter sido realizada há menos de 1 ano, nos termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A. Em 
cumprimento ao disposto no art. 654, §1º e §2º da Lei 10.406/2002 (“Código Civil”), a 
procuração deverá conter indicação do lugar onde foi passada, qualificação completa do 
outorgante e do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos 
poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante ou ter sido assinada 
por certificado digital autorizado pela ICP Brasil. As pessoas naturais acionistas da Companhia 
somente poderão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, 
administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no art. 
126, §1º da Lei das S.A. As pessoas jurídicas acionistas da Companhia poderão ser 
representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto 
social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser 
administrador da Companhia, acionista ou advogado (Processo CVM RJ2014/3578, julgado 
em 04.11.2014). os acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que 
os acionistas brasileiros, ressalvado que os documentos societários da pessoa jurídica e a 
procuração deverão estar apostiladas, notarizadas ou consularizadas, conforme o caso.  
Ressalta-se que não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à Assembleia, uma 
vez que será realizada exclusivamente de modo digital.  A Companhia reforça ainda que será 
de responsabilidade exclusiva do acionista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos 
com a utilização das plataformas para participação da Assembleia por sistema eletrônico, e 
que a Companhia não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de 
manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle da 
Companhia. os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na 
Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede e no site da Companhia 
(https://ri.equatorialenergia.com.br/), e foram enviados à CVM (www.cvm.gov.br) e à B3 S.A. 
– Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). São Luís/MA, 30 de março de 2022. Carlos Augusto 
Leone Piani - Presidente do Conselho de Administração.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA LEXMARK PARA ESTOQUE DO 
ALMOXARIFADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SÃO LUÍS. CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I.
1. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS NO SISTEMA LICITAÇÕES-E DO BANCO DO 
BRASIL:  De 04/04/2022 até às 16h do dia 13/04/2022
2. ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS NO SISTEMA LICITAÇÃO-E: 
A parr das 16h do dia 13/04/2022
3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS NO SISTEMA LICITAÇÕES-E: 
Às 15h do dia 14/04/2022
4. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS
Até o dia 11/04/2022, através de correspondência em papel mbrado da empresa licitante, 
dirigida à Comissão Integrada de Licitação no endereço indicado no preâmbulo do Edital ou pelo 
telefone (0xx98) 3194 - 6455

São Luís, 31 de março de 2022

Glocaff Veras Feitoza
Presidente da Comissão Integrada de Licitação e Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2022 

REGIDO PELA RESOLUÇÃO SENAC 958/2012–CN

A Eneva S.A, torna público que requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais – SEMA a Licença Prévia de Perfuração (LPper), e-processo nº 65392/2022,  
para a Atividade de Perfuração de Poço Exploratório de Gás Natural 7-GVR-27-MA no Campo de 
Gavião Real, Bacia do Parnaíba – MA.

         EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE 1a e 2a PRAÇAS - LEI 9.514/97
ROGÉRIO BOIAJION, Leiloeiro Oficial - JUCESP nº 954, autorizado por OAXACA INCORPORADORA LTDA., com sede na Rua
Professor Manoelito de Ornellas, 303, 7o andar, parte, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.
08.766.670/0001-25, e de CIENTIFICAÇÃO dos Fiduciantes ELSON LIMA GALVÃO, inscrito no CPF/MF 203.199.402-68 e
ADRIANA SILVA RABELO, CPF 497.584.423-00. FAZ SABER que foi designado o praceamento do BEM abaixo discriminado na
forma da Lei 9.514/97, de acordo com as regras expostas a seguir: INFORMAÇÕES PRELIMINARES: o imóvel será vendido em
caráter AD CORPUS e no estado em que se encontra e sem qualquer garantia, constituindo um dever do interessado verificar suas
condições antes das datas designadas para as praças. DO BEM: A Unidade 1008, localizada no 10o pavimento da Torre Hyde
Park, integrante do Condomínio Jardins - Subcondomínio 7 “Pátio Jardins’’, localizado à Avenida Jerônimo de Albuquerque
Maranhão, 25, Vinhais I, São Luís/MA, com área privativa principal de 34,60m², área comum de 51,130m² (coberta de 39,704m²
+ descoberta de 11,426m²), perfazendo a área total de 85,730m², correspondente à fração ideal de 0,001362. Matrícula 108.039,
do 1o Registro de Imóveis de São Luís/MA . Inscrição Imobiliária 25100012142210100. LANCE MÍNIMO EM PRIMEIRA
PRAÇA: R$339.500,00 (trezentos e trinta e nove mil e quinhentos reais). LANCE MÍNIMO EM SEGUNDA PRAÇA:
R$313.337,32,(trezentos e treze mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos) o qual compreende o Saldo Vencido,
Saldo a Vencer, custas do procedimento de cobrança, ITBI, Condomínio e IPTU e despesas com leilão, conforme artigo 27,
parágrafo 2o da Lei 9.514/97. DATA DAS PRAÇAS: PRIMEIRA PRAÇA: 07.04.2022 às 16hs00 ao dia 11.04.2022, às 16hs.
SEGUNDA PRAÇA: 11.04.2022 às 16hs ao dia 25.04.2022 às 16hs. OUTROS DÉBITOS: Eventuais débitos não especificamente
previstos neste Edital deverão ser suportados pelo adquirente. São ainda de responsabilidade do arrematante todas as despesas
relativas à aquisição em leilão, mas não se limitando ao pagamento de comissão do Leiloeiro, despesas com Escritura Pública ou
Particular com a Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel (ITBI), eventuais foro,
taxas, alvarás, certidões, emolumentos, IPTU e outros débitos etc. OCUPAÇÃO: Imóvel ocupado, a desocupação será de
responsabilidade do arrematante. DA COMISSÃO - 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance deverá ser pago à vista e no ato
da arrematação. A comissão não está inclusa no lance e não será devolvida ao adquirente em nenhuma hipótese, salvo se a
aquisição for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do adquirente e deduzidas as despesas incorridas.
DO PAGAMENTO - O adquirente deverá efetuar o pagamento À VISTA do preço do imóvel no prazo de até 48 (quarenta e oito)
horas após a declaração de lance vencedor, conforme instruções oportunamente. O procedimento de escrituração será conduzido
diretamente entre a comitente e o arrematante sem a participação e/ou intermediação de qualquer natureza do Leiloeiro. DIREITO
DE PREFERÊNCIA: Na forma do parágrafo 2-B, do artigo 27, Lei 9.514/97, após a averbação da consolidação da propriedade
fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o
direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de
que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso,
pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao
procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas
exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumento CIENTIFICAÇÃO DO
FIDUCIANTE ACERCA DAS DATAS DAS PRAÇAS: Os horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante
correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. CONDIÇÕES GERAIS: O
presente será publicado em jornais de grande circulação bem como na plataforma www.vendasjudiciais.com.br. Ficam os fiduciantes
e interessados, INTIMADOS do praceamento supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais pela comitente. É de
responsabilidade do interessados verificar eventuais processos incidentais ou que afetem o presente. Contato por e-mail
fernando@vendasjudiciais.com.br e telefone (11) 98146.6070.

                JORNAL “ O IMPARCIAL ”

                    04 + 05 + 06 / 04 / 2022

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS, Estado do Maranhão, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, 
torna público o adiamento da sessão do Pregão Eletrônico n° 020/2022, do tipo menor preço, objetivando 
a eventual contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) para prestação dos serviços de organização de eventos 
diversos, realizados pela Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA, compreendendo o planejamento, a 
organização, a execução, a operacionalização, a produção, a locação de equipamentos e todos os demais 
serviços correlatos, de interesse desta Administração Pública Municipal, considerando que, devido a 
problemas técnicos, o Edital não foi disponibilizado no sistema PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS em 
tempo hábil, para o cumprimento do prazo de publicação de 08 (oito) dias úteis anterior à data da licitação. 
Informamos que o certame será adiado, passando a vigorar os seguintes prazos: ABERTURA: 18 de abril 
de 2022 às 09:00 horas. (horário de Brasília), no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. O edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima 
Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço 
eletrônico deste poder executivo www.limacampos.ma.gov.br, e no site www.portaldecompraspublicas.com.
br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra 
e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 31 de março de 2022.
Jackson Veras Borges

Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Decreto 003/2021, de 01 de janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
039/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados 
que realizará às 09h:00m (nove horas) do dia 18 de abril de 2022, por meio eletrônico, através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço 
por ITEM, objetivando o Registro de Preços para aquisição de urnas funerárias, kit’s de vestuário mor-
tuário, Tanatopraxia e serviços de translado, para atender as famílias carentes do Município de Santa 
Luzia/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Complementar nº 
123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinen-
tes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido 
site a ser realizado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 31 de março de 2022. 
Diego Maciel Barbosa - Pregoeiro da CPL/PMSL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
040/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados 
que realizará às 14h:00m (quatorze horas) do dia 18 de abril de 2022, por meio eletrônico, através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor 
preço por ITEM, objetivando a Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços e 
instalação de LINK de internet banda larga de 4.096mbps full, com garantia de banda larga no mínimo 
80% (oitenta por cento) em download e upload e com 05 (cinco) IPs válidos para dar suporte às diversas 
secretarias do Município de Santa Luzia/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 
10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 
8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à 
disposição dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. 
Santa Luzia/MA, 31 de março de 2022. Diego Maciel Barbosa - Pregoeiro da CPL/PMSL.

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 01.612.533/0001-97

AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL EXCLUSIVO PARA ME/EPP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
007/2022, REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2022. O Município de Turilândia (MA), através da Secretaria 
de Administração e Finanças, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados 
que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de 
disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor Preço por Item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos 
nº 7.892/2013 e nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: 
Registro de Preços para Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de rouparia cirúrgica, enxoval 
hospitalar e produtos para confecção de kit de enxoval para recém-nascido para atender as necessidades 
do Município de Turilândia - MA. Data e horário do recebimento das propostas e Documentação de 
Habilitação: até às 08h:59min do dia 18/04/2022. Data e horário do início da disputa: 09h:00min do dia 
18/04/2022. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as 
empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no 
edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas nos sites do LICITANET, 
www.turilandia.ma.gov.br/portal/index.php/portal-da-transparencia e no Mural de Licitações do TCE-MA. 
Dúvidas e-mail: cplturilandia@gmail.com. Turilândia - MA, 31 de março de 2022. Leilson Costa Fonseca – 
Secretário Municipal de Administração e Finanças.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022. O Município de Turilândia (MA), através 
da Secretaria de Administração e Finanças, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa 
aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Tomada de 
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