
São Luís, quinta-feira, 07 de abril de 2022

GERAL 4

SICREDI SÃO LUÍS – COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS 
MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE SÃO LUÍS

Av. Daniel de La Touche, 987, sala SUC 317E, Shopping da Ilha, Cohama – São Luís - MA CEP 65074-115
CNPJ/MF 08.143.326/0001-80

NIRE – 21400009321

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI SÃO LUÍS – COOPERATIVA DE CRÉDITO 
DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE SÃO LUÍS, com sede em São Luís - Maranhão, 
inscrita no CNPJ sob o nº 08.143.326/0001-80, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da 
Cooperativa, convoca seus associados, que nesta data somam 1.447 (hum mil quatrocentos e quarenta e sete), 
em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a 
realizar-se, no dia 20/04/2022, às 17 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira 
convocação; às 18 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 
19 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação. A Assembleia será 
realizada na Orienta 
Consultoria, localizada na Rua das Laranjeiras, nº 03, Quadra nº 57, Bairro Jardim Renascença, CEP 65075-
250 na cidade de São Luís - MA, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do 
dia:Assembleia Geral Extraordinária 
1) Reforma ampla do estatuto Social adequando ao modelo padrão Sicredi.
2) Aprovação do Estatuto Social e sua consolidação.
Assembleia Geral Ordinária
1) Apreciação do Balanço Geral e Demonstrativo de Sobras, acompanhados dos Pareceres do Conselho 
Fiscal e da Auditoria Independente, relativos ao exercício de 2021;
2) Apresentação e apreciação do Plano de Ação de 2022;
3) Destinação das Sobras apuradas no exercício de 2021;
4) Destinação dos Juros ao Capital do exercício de 2021;
5) Fixação do valor dos honorários, Gratificação Anual, Benefícios, Diárias da Diretoria Executiva e Cédula 
de Presença dos Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
6) Eleição dos membros da Conselho de Administração e Diretoria Executiva
7) Outros assuntos não deliberativos.
Os documentos relativos à ordem do dia estarão disponíveis aos associados no sítio www.sicredi.com.br/
sãoluís e na sede da cooperativa. 

São Luís, 04 de abril de 2022.
Cícero Evandro Soares Silva

Presidente do Conselho de Administração
OBS.:
1As Assembleias ocorrerão em local distinto da sede da cooperativa por falta de espaço físico para acomodar 
o número de associados.
2A permanecer o cenário de pandemia, serão observadas as orientações sanitárias de limitação de pessoas, 
distanciamento, uso de mascaras, etc. 
3Na impossibilidade de realização de assembleia presencial, por força de eventual norma sanitária ou qualquer 
outro impedimento legal, a assembleia será remarcada com nova publicação de edital de convocação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE IMPLANTAÇÃO DE COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO DO EMPREENDIMENTO MIRANTE DA PENÍNSULA.

No uso de suas prerrogativas legais e de direito, KIC – MIRANTE DA PENÍNSULA CONSTRUÇÕES 
E INCORPORAÇÕES SPE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 30.512.358/0001-64, com sede à 
Avenida dos Holandeses/Cons.Hilton, 3 Cond. Galeria Appiane Sala 202 - Quadra 33 Bairro 
Calhau, CEP 65.071-380, São Luís – MA, neste ato representada por seu administrador não 
sócio e/ou procurador(es), abaixo qualificados, na qualidade de construtora e incorporadora 
do EMPREENDIMENTO MIRANTE DA PENÍNSULA, situado na Av. dos Holandeses, nº 50, 
Área Rio Anil, Quadra C, lote C07, Bairro: Ponta d’Areia, São Luís/ MA e que é objeto da 
Matrícula n° 58.536 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Imóveis de São Luís/
MA, estando a incorporação imobiliária do referido empreendimento, registrada no referido 
Cartório de Registro de Imóveis, sob o R. 03 da referida Matrícula nº 58.536, com Patrimônio 
de Afetação averbado sob a AV. 04 da referida Matrícula nº 58.536, vem através deste 
Edital, nos termos da Lei 14.309/2022, CONVOCAR os senhores promitentes compradores, 
a comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE IMPLANTAÇÃO DE COMISSÃO 
DE REPRESENTANTES,  a ser realizada no dia 27 de abril de 2022 (quarta-feira), às 17h em 
primeira convocação, com a presença mínima de metade mais um do número de os senhores 
promitentes compradores das unidades do referido empreendimento, ou, às 17h30min, 
em segunda e última convocação, com qualquer número de condôminos, a ser realizada de 
forma VIRTUAL, por meio da plataforma Zoom Meeting por meio do acesso: Meeting ID: 
831 9410 3669; Passcode: 514179, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:  i) 
Instalação da Comissão de Representantes do Patrimônio de Afetação do Empreendimento 
MIRANTE DA PENÍNSULA, situado na Av. dos Holandeses, nº 50, Área Rio Anil, Quadra C, lote 
C07, Bairro: Ponta d’Areia, São Luís/ MA e que é objeto da Matrícula n° 58.536 do Cartório 
de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Imóveis de São Luís/MA, estando a incorporação 
imobiliária do referido empreendimento, registrada no referido Cartório de Registro de 
Imóveis, sob o R. 03 da referida Matrícula nº 58.536, com Patrimônio de Afetação averbado 
sob a AV. 04 do mesmo Cartório de Registro de Imóveis; ii) Eleição dentre o(a)s senhore(a)
s promitentes compradore(a)s das unidades do EMPREENDIMENTO denominado “MIRANTE 
DA PENÍNSULA” para: a) o Cargo de Representante da Comissão de  Representação do 
Patrimônio de Afetação do Empreendimento, bem como b) pelo menos 3(três) membros do 
Conselho de Representante do Empreendimento.

OBSERVAÇÕES:
	 A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE IMPLANTAÇÃO DE COMISSÃO DE 
REPRESENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO DO EMPREENDIMENTO MIRANTE DA 
PENÍNSULA será realizada acompanhada, também, de forma VIRTUAL de forma, como 
determina o Art. 1.354-A do Código Civil, o direito de voz, debate e de voto serão realizados 
na plataforma virtual, seja por debates orais, seja por manifestação escrita (chat); 
	 A ATA da referida ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE IMPLANTAÇÃO DE 
COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO será assinada pelos 
participantes presentes de forma virtual por meio de assinatura eletrônica via plataforma 
docusign.
	 Os o(a)s senhore(a)s promitentes compradore(a)s das unidades do 
EMPREENDIMENTO que se fizerem representar por procuradores, deverão apresentar e 
enviar uma cópia da respectiva procuração, com firma reconhecida (Código Civil – artigo 654, 
parágrafo 2º) para o e-mail: INCORPORACAO@MOTAMACHADO.COM.BR;
	 A ausência dos demais senhore(a)s promitentes compradore(a)s das unidades do 
EMPREENDIMENTO a Assembleia acima mencionada não desobriga de aceitarem como tácita 
concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados;
	 Os assuntos nesta Assembleia se restringirão à ordem acima para não ferir o 
direito daqueles que da pauta não quiseram deliberar.

São Luís/MA, 04 de abril de 2022.

KIC – MIRANTE DA 
PENÍNSULA CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

CNPJ sob o nº 30.512.358/0001-64

 Mônia Raquel Heuser

KIC – MIRANTE DA PENÍNSULA 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
SPE LTDA.

CNPJ sob o nº 30.512.358/0001-64

 Rafaela Machado Pinto

                                                DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-DPE/MA

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, (UASG 453747) por meio de sua 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará na forma da Lei 
nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar 
nº 123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 008/2022, do tipo menor preço por grupo e item, visando 
aquisição de material permanente destinado à Defensoria Pública do Estado. Data e 
Hora Abertura do Certame: dia 25/04/2022 às 09:00 horas a ser realizado no portal 
Comprasnet. O Edital se encontra à disposição de todos os interessados, nas páginas:
www.comprasgovernamentais.gov.br; defensoria.ma.def.br e www.tce.ma.gov.br. 

São Luís, 05/04/2022- Comissão Permanente de Licitação da DPE/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA

CNPJ: 05.282.801/0001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº CP-001/2022. A Prefeitura Municipal de Presidente Du-
tra-MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada pelo Decreto nº 029/2022, 
torna público, que realizará às 09:00 horas do dia 11 de maio de 2022, licitação através do sistema de registro 
de preços, na modalidade CONCORRÊNCIA N° CP-001/2022, na forma de execução indireta, sob regime 
de empreitada por PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de logradouros da Secretaria Municipal de Educa-
ção do Município de Presidente Dutra - MA, conforme especificações do projeto básico. O certame reger-se-á 
pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, pela Lei Complementar n° 123/2006 e suas 
alterações, demais legislações pertinentes, bem como pelas disposições do Edital. A sessão pública acontecerá 
na sala de reuniões da prefeitura, situada à Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Dutra-MA. 
CEP: 65760 - 000. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no mesmo endereço, para 
consulta ou obtenção mediante pagamento de DAM no valor de R$ 50,00, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas 
ou, gratuitamente, no Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas-SACOP/TCE-MA. Presidente 
Dutra-MA, 05 de abril de 2022. Publique-se. Francisco das Chagas de Araújo Fernandes - Presidente da CPL. 
Decreto nº 029/2022

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2022 

A Prefeitura Municipal de Igarapé Grande/MA, localizada na rua São Francisco, s/nº, Centro, CEP 65.720-000, 
comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 02/2022, do tipo Menor 
Preço, no dia 27/04/2022, às 08h30min, horário local, objetivando a Contratação de empresa especializada 
para execução das obras de urbanização para reforma do canteiro central, localizado no município de Igarapé 
Grande – MA, conforme especificações contidas no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo I do edital.
O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Igarapé Grande - MA, sito à rua São Francisco, s/nº, Centro, de segunda a sexta (exceto feriados) no horário 
das 08:00 as 13:00 horas, onde poderão ser consultados  ou obtido GRATUITAMENTE por meio digital na 
Comissão de Licitação bem como pela internet, através do nosso endereço eletrônico http://www.igarapegran-
de.ma.gov.br – ccligarape@gmail.com ou cópia impressa, mediante o recolhimento da importância de R$ 20 
(vinte reais), não reembolsáveis, através de DAM - Documento de Arrecadação Municipal, referentes aos 
custos da reprodução.

Igarapé Grande (MA), 06/04/2022.
CLÁUDIO PEREIRA DE ARAÚJO SILVA 

Relator

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2022; PROCESSO ADM. Nº 250308/2022. A Prefeitura 
Municipal de Vitória do Mearim/MA, CNPJ: 05.646.807/0001-10, através do seu Pregoeiro, torna público para conhe-
cimento dos interessados que realizará no dia 25 de abril de 2022, às 14:00 horas,  Licitação na modalidade Pregão na 
forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, objetivando, o Registro de Preços para contratação de 
Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública, 
com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas téc-
nicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos de Vitória do Mearim - MA. 
Conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos 
de tecnologia da informação – INTERNET através do site www.licitanet.com.br . Com fundamentação na Lei Federal 
nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br  ou ainda 
na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratui-
tamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 13h, no endereço Rua Teodoro 
Ferreira, Bairro Itapuítapera, S/N Vitória do Mearim – MA, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial 
da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http:// www.vitoriadomearim.ma.gov.br), no sistema do TCE/SACOP 
(www.tce.ma.gov.br/sacop). Vitória do Mearim - MA, 01 de abril de 2022. JUSCELINO LEITE DE BRITO JUNIOR; 
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME N.º 03.220.438/0001-73
NIRE 21.300.000.938-8 | CódIgo CVM N.º 02001-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER 
REALIZADA EM 28 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 
Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 28 de abril de 
2022, às 11 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 digital, 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: (i) o aumento do capital social da Companhia, 
mediante a capitalização de reservas, sem a emissão de novas ações; (ii) a alteração do art. 
6 do estatuto social da Companhia para ajustar o valor do capital social e o número de ações 
ordinárias representativas do capital social; (iii) a alteração do art. 4 e inclusão de novo 
parágrafo no art. 21 do estatuto da Companhia para alterar as competências e atribuições da 
diretoria; (iv) a alteração do art. 10 do estatuto social da Companhia para alterar os 
procedimentos previstos para a indicação de presidente e secretário da mesa das assembleias 
gerais da Companhia; (v) a alteração do art. 16 do estatuto social da Companhia para incluir 
novo parágrafo para complementar as regras aplicáveis na hipótese de ausência ou 
impedimento temporário do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; 
(vi) a alteração dos atuais §§ 1º, 2º, 3º e 4º e inclusão de novo parágrafo do art. 16 do estatuto 
social da Companhia para adequação da redação e ajuste das regras relativas à substituição 
dos membros do Conselho de Administração e à convocação, realização e participação nas 
reuniões do Conselho de Administração; (vii) a alteração do atual § 5º do art. 16 do estatuto 
social da Companhia para ajustar regra aplicável no caso de empate em deliberações do 
Conselho de Administração; (viii) a alteração do art. 17 do estatuto social da Companhia para 
alterar as competências do Conselho de Administração; (ix) a alteração do art. 18 do estatuto 
social da Companhia para alterar a composição da diretoria; (x) a alteração do art. 24 do 
estatuto social da Companhia para incluir novo parágrafo com regras sobre substituição em 
casos de faltas, impedimentos e vacância dos membros do conselho fiscal; (xi) a reforma do 
estatuto social da Companhia com vistas a (a) adaptá-lo aos requisitos previstos do 
Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo 
Mercado”); (b) adequações e atualizações às previsões legais e regulamentares; (c) 
aprimoramento de redação e das previsões de dispositivos; e (d) inclusão, exclusão e 
renumeração de dispositivos; (xii) A consolidação do estatuto social da Companhia; e (xiii) 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 em plataforma digital 
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 26 de abril de 2022, mediante solicitação 
pelo e-mail ri@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 26 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 ri@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 26 de abril de 2022, além da digitalização da cópia simples do documento 
de identidade e da cópia simples 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 simples 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. 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 cópia simples 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, alternativamente, 
com assinatura digital, por meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras 
vinculadas à ICP-Brasil, ou com assinatura eletrônica certificada por outros meios que, a 
critério da Companhia, comprovem a autoria e integridade do documento e dos signatários. 
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 documentos dos acionistas 
expedidos no exterior devem conter reconhecimento das firmas dos signatários por Tabelião 
Público, ser apostilados ou, caso o país de emissão do documento não seja signatário da 
Convenção de Haia (Convenção da Apostila), legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos 
por tradutor juramentado matriculado na Junta Comercial, e registrados no Registro de Títulos 
e documentos, nos termos da legislação em vigor. 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 estarão à disposição dos acionistas 
no site da Companhia (https://ri.equatorialenergia.com.br/), da CVM (http://www.gov.br/cvm) e 
da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br), incluindo a Proposta da 
Administração contendo também informações complementares relativas à participação na 
Assembleia e ao acesso por sistema eletrônico. São Luís/MA, 7 de abril de 2022.

Carlos Augusto Leone Piani - Presidente do Conselho de Administração.

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022-PMIG. A Prefeitura Municipal de Itaipava do 
Grajaú avisa aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: Registro de 
Preços para futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissio-
nais na elaboração de projetos de engenharia e/ou arquitetura, fiscalização, consultoria técnica e con-
trole de obras de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajau - MA. ABERTURA: 
25 de abril de 2022 às 15h00min. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. BASE LEGAL: Cons-
tituição Federal, Art. 37, XXI; Lei nº 10.520/2002 e no que lhe couber, Decreto Federal nº 10.024/2019 
e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 2022013/2022-PMIG. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL Av. Depu-
tado Mercial Lima de Arruda, s/n – centro, Itaipava do Grajaú no horário de 08h00min às 12h00min, 
(impressos mediante o pagamento de valor relativo ao custo de reprodução gráfica) ou poderão ser 
baixados gratuitamente, pelo site www.itaipava.ma.gov.br/transparencia/licitacoes ou https://www6.
tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul e consultados no e-mail: cpl.pmig@gmail.com.  PUBLI-
QUE-SE. Itaipava do Grajaú/MA, 05 de abril de 2022. José Carvalho Júnior – Pregoeiro.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que fará realizar, na forma da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei 
Complementar nº 123/2006, do Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, da Lei Estadual 
nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares 
pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento 
Menor Preço por item, objetivando o Registro de Preços para Aquisição de Reagentes Tipo Padrões 
de Análise a serem utilizados pelos Profissionais ligados à Perícia Oficial de natureza criminal - 
VIII, no dia 26/04/2022, às 14h (horário de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da 
informação, no site www.gov.br/compras/pt-br, sendo presidida por Pregoeiro da Secretaria Adjunta de 
Registro de Preços – SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, 
s/n°, 4º andar, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220. O Secretário informa que, o edital encontra-se 
disponível na página web www.gov.br/compras/pt-br e www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 4 de abril de 2022
Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços – SARP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256089/2021 – SARP/SEGEP

OBJETO: AQUISIÇÃO CONSIGNADA DE OPME - ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS 
(CIRURGIAS ORTOPÉDICAS), para atender as necessidades do HOSPITAL DA ILHA, administrado pela 
EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
NOVA DATA DA ABERTURA: dia 05/05/2022, às 14h30, horário de Brasília/DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.
ID nº [920202].
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.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 
dayanne.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 4 de abril de 2022
Dayanne Estrela da Costa Leite
Agente de Licitação da EMSERH

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

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 025/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205.560/2021 - EMSERH

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA ATUAÇÃO NA 
UNIDADE DE TRATAMENTO DE QUEIMADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DA 
ILHA, ADMINISTRADO PELA EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por LOTE.
DATA DA ABERTURA: 05/05/2022, às 9h, 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 
maiane.lobao@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 4 de abril de 2022
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 094/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165.990/2021 – EMSERH

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 
Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe NO DIA 29 DE 
ABRIL DE 2022, ÀS 10h, pelo site eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO “CFTV” DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 
MARANHENSE.
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br 
e http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser 
adquirido gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails: cslicseap@gmail.com ou 
cslic@seap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 18h, e pelo telefone (98) 
99228-7275.

São Luís/MA, 6 de abril de 2022
ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS

Pregoeiro Oficial – CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2022 - CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 204158/2021 - SEAP

equatorial maranhão distribuidora de energia s.a.
Companhia Aberta

CNPJ n.º 06.272.793/0001-84
Código CVM nº 01660-8

edital de ConVoCaÇão
assembleia geral ordinÁria e eXtraordinÁria

a ser realiZada em 28 de abril de 2022
equatorial maranhão distribuidora de energia s.a. (“Companhia”), nos 
termos do art. 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e dos arts. 3º e 5º da Instrução CVM 481/09 
(“ICVM 481”), convoca os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 28 de abril 
de 2022, às 10 horas, de forma exclusivamente digital, 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 e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) as contas dos administradores e o relatório da 
administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;  
(iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iv) fixação da remuneração global anual dos 
administradores para o exercício de 2022; (v) a instalação do Conselho Fiscal; (vi) eleição dos 
membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; (vii) fixação da remuneração global anual 
dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2022; e (viii) autorização para os 
administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações 
tomadas nos itens acima. (B) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aumento do capital 
autorizado da Companhia, de R$ 1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de reais) 
para R$ 2.200.000.000,00 (dois bilhões e duzentos milhões de reais); (ii) alteração do artigo 
5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital autorizado;  
(iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (iv) autorização para os administradores 
praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens 
acima. A Assembleia será realizada de maneira exclusivamente digital, na plataforma 
“Microsoft Teams” observando o disposto na ICVM 481, 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. Os acionistas interessados em 
participar da Assembleia por meio de sistema eletrônico de votação a distância deverão se 
cadastrar, impreterivelmente até o dia 26 de abril de 2022, mediante solicitação pelo e-mail 
ri@equatorialenergia.com.br, fornecendo as informações e documentos indicados abaixo.  
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. Após a validação dos documentos 
submetidos pela Companhia, o acionista receberá, nas 24 (vinte e quatro) horas que 
antecederem a Assembleia, as informações necessárias à sua participação. 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 ri@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. Na data da Assembleia, o registro da presença do acionista via sistema 
eletrônico somente se dará mediante o acesso do sistema eletrônico para participação a 
distância, conforme instruções e nos horários e prazos divulgadas pela Companhia. Não 
poderão participar da Assembleia os acionistas que não efetuarem o respectivo cadastro e/ou 
não informarem a ausência do recebimento das instruções de acesso na forma e prazos 
previstos acima. A Companhia ressalta 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. Em linha com o previsto na 
ICVM 481, no caso de acionistas que desejarem se manifestar durante a Assembleia, todas 
as instruções de voto recebidas por meio de boletim de voto a distância para aquele mesmo 
acionista serão desconsideradas. Nos termos da ICVM 481, serão considerados presentes à 
Assembleia os acionistas cujo boletim de voto a distância tenha sido considerado válido pela 
Companhia ou os acionistas que tenham registrado sua presença no sistema eletrônico de 
participação a distância de acordo com as orientações acima. Ressalta-se que não haverá a 
possibilidade de comparecer fisicamente à Assembleia, uma vez que ela será realizada 
exclusivamente de modo digital. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A., para participar da 
Assembleia, os acionistas ou seus representantes deverão apresentar à Companhia os 
seguintes documentos digitalizados: (i) documento de identidade (Carteira de Identidade 
Registro Geral (RG), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de 
identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos 
órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular); (ii) comprovante 
da titularidade de ações expedido pela instituição responsável pela escrituração das ações da 
Companhia, com no máximo, 5 (cinco) dias de antecedência da data da realização da 
Assembleia; (iii) instrumento de outorga de poderes de representação ; e/ou (iv) 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 (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta 
Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do 
administrador que (b.i) comparecer à assembleia geral como representante da pessoa 
jurídica, ou (b.ii) outorgar procuração para que terceiro represente o acionista pessoa jurídica. 
No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na assembleia geral 
caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do 
fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e 
ativos na carteira 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 cópia simples do regulamento do fundo em sua solicitação 
de acesso. Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de 
representação para participação na assembleia geral deverá ter sido realizada há menos de 
um ano, nos termos do artigo 126, § 1.º, da Lei das S.A. Adicionalmente, em cumprimento ao 
disposto no art. 654, § 1.º e § 2.º da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme 
alterada (“Código Civil”), a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a 
qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a 
designação e a extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do 
outorgante ou ter sido assinada por certificado digital autorizado pela ICP Brasil. Vale 
mencionar que (a) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser 
representados na assembleia geral por procurador que seja acionista, administrador da 
Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no artigo 126, § 1.º da Lei 
das S.A.; e (b) as pessoas jurídicas que forem acionistas da Companhia poderão, nos termos 
da decisão da CVM no âmbito do Processo CVM RJ2014/3578, julgado em 4 de novembro de 
2014, 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. Os documentos dos acionistas 
expedidos no exterior devem conter reconhecimento das firmas dos signatários por Tabelião 
Público, ser apostilados ou, caso o país de emissão do documento não seja signatário da 
Convenção de Haia (Convenção da Apostila), ser legalizados em Consulado Brasileiro, 
traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta Comercial, e registrados no 
Registro de Títulos e Documentos, nos termos da legislação em vigor. Eventuais informações 
complementares relativas à participação na Assembleia por meio do sistema eletrônico serão 
colocadas à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e nas páginas eletrônicas 
na rede mundial de computadores da Companhia (http://ri.equatorialenergia.com.br), da CVM 
(http://www.gov.br/cvm) e da B3 (http://www.b3.com.br).

São Luís, 05 de abril de 2022. 
augusto miranda da Paz Júnior

Presidente do Conselho de Administração

Aviso de Leilão - A Diretoria do Fórum da Comarca de São José de 
Ribamar, torna público que no dia 13 de abril de 2022 às 11 horas 
e 30 minutos, fará leilão só on-line pelo site www.grleiloes.com, 
do tipo maior lance para venda de veículo. Lote 01 - Sucata de GM 
Classic LS, ano 2010/11, flex, cor preta. Pátio/remoção: R$ 750,00. 
Lance: R$ 400,00. São Luís/MA, 16/03/2022. Leiloeiro: Gustavo 
Martins Rocha - matrícula JUCEMA n° 017/06.

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2021 – CPL
Processo Administrativo Nº 336/2021

AVISO ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA.
AVISO DE ANULAÇÃO. A Comissão Permanente de  Licitação-CPL  de São Raimundos das Mangabeiras -MA, no uso 
de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados,  nos termos do Art. 49 da Lei nº 8.666/93, 
a ANULAÇÃO da licitação divulgada através  do edital da Tomada de Preços nº 12/2021, tendo com objeto Contratação 
de empresa de engenharia para a execução dos serviços de recuperação de estradas vicinais, no trecho Localidade 
Brejão até Localidade Periquito, no Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA. Informações adicionais no prédio 
da Comissão Permanente  de Licitação, situada na Praça da Família, nº 43, bairro São Francisco, São Raimundo das 
Mangabeiras-MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas) de segunda a sexta feira.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 01 de abril de 2022.

Camila Sousa Brito Rocha
 Presidente CPL

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022-2. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 033.09.03/2022- CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com 
sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
torna público que fará o recebimento dos envelopes de documentos, por via postal ou pessoalmente, 
na sala da Comissão Especial de Licitação, localizada na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Cen-
tro, Riachão/MA, a partir da publicação do Aviso de Chamada Pública até a data da sessão pública de 
encerramento de aceitação de documentos, conforme segue: CHAMAMENTO PÚBLICO n.º 002/2022. 
DATAS para recebimento dos envelopes: de 11 de abril de 2022 à 27 de abril de 2022 em horário de ex-
pediente de 08h00min às 12h00min e de 14h00min às 17h00min. OBJETO: CREDENCIAMENTO de pes-
soas jurídicas especializadas para a prestação de serviços de análises clínicas de exames laboratoriais 
no município de Riachão/MA, conforme descrição constante na tabela SUS vigente e com profissio-
nais técnicos habilitados de acordo com as normas do SUS, conforme Edital e Anexos. Os interessados 
poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através do endereço eletrônico http://
www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefo-
ne (99) 9 8448-5262 das 09:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão(MA), 
06 de abril de 2022. Elisangela da Silva Harres. Secretária Municipal de Saúde. Portaria n. º 468/2021.
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Email: maramaldothay@gmail.com. IP: 179.180.32.68 (179.180.32.68 porta: 10264). Dados do Certificado:
C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=EMPRESA PACOTILHA
S.A.:06271258000109. - DATE_ATOM: 2022-04-06T19:37:56-03:00
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