
São Luís, quarta-feira, 06 de abril de 2022

GERAL 4
         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

A EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO, inscrita no CNPJ Nº 
06.272.793/0001-84, torna público, que recebeu junto à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão, a Licença 
de Operação, conforme processo N.º 124530/2020, para o Sistema Boa 
Esperança, contemplando todas as linhas de Distribuição de Energia 69 kV 
e Subestações (SE) associadas, localizadas nos municípios de Paraibano, 
Pastos Bons e São João dos Patos no estado do Maranhão.

1- Usado para FCA 

 
 
 

2- Usado para FNS 

 
3- Usado para VLI S.A. e VLI Multimodal.  

 
 
4- Ultrafértil S.A. Não tem logo. 

 

FERROVIA NORTE SUL S.A.
CNPJ/MF nº 09.257.877/0001-37 - NIRE 21.300.009.540
(Companhia Aberta)
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2022. 1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 3 de 
março de 2022, virtualmente, considerada realizada na sede da Ferrovia Norte Sul S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida 
dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno – Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MG. 2. CON-
VOCAÇÃO: Dispensada e sanadas as formalidades de convocação diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia. 3. PRESENÇA E QUÓRUM: Em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros 
manifestaram seus votos à distância, sendo considerados, portanto, presentes à reunião virtual a totalidade dos Conselheiros: 
Ernesto Peres Pousada Jr.; Silvana Alcântara Oliveira de Souza, Rute Melo de Araújo e Alessandro Pena da Gama. Em decorrência 
da verificação do quórum de instalação, o Presidente da Mesa declarou a reunião validamente instalada. 4. MESA: A reunião foi 
presidida pelo sr. Ernesto Peres Pousada Jr.; que convidou a sra. Lilia Gomes Oliveira para secretariá-lo. 5. ORDEM DO DIA: A 
presente reunião tem como objetivo analisar e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021. 6. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão dos documentos relacio-
nados a Ordem do Dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ressalvas ou reservas, deliberam 
pela aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, juntamente 
com o Relatório da Administração. O material de apoio às deliberações ora tomadas foram arquivados na sede da Companhia. 
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa declarou encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a 
presente ata, que foi lida e achada conforme, foi assnada por todos presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente – Ernesto Peres 
Pousada Jr.; e, Secretária - Lília Gomes Oliveira. Conselheiros Presentes: Srs. Ernesto Peres Pousada Jr.; Silvana Alcântara Oliveira 
de Souza, Rute Melo de Araújo e Alessandro Pena da Gama. São Luís/MA, 03 de março de 2022. Certifico que a presente ata é 
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Lília Gomes Oliveira - Secretária da Mesa. JUCEMA em 28/03/22 sob o nº 20220347883. 
Larissa Rocha da Silva - Secretária-Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº. 002/2022. O Município de La-
goa Grande do Maranhão através da Secretaria Municipal de Saúde, torna públi-
co que, realizará licitação na modalidade Concorrência. BASE LEGAL: Lei nº 
8.666/93 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços contínuos na manutenção preventiva e corretiva de poços e sis-
temas de abastecimento de água para o município de Lagoa Grande do Maranhão/
MA. ABERTURA:  12 de maio de 2022 às 08:30h. INFORMAÇÕES: O Edital 
e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Ma-
ranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas,  por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.
br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do Ma-
ranhão (MA), 05 de abril de 2022. Marianna Dias Sousa. Secretária Municipal de 
Saúde. CPF nº 051.309.913-11. Portaria nº 015/2021-PMLG-GP.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2022. O Município de 
Lagoa Grande do Maranhão através da Secretaria Municipal de Transporte e Obras, 
torna público que, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços. BASE LE-
GAL: Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da para prestação de serviços contínuos de manutenção e modernização do Parque 
de Iluminação Pública do município de Lagoa Grande do Maranhão/MA. ABER-
TURA:  27 de abril de 2022 às 08:30h. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA, ho-
rário de 08:00 às 12:00 horas,  por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página 
www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 05 
de abril de 2022. Kleber Gonçalves. Secretaria Municipal de Transporte e Obras. 
CPF nº 47636688387. Portaria nº 017/2021 – PMLG.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022. O Município 
de Lagoa Grande do Maranhão através da Secretaria Municipal de Saúde, torna 
público que, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços.  BASE LEGAL: 
Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços contínuos na manutenção preventiva e corretiva de poços e 
sistemas de abastecimento de água para o município de Lagoa Grande do Mara-
nhão/MA. ABERTURA:  28 de abril de 2022 às 14:30h. INFORMAÇÕES: O 
Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comis-
são Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa Grande do 
Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas,  por e-mail cpl@lagoagrande.ma.
gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do 
Maranhão (MA), 05 de abril de 2022. Marianna Dias Sousa. Secretária Municipal 
de Saúde. CPF nº 051.309.913-11. Portaria nº 015/2021-PMLG-GP.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2022 

(REPUBLICAÇÃO)

A Prefeitura Municipal de Cajari/MA, comunica aos interessados que realizará licitação 
na modalidade Tomada de Preços nº 01/2022 (REPUBLICAÇÃO), no dia 26/04/2022 às 09h30, 
objetivando a Contratação de empresa para Reforma das Unidades Básicas de Saúde do Município 
de Cajari/MA, conforme especificações no Projeto Básico, Anexo I do edital. O presente Edital estará 
à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Cajari - MA, 
sito à Avenida Senador Vitorino Freire, nº 513, Centro, de segunda a sexta (exceto feriados) no horário 
das 08:00 às 12:00h, onde poderão ser consultados ou obtidos GRATUITAMENTE por meio digital na 
Comissão de Licitação bem como pela internet, através do nosso endereço eletrônico http://transpa-
rencia.cajari.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, para dúvidas e informações através do e-mail: 
licitacoescajari@gmail.com. A prefeitura Municipal de Cajari – MA, obedecerá a todos os protocolos 
sanitários estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e demais Órgãos Sanitários no mo-
mento da Sessão.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA - CEP: 65.360-000
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 018/2022/CCL/PMM. Órgão Realizador: O município 
de Monção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção/MA, CNPJ: 06.190.243/0001-16, por meio do Pregoeiro 
e sua Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados que, com base legal: Lei 
n° 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, Lei 
Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e 
alterações, que fará Licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, tendo 
por objeto Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) para prestação 
de serviços em transporte fluvial, para atendimentos as demandas diárias de locomoção, visando suprir as necessidades 
das diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Monção/MA, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas neste Edital e seus anexos, através de sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da 
informação – internet disponível no site: https://www.licitanet.com.br/. A realização do certame está prevista para o dia 
20 de abril de 2022 às 09h00min (nove horas). Edital: O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por meio 
do endereço eletrônico: www.licitanet.com.br, na sede da Prefeitura na Sala da Comissão Central de Licitação, situada 
na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, de segunda a sexta feira das 08h às 12h mediante apresentação 
de mídia gravável, no portal da transparência (http://18.230.158.223/SCPIWEB_PMMONCAO/Default.aspx?AcessoIn-
dividual=lnkLicitacoes) e no mural de licitações do Sacop/MA(https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) 
onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do 
art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93. Monção/MA, 30 de março de 2022. Kedma Oliveira Nussrala - Secretária Municipal de 
Finanças e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO/MA
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022. A Prefeitura Municipal 
de Fernando Falcão - MA, torna público que realizará licitação na modalidade: PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Contratação de 
empresa para fornecimento de cestas básicas e pescados para atender as famílias e cidadãos em 
situações de vulnerabilidade, no município de Fernando Falcão, nas quantidades e especifica-
ções contidas no ANEXO I (Termo de Referência) do Edital. AMPARO LEGAL: Lei Federal 
nº 10.520/2002, e suas alterações, Decreto Federal nº 10.024/2019, e suas alterações, da Lei 
Complementar nº 123/2006, e suas alterações, aplicando subsidiariamente no que couber, a 
Lei Federal nº 8.666/1993, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. DATA DE 
ABERTURA: 20 de abril de 2022, às 10h (dez horas) horário de Brasília. A sessão pública 
será realizada através do site www.bll.org.br. OBTENÇÃO DO EDITAL: Os interessados po-
derão consultar ou adquirir gratuitamente através de apresentação de mídia eletrônica, junto à 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Avenida Resplandes s/nº, Vila Resplan-
des, Fernando Falcão - MA, no horário de 08h às 12:h, no Mural de Licitações do TCE/MA, 
Plataforma SACOP, na plataforma da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, através do sitio 
www.bll.org.br, na página www.transparencia.fernandofalcao.ma.gov.br, ou através do e-mail, 
cpl.fernandofalcao@hotmail.com. Fernando Falcão/MA, 04 de abril de 2022. Gilmar Maciel 
Ribeiro. Pregoeiro.

ENCERRAMENTO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO 
DE INTERESSE NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

A Caixa Econômica Federal torna público o encerramento da sua pesquisa de 
mercado para compor estudos quanto à viabilidade de locação de imóvel pronto 
ou a construir no município de Timon – MA. A publicação ocorreu no jornal O 
Imparcial, página 06 na data 14 de outubro de 2021.   

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005 e 006/2022

O MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ, através da Prefeitura Municipal de Primeira Cruz - MA, por 
meio do seu Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados o ADIAMENTO das 
seguintes licitações, para as respectivas datas:

N.º OBJETO DATA/HORA

005/2022

Formação de Registro de Preços para futura e eventual contratação 
de empresa para execução de serviços de Capina, Limpezas de fos-
sas e caixa d’água e dedetização para atender as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Primeira Cruz – MA

20 de abril de 2022
10h:00min (dez 

horas)

006/2022

Formação de Registro de Preços visando futura e eventual contra-
tação de Pessoa Jurídica para prestação dos Serviços de locação de 
transporte por quilometro rodado para atender as necessidades do 

Município de Primeira Cruz – MA

20 de abril de 2022
14h:00min (Quator-

ze horas)

As mesmas serão realizadas no endereço eletrônico: https://licitanet.com.br. O edital e seus anexos 
podem ser consultados gratuitamente na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça Rua 
da Matriz, S/N, Centro, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 gratuitamente ou obtidos mediante 
o recolhimento da importância de R$ 10,00 (dez reais), Também encontra-se disponível para consulta no 
site da Prefeitura Municipal: http://www.primeiracruz.ma.gov.br/portal e no site do TCEMA https://
www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou 
pelo e-mail cpl-primeiracruz@hotmail.com.

Primeira Cruz–MA, 04 de abril de 2022
Lucas Artur Bezerra Pinheiro - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 - SRP 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, Estado 
do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei n.º 10.520/02, Decreto 10.024/2019, MP 1.047/2021, Decreto Municipal nº 05/2021 e 
subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o Registro de preços 
para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos 
e suprimentos de informática para atender as necessidades da Administração Pública de 
NINA RODRIGUES-MA, no dia 19 de Abril de 2022, ás 09h:00 (horário de Brasília), através do 
uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, s/n, Centro, Nina Rodrigues/MA. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no endereço eletrônico do Portal de Compras Públicas em https://
www.portaldecompraspublicas.com.br e SACOP. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço 
eletrônico, das 08h:00 as 12h:00.

Nina Rodrigues/MA, 05 de abril de 2022.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
AVISO DE CANCELAMENTO LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 19/2022
O MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES, através da Prefeitura Municipal de Nina 
Rodrigues/MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
a quem possa interessar o CANCELAMENTO da licitação, PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 19/2022, tendo como objeto o Registro de preços para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos e suprimentos 
de informática para atender as necessidades da Administração Pública de NINA 
RODRIGUES-MA, que ocorrerá às 09h:00 (nove) horas no dia 08 de abril de 2022 . 
MOTIVO: CANCELAMENTO POR RAZOES DE INTERESSE PÚBLICO NA FORMA DO 
ART. 49 DA LEI 8.666/1993 C/C A SUMULA 473 DO STF, esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 99185-1853 – Nina Rodrigues – MA.

Zacarias de Moraes
Secretario de Administração

Nina Rodrigues/MA, 05 de abril de 2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 – SRP

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

O Município de Sambaíba-MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando 
licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA,  do tipo Menor Preço por Item, objetivando a 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
REBOQUE DE VEÍCULOS (LEVES E PESADOS) DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA, em conformidade 
com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade 
com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 
123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no 
que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 
09:00h do dia 19 de abril de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. O edital está disponível para 
todos os interessados no Site do TCE/MA no sistema SACOP, poderá ser consultado e obtido através do 
E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão disponíveis no Portal da Transparência do 
Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados 
e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 05 de abril de 2022. Edson da Silva 
Santos –Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 – SRP

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

O Município de Sambaíba-MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando 
licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA,  do tipo Menor Preço por Item, objetivando a 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 – SRP

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

O Município de Sambaíba-MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando 
licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA,  do tipo Menor Preço por Item, objetivando a 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto 
no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, 
Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 10:00h do dia 20 de abril de 2022. A sessão 
pública de julgamento será realizada eletronicamente no site: https://www.portaldecompraspublicas.
com.br no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Site do TCE/
MA no sistema SACOP, poderá ser consultado e obtido através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus 
respectivos avisos estarão disponíveis no Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.
ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 
99 98464-4897. Sambaíba (MA), 05 de abril de 2022. Edson da Silva Santos –Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 – SRP

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

O Município de Sambaíba-MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando 
licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA,  do tipo Menor Preço por Item, objetivando a 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no 
Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, 
Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 09:00h do dia 22 de abril de 2022. A sessão 
pública de julgamento será realizada eletronicamente no site: https://www.portaldecompraspublicas.
com.br no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Site do TCE/
MA no sistema SACOP, poderá ser consultado e obtido através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus 
respectivos avisos estarão disponíveis no Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.
ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 
99 98464-4897. Sambaíba (MA), 05 de abril de 2022. Edson da Silva Santos –Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 – SRP

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
 

O Município de Sambaíba-MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando 
licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial,  do tipo Menor Preço por Item, objetivando a FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL GRATUITA PARA AS PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA, NAS ÁREAS DE 
ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL (PRODUÇÃO CULTURAL, GASTRONOMIA, SAÚDE E 
BELEZA), em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado 
e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, 
Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e 
subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital 
à realizar-se às 15:00 do dia 25 de abril de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada na Sala 
de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O edital 
está disponível para todos os interessados no Site do TCE/MA no sistema SACOP, poderá ser consultado e 
obtido através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão disponíveis no Portal da 
Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no mesmo endereço 
e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 05 de abril de 2022. 
Edson da Silva Santos – Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 – SRP

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 – SRP

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
 

O Município de Sambaíba-MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando 
licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial,  do tipo Menor Preço por Item, objetivando a FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAL DE RECÉM-
NASCIDOS PARA GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
SAMBAÍBA/M), em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos 
Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 
e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as 
condições do Edital à realizar-se às 09:00 do dia 26 de abril de 2022. A sessão pública de julgamento 
será realizada na Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, 
Sambaíba/MA. O edital está disponível para todos os interessados no Site do TCE/MA no sistema SACOP, 
poderá ser consultado e obtido através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão 
disponíveis no Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba 
(MA), 05 de abril de 2022. Edson da Silva Santos – Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 – SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 – SRP

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
 

O Município de Sambaíba-MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando 
licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial,  do tipo Menor Preço por Item, objetivando a FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, 
o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, 
Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 
8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
e as condições do Edital à realizar-se às 15:00 do dia 26 de abril de 2022. A sessão pública de julgamento 
será realizada na Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, 
Sambaíba/MA. O edital está disponível para todos os interessados no Site do TCE/MA no sistema SACOP, 
poderá ser consultado e obtido através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão 
disponíveis no Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba 
(MA), 05 de abril de 2022. Edson da Silva Santos – Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2022.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 – SRP

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 – SRP

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
 

O Município de Sambaíba-MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando 
licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial,  do tipo Menor Preço por Item, objetivando a FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS 
DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA, em conformidade com o 
Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com 
a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, 
alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber 
as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 08h:45min 
do dia 28 de abril de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada na Sala de Licitações da CPL, 
localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O edital está disponível para 
todos os interessados no Site do TCE/MA no sistema SACOP, poderá ser consultado e obtido através do 
E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão disponíveis no Portal da Transparência do 
Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados 
e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 05 de abril de 2022. Edson da Silva 
Santos – Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2022.
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal n• 8.666/93 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LABORATORIAIS EM ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA 
PRISIONAL DO MARANHÃO - COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE PEDRINHAS.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: dia 04/05/2022, às 8h30, horário de Brasília/DF.
ID nº [931170].
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.
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 
amaral.neto@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 1º de abril de 2022
Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 115/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.225/2022 - EMSERH

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. LEILÃO PÚBLICO Nº 1/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
03.12/2022. O Município de Serrano do Maranhão, através da Comissão Especial de Leilão, torna 
público para conhecimento dos interessados que no dia 22/04/2022, horário 15:00hs, no endereço 
Av das Juçareiras, S/N, Centro, Serrano do Maranhão/MA (auditório do Centro de Referência da 
Assistência Social), fará realizar licitação na modalidade Leilão, do tipo maior lance ou oferta, para 
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS PÚBLICOS INSERVÍVEIS E/OU SUCATAS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SERRANO DO MARANHÃO/MA, conforme as condições 
estabelecidas no edital e seus anexos. O procedimento licitatório observará as disposições da Lei 
Federal nº 8.666/93. O Edital estará disponível na sede da Prefeitura Municipal, no endereço 
Avenida das Plameiras, S/N, Centro, Serrano do Maranhão, onde poderá ser obtido cópia, 
mediante pagamento de Documento de Arrecadação Municipal de forma a cobrir os custos com a 
reprodução do Edital ou no portal oficial da Prefeitura Municipal. Serrano do Maranhão, MA, 01 de 
abril de 2022. Jonatas de Castro Costa. Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.

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
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