
São Luís, sexta-feira, 08 de abril de 2022

GERAL 4

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO OESTE MARANHENSE - 
SICOOB OESTE MARANHENSE  

CNPJ: 09.424.988/0001-90
NIRE: 21400009657

Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária

Edital de Convocação
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão do Oeste Maranhense - Sicoob Oeste Maranhense, no uso das atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 30 (trinta) delegados, em condições 
de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a ser 
realizada no dia 18 de abril de 2022 às 19h00, com a presença de 2/3 (dois terços)  
dos delegados em primeira convocação; às 20h00, com a presença de metade mais 
um dos delegados, em segunda convocação; ou às 21h00, com a presença de no 
mínimo 10 (dez) dos delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os 
seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Assembleia Geral Extraordinária

1. Constituição e Aprovação do Regulamento do Fundo de Investimento 
Social – FIS;
2. Reforma do Estatuto Social;

Assembleia Geral Ordinária

1. Prestação das contas do exercício de 2021;
2. Destinação do resultado do exercício 2021;
3. Fixação de novos benefícios dos membros da Diretoria Executiva e Presidente;

As Assembleias Gerais ocorrerão de forma DIGITAL, transmitida da sede do Sicoob 
Oeste Maranhense, situada à Rua São Luis, Nº 134, Bairro Centro – Açailândia/MA 
– CEP: 65930000, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas 
lojas virtuais Apple Store e Google Play e por meio do Moob Web disponível em https://
www.sicoob.com.br/web/moobweb, acessível a todos os associados, que poderão 
participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no 
site https://www.sicoob.com.br/web/sicooboestemaranhense/relatorios

Açailândia/MA, 18 de março de 2022.
Vanderlei Trombela

Presidente

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BELEZA DO PROGRAMA DE FOMENTO À 
MODERNIZAÇÃO DO SENAC / MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I.
1. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS NO SISTEMA LICITAÇÕES-E DO BANCO DO 
BRASIL:  De 08/04/2022 até às 14h do dia 19/04/2022
2. ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS NO SISTEMA LICITAÇÃO-E: 
A parr das 14h do dia 19/04/2022
3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS NO SISTEMA LICITAÇÕES-E: 
Às 14h do dia 20/04/2022
4. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS
Até às 17h00 do dia 14/04/2022, 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, 06 de abril de 2022

Cláudio Soares Cordeiro
Presidente da Comissão Integrada de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2022 
ID nº 933214 - licitacoes-e.com.br

REGIDO PELA RESOLUÇÃO SENAC 958/2012–CN

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

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022. A Prefeitura Municipal de 
Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público 
para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade 
Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global objetivando a contratação de empresa 
para prestação de serviços de locação de veículos para o Transporte Escolar da Rede 
Municipal de Ensino do Município de Esperantinópolis/MA, em conformidade com o 
Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições 
do Edital à realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 27 de abril de 2022. A sessão 
pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação 
– CPL, situada à Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, 
hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta 
de preços. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo 
endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclareci-
mento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98853-8649 e através do E-mail: 
cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página https://www.esperantinopolis.ma.gov.
br/index.php. Esperantinópolis - MA, 29 de março de 2022. Simone Vargas Carneiro 
de Lima Secretária Municipal de Educação Portaria 002/2022.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Maranhão – SENAC/MA receberá entre os 
dias 12 e 13/04/2022, currículos de profissionais de Nível Superior com vistas a SELEÇÃO ao 
cargo em comissão de Assessor com lotação para sua sede Administrava em São Luís, conforme 
os requisitos condos no quadro abaixo.
O s i n t e r e s s a d o s d e v e r ã o e n c a m i n h a r s e u s c u r r í c u l o s p a r a o e - m a i l 
processo.selevo@ma.senac.br  e anexar as devidas comprovações.

OPORTUNIDADE

São Luís, 07 de abril de 2022.
JOSÉ AHIRTON BATISTA LOPES

Diretor Regional

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ABRIL 2022
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO – PGM

O Secretário de Administração do Município de São Luís - SEMAD, no uso de suas 
atribuições legais, CONVOCA o senhor Diego Silva de Oliveira, classificação 
n°98, aprovado ao cargo de Procurador do Município, cuja nomeação fora publicada 
em Diário Oficial do Município n° 60 de 30/03/2022, no Concurso Público para provi-
mento de vagas e cadastro de reserva da Procuradoria Geral do Município – PGM.
Esta convocação segue a ordem de classificação de Resultado Final levando em 
consideração as desistências encaminhadas e publicadas no Diário Oficial do Muni-
cípio n° 47 de 11/03/2022, observa o disposto nos Editais do Concurso n°. 001/2015 
e 018/2016, publicados respectivamente, no D.O.M. nº 234 de 18/12/2015 (Edital 
de Abertura) e D.O.M. nº. 230 de 20/12/2016 (Edital de Resultado Final), bem como 
Edital de Homologação, publicado no D.O.M. nº. 35 de 17/02/2017, republicado no 
DOM nº. 79 de 28/04/2017, Edital de Prorrogação da Validade do Concurso, publica-
do no D.O.M.  nº. 197 de 23/10/2018 e Lei Municipal Nº 6791/2020, que suspende 
os prazos de validade dos concursos públicos publicada no DOM nº 100 de 01 de 
junho de 2020.
Este Edital também observa as Leis Municipais nº. 4.615/2006 - Estatuto do Servidor 
Público Municipal D.O.M nº 121 de 26/06/2006, nº 6.029/2015 – Reestruturação da 
Carreira de Procurador do Município de São Luís (D.O.M nº 03 de 06/01/2016).
Seguindo os trâmites administrativos, o candidato deverá:
1. Comparecer à Perícia Médica do Município no dia 12/04/2022, às 
10h00min para a apresentação e homologação dos exames admissionais, conforme 
Anexo I deste edital;
2. Comparecer à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD no dia 
12/04/2022, no horário das 14h00min as 16h00min para a apresentação de todas 
as documentações e declarações, conforme Anexo II deste edital.
O NÃO COMPARECIMENTO DO CONVOCADO nos dias determinados para apre-
sentação dos exames admissionais e documentações, implicará automaticamente no 
impedimento da posse, CONFIGURANDO DESISTÊNCIA TÁCITA, salvo exceções 
legais aplicáveis. 
Se o candidato convocado estiver vinculado a exercício/serviço público incom-
patível ou não acumulável com o cargo no qual será empossado, deverá tomar 
as providências legais cabíveis e comprovar condições necessárias para a pos-
se.

São Luís/MA, 01 de abril de 2022.

DIEGO RAFAEL RODRIGUES PEREIRA                        
Secretário Municipal de Administração

 
ANEXO I

RELAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E COMPLEMENTARES EXIGIDOS 

Os resultados dos exames deverão ser apresentados para homologação na Perícia 
Médica do Município (Avenida Beira Mar, Nº. 342 A, Bairro: Centro/ próximo à Antiga 
REFESA / Telefone: (98)3232-3774). 

O candidato no ato da entrega deverá apresentar a esta perícia, além dos origi-
nais dos exames, cópias dos mesmos.
Os exames laboratoriais e complementares ficarão à custa do candidato e ser-
virão como elementos subsidiários à Inspeção Médica, nos termos do Capitulo 
XIV, item 2.3.3 do Edital Nº. 001/2015 (Edital de Abertura). 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA 

CNPJ: 06.002.372/0001-33
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº021/2022
O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio da 
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, designado pelo Decreto nº041/2022, 
torna público que realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 25 de ABRIL de 2022, na plataforma 
Compras Públicas, no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, 
Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por objeto a 
Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 
Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as 
necessidades das diversas secretarias do Município de Anajatuba -MA, conforme disposições 
previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº10.520/02, Decreto Federal 
Nº10.024/19, Decreto Municipal nº022/2021, Decreto Municipal nº023/2021, subsidiariamente pela 
Lei nº8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à 
disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 
08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou 
impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, 06 de ABRIL de 2022. TÉSSIA 
VIRGÍNIA MARTINS REIS DUTRA. Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 
Decreto nº041/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº022/2022

O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do 
Secretário Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº006/2022, torna público que 
realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 25 de ABRIL de 2022, na plataforma Compras Públicas, no 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por objeto a Seleção da proposta mais 
vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) 
jurídica(s) para fornecimento de água mineral potável para consumo humano para atender as 
necessidades das diversas secretarias do Município de Anajatuba -MA, conforme disposições 
previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº10.520/02, Decreto Federal 
Nº10.024/19, Decreto Municipal nº022/2021, Decreto Municipal nº023/2021, subsidiariamente pela 
Lei nº8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à 
disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 
08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou 
impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, 06 de ABRIL de 2022. 
LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretário Municipal de Administração. Decreto nº006/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº023/2022

O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do 
Secretário Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº006/2022, torna público que 
realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 25 de ABRIL de 2022, na plataforma Compras Públicas, no 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por objeto a Seleção da proposta mais 
vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) 
jurídica(s) para prestação de serviços especializada de Manutenção Corretiva e Preventiva de 
Veículos leves, utilitários, pesados, motocicletas e Máquinas Pesadas para atender as necessidades 
das diversas secretarias do Município de Anajatuba -MA, conforme disposições previstas no Edital e 
seus Anexos, regido pela Lei Federal nº10.520/02, Decreto Federal Nº10.024/19, Decreto Municipal 
nº022/2021, Decreto Municipal nº023/2021, subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas alterações 
e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde 
poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo 
portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço. Anajatuba - MA, 06 de ABRIL de 2022. LEONARDO MENDES ARAGÃO. 
Secretário Municipal de Administração. Decreto nº006/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº024/2022

O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do 
Secretário Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº006/2022, torna público que 
realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 27 de ABRIL de 2022, na plataforma Compras Públicas, no 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto por item, tendo por objeto a Seleção da proposta mais 
vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) 
jurídica(s) para fornecimento parcelado de peças originais ou genuínas para a manutenção de 
veículos leves, motos, veículos utilitários, veículos pesados e máquinas pesadas da frota municipal, 
para atender as necessidades do Município de Anajatuba -MA, conforme disposições previstas no 
Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº10.520/02, Decreto Federal Nº10.024/19, Decreto 
Municipal nº022/2021, Decreto Municipal nº023/2021, subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas 
alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos 
interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 
08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou 
impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, 06 de ABRIL de 2022. 
LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretário Municipal de Administração. Decreto nº006/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº025/2022

O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do 
Secretário Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº006/2022, torna público que 
realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 27 de ABRIL de 2022, na plataforma Compras Públicas, no 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por objeto a Seleção da proposta mais 
vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura Contratação de Empresa 
Especializada no fornecimento de Materiais Hidráulicos e Hidrossanitários de interesse da 
Secretaria Municipal de Administração de Anajatuba -MA, conforme disposições previstas no Edital 
e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº10.520/02, Decreto Federal Nº10.024/19, Decreto 
Municipal nº022/2021, Decreto Municipal nº023/2021, subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas 
alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos 
interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 
08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou 
impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 06 de ABRIL de 2022. 
LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretário Municipal de Administração. Decreto nº006/2022

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.
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