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GERAL 5

ESTADO DO MARANHÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAROLINA

PÇA ALIPIO CARVALHO, N° 50 – CENTRO
CNPJ.: 06.777.072/0001-26

TEL.: (99) 3531 3935

CÂMARA MUNICIPAL DE CAROLINA – MA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAROLINA– MA AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: Pregão 
Presencial nº. 001/2022-SRP. TIPO: Presencial. REGIME: Menor Preço Unitário. ABERTURA: 27/04/2022 
às 09h:00min (nove horas). LOCAL- Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua Elias Barros, 
nº 50, Centro, Carolina-MA. OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de material 
permanente, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Carolina - MA. OBTENÇÃO DO 
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, no Prédio da Câmara 
Municipal, de 2ª a 6ª das 08:00 às 12:00 horas. Carolina-MA, no site da Câmara Municipal de Carolina-MA 
(http://www.cmcarolina.ma.gov.br). Carolina-MA, 30 de março de 2022. Luciane Martins da Silva. Vereadora 
Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07

Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 Lago do Junco – Maranhão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 001/2022. A Prefeitura Municipal de Lago do Junco/MA 
torna público que realizará licitação, do tipo Empreitada por Preço Global. Modalidade: Concorrência nº 
001/2022. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços terceirizados de mão de obra temporária em caráter complementar à Prefeitura Municipal de Lago 
do Junco – MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos neste Edital e seus anexos. Data 
abertura: 03 de maio de 2022. Horário: 09h:00min. Conforme definido no Edital e seus Anexos, na forma 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. Local: sala da 
Comissão Permanente de Licitação na Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n - Centro, Lago do Junco/
MA. Aquisição do Edital: Os interessados poderão consultá-lo gratuitamente ou adquiri-lo em horário de 
expediente das 08:00 às 12:00 e/ou através https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Maiores 
esclarecimentos no e-mail: cpl-pmlj@hotmail.com. Lago do Junco/MA, 30 de março de 2022. Maria da Glória 
Pereira de Oliveira Silva - Secretária Municipal de Administração.

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

São Luís,  30 de março de 2022
Gabriel Manzanno Dias Marques

Pregoeiro da ALEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0297/2022-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – ALEMA 
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 14 
de abril às 09:30h, pelo sitio www.comprasnet.gov.br para “Contratação de 
empresa especializada para aquisição de leite em pó integral, café torrado e 
moído, açúcar refinado e adoçante sucralose para atender as necessidades da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão”. O edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados nos sítios www.gov.br/compras/pt-br (aba consultas, 
posteriormente em pregões agendados) e www.al.ma.leg.br (na aba gestão, depois 
em Licitações e por último clique em pregões) podendo ainda ser adquirido 
gratuitamente na CPL/ALEMA, através da apresentação de dispositivo de 
armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 
14:00 horas.

                                                DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2022-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 SRP nº 007/2022, 
do tipo menor preço por lote/grupo e item, Registro de Preços objetivando a aquisição de Material 
de Limpeza e outros, para suprir às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. 
Data e Hora Abertura do Certame: dia 19/04/2022 às 09:00 horas a ser realizado no portal 
Comprasnet. O Edital se encontra à disposição nas páginas: www.comprasgovernamentais.gov.br;
defensoria.ma.def.br e www.tce.ma.gov.br. 

São Luís, 30/03/2022- Comissão Permanente de Licitação da DPE.

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, através 
da Superintendência Regional do Estado do Maranhão torna público que RECEBEU junto 
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a Licença de Instalação 
para execução das obras de Implantação, Pavimentação e Melhoramentos na Rodovia Federal 
BR-226/MA, e Implantação e Pavimentação da Alteração de Traçado na Rodovia Federal BR-316/MA 
(Contorno de Timon); trecho: Entr. BR-316(A) (Div. PI/MA) (Teresina/Timon) - Div. MA/TO e Div. 
PA/MA (Boa Vista do Gurupi) - Entr. BR-226(B)/343(A) (Div. MA/PI) (Teresina/Timon); subtrecho: 
Entr. BR-316(A) (Div. PI/MA) (Teresina/Timon) - km 100 (início pavimentação) e Entr. MA-034(B) 
(p/ Coelho Neto) - Entr. BR-226(B)/343(A) (Div. MA/PI) (Teresina/Timon); segmento: km 0,00 ao  km 
100 e km 609,40 ao km 620,90;  localizada entre os municípios de Timon e Caxias, no Estado do 
Maranhão, conforme processo 21070002141/2021 – SEMA, e-processo nº 120569/2021.

GLAUCO HENRIQUE FERREIRA SILVA
Superintendente Regional do Estado do Maranhão

COMUNICAÇÃO

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde de Classificação A, B e E, com 
fornecimento de bombonas, em regime de comodato, para atender a demanda da Policlínica de Codó e 
Araioses, unidades de saúde a serem administradas pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA SESSÃO: Anteriormente Adiada até ulterior deliberação, fica REMARCADA para o dia 
28/04/2022, às 15h, horário de Brasília, conforme ERRATA 001.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou vinicius.licitacao.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 
3235-7333.

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

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 043/2022 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 251.672/2021 – EMSERH

A Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. torna público que requereu, da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – SEMA, em 16 de março de 2022, a Renovação 
da Outorga de Direito de Uso nº 0073004/2020, município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do 
Maranhão, para fins industriais, conforme dados constantes no e-processo nº 53171/2022.

A Eneva S.A, torna público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais – SEMA a Licença Prévia de Perfuração (LPper) nº 1058906/2022, e-processo 
nº 18256/2022, para a Atividade de Perfuração de 3 Poços de Exploração Gás Natural no Bloco 
PN-T-68, Bacia do Parnaíba – MA.

EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0308/2022. A prefeitura municipal de Serrano do 
Maranhão, através do Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, torna público para 
conhecimento dos interessados que na data 12/04/2022, horário 09:00hs, através do portal 
www.licitaserranodomaranhao.com.br, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP, do tipo Menor Preço Por Lote, modo de disputa aberto e fechado, para execução indireta por 
empreitada por preço unitário, com participação exclusiva de ME/EPP nos itens que não 
ultrapassem o valor estimado de R$ 80.000,00, e para os demais itens cota de 25% exclusivos 
para ME/EPP, para Registro de Preços visando a futura e eventual prestação de serviços de 
manutenção de informática, impressoras e rede de dados, em atendimento aos interesses da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, do Município de Serrano do Maranhão – MA, 
conforme as condições  estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento licitatório 
observará as disposições do Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Municipal nº 311/2021, Decreto 
Municipal nº 12/2021, e subsidiariamente as Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002 e das 
Leis Complementares nºs 123/2006 e alterações posteriores. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no Portal de licitações www.licitaserranodomaranhao.com.br onde 
poderá ser consultado e obtido cópia, ou ainda solicitados via email a esta CPL pelo email 
cpl@serrano.ma.gov.br. Os pedidos de esclarecimento e impugnações serão realizados na forma 
disposta no Edital. Serrano do Maranhão, MA, 29 de março de 2022. Jonatas de Castro Costa. 

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022. O Município de Lago da 
Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL avisa aos interessados que 
fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Tomada de Preço. 
Tipo de licitação: menor preço global, que será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFOR-
MA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS EM ZONA URBANA E RURAL NO MUNICI-
PIO DE LAGO DA PEDRA-MA. ABERTURA: 18 de abril de 2022, às 15h00min (quinze 
horas), no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Lago da Pedra - MA, situado na 
Rua Mendes Fonseca, 222 – Centro – Lago da Pedra/MA, onde serão recebidos e abertos os 
envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as firmas 
especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigi-
dos no edital, para a execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. 
Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://www.lagodapedra.ma.
gov.br/), no SACOP do TCE/MA: (https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) e 
também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município 
de LAGO DA PEDRA - MA, onde poderão ser consultados e obtidos o Edital e seus anexos 
gratuitamente desde que seja em mídia, podendo ainda ser disponibilizado através do e-mail: 
cpllagodapedra@gmail.com, Lago da Pedra - MA, 30 de março de 2022. Sabrina Santos de 
Araújo - Presidente da CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022. O Município de Lago da 
Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL avisa aos interessados que AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022. O Município de Lago da 
Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL avisa aos interessados que 
fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Tomada de Preço. 
Tipo de licitação: menor preço global, que será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA DE CANAIS, CÓRREGOS, MANUTENÇÃO DE DRENAGEM SUPERFI-
CIAL E PROFUNDA E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS DA SEDE DO 
MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA-MA. ABERTURA: 20 de abril de 2022, às 09h00min 
(nove horas), no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Lago da Pedra - MA, situado 
na Rua Mendes Fonseca, 222 – Centro – Lago da Pedra/MA, onde serão recebidos e abertos 
os envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as firmas 
especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigi-
dos no edital, para a execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. 
Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://www.lagodapedra.ma.
gov.br/), no SACOP do TCE/MA: (https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) e 
também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município 
de LAGO DA PEDRA - MA, onde poderão ser consultados e obtidos o Edital e seus anexos 
gratuitamente desde que seja em mídia, podendo ainda ser disponibilizado através do e-mail: 
cpllagodapedra@gmail.com, Lago da Pedra - MA, 30 de março de 2022. Sabrina Santos de 
Araújo - Presidente da CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022. O Município de Lago da 
Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL avisa aos interessados que 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022. O Município de Lago da 
Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL avisa aos interessados que 
fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Tomada de Preço. 
Tipo de licitação: menor preço global, que será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS PRO-
FUNDOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA-MA. 
ABERTURA: 25 de abril de 2022, às 15h00min (quinze horas), no Setor de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Lago da Pedra - MA, situado na Rua Mendes Fonseca, 222 – Centro 
– Lago da Pedra/MA, onde serão recebidos e abertos os envelopes de DOCUMENTAÇÃO 
e PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as firmas especializadas no ramo, que com-
provem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de 
seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações poderão ser 
obtidas no site da Prefeitura (https://www.lagodapedra.ma.gov.br/), no SACOP do TCE/MA: 
(https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) e também nos dias de expediente das 
08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de LAGO DA PEDRA - MA, onde 
poderão ser consultados e obtidos o Edital e seus anexos gratuitamente desde que seja em 
mídia, podendo ainda ser disponibilizado através do e-mail: cpllagodapedra@gmail.com, Lago 
da Pedra - MA, 30 de março de 2022. Sabrina Santos de Araújo - Presidente da CPL.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07

Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 Lago do Junco – Maranhão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) nº 012/2022.  O município de Lago do Junco 
através da Secretaria Municipal de Administração, torna público que a licitação do dia 01 de abril de 2022 às 
09:00horas cujo Objeto: Registrar preços para futura Contratação de empresa para o Fornecimento de Materiais 
de Construção em geral, Materiais Hidráulicos e Materiais Elétricos para manutenção e reparos junto às 
Secretarias e Fundos Municipais de Lago do Junco/MA. Está remarcada para o dia 14 de abril de 2022 às 09:00 
horas. Na forma da Lei 10.520/02, Decreto Federal 10.024/2019, Decretos Municipais 001/2017, 008/2021 e 
017/2021 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93, no sítio: www.compraslagodojunco.com.br. O Edital poderá 
ser consultá-lo gratuitamente ou adquirido em horário de expediente das 08:00 às 12:00horas na sala da 
Comissão Permanente de Licitação na Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n, Centro, Lago do Junco/MA 
ou através https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul ou pelo www.compraslagodojunco.com.br 
ou no e-mail: cpl-pmlj@hotmail.com. Lago do Junco (MA), 30 de março de 2022.  A Remarcação é para que 
seja feita a correção do Termo de Referência. Maria da Glória Oliveira Pereira da Silva – Secretária Municipal 
de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2022. A Prefeitura 
Municipal de Presidente Dutra-MA, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, designada pela Decreto nº 029/2022, torna público, que realizará 
às 09:00 horas do dia 19 de abril de 2022, licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS N° TP-003/2022, na forma de execução indireta, sob regime de emprei-
tada por PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando a 
contratação de empresa para conclusão da construção de quadras poliesportivas 
cobertas, com vestiários, no Município de Presidente Dutra-MA, nos termos do 
TC 15262 - FNDE e 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 dis-
posições do Edital. A sessão pública acontecerá na sala da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, situada à Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente 
Dutra-MA. CEP: 65760 - 000. O Edital e seus anexos estão à disposição dos inte-
ressados 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, gratuitamen-
te, no Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas-SACOP/TCE-MA. 
Presidente Dutra-MA, 29 de março de 2022. Publique-se.Francisco das Chagas de 
Araújo Fernandes - Presidente da CPL. Decreto nº 029/2022

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, na sede da 
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, CNPJ nº 06.274.757/0001-50, NIRE nº. 
21300003711, situada à Rua Silva Jardim, nº. 307 – Centro, CEP 65.020-560, nesta cidade de São Luís, 
capital do estado do Maranhão, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia 
para tratar sobre a seguinte pauta: 1. Deliberar sobre o Processo 1198/2021: Proposta de Alteração 
da Norma para Estabelecer os Procedimentos de Execução Orçamentária; o item 2. Deliberar 
sobre o Processo 1460/2021: Proposta de Alteração da Norma para Estabelecer os Procedimentos 
de Elaboração Orçamentária; 3. Relatório de Sustentabilidade – 2020; 4. Eleição de Membros 
Representante do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme disposto no art. 57 do Estatuto Social 
da CAEMA; 5. Eleição de Membros Representante do Comitê de Elegibilidade, conforme disposto 
no art. 63 do Estatuto Social da CAEMA; o item 6.  Apresentação da Ata 14ª Reunião do Comitê de 
Auditoria Estatutário; item 7 O que mais ocorrer. Considerando as restrições decorrentes da pandemia 
do Coronavírus (Covid-19), que impossibilitam a realização das reuniões na forma presencial, registra-se 
que esta reunião do Conselho de Administração ocorreu por meio de videoconferência, aplicativo Google 
Meet. Participaram da presente reunião os conselheiros Roberto Santos Matos, André dos Santos Paula, 
Marcos Antonio Silva do Nascimento, Marcos Antonio da Silva Grande e Antonio de Jesus Leitão Nunes. 
Foram convidados e estiveram presentes, Carlos Rogério Santos Araújo – Diretor de Engenharia e Meio 
Ambiente, Laís Alves de Souza – Chefe da Unidade Especial de Planejamento e Políticas Públicas, 
Fernanda Ribeiro Araújo - Assessora de Regulação e Concessões e Herlon Jackson Coelho Serejo – 
Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário. Para secretariar os trabalhos, Andrea Ramos Pereira, 
Secretária do Conselho de Administração. Constituída a mesa e considerando o número legal para 
deliberações, o Presidente do Conselho, Roberto Santos Matos, deu início aos trabalhos declarando 
instalada a Sessão, sendo efetuada a leitura do Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do 
Estado e no Jornal O Imparcial nos dias 01, 03 e 05 de novembro de 2021. Terminada a leitura do Edital 
de Convocação, o Presidente do Conselho de Administração colocou para apreciação o item 01 da pauta 
que trata do item 1. Deliberar sobre o Processo 1198/2021: Proposta de Alteração da Norma para 
Estabelecer os Procedimentos de Execução Orçamentária; foi explicado pela Chefe da Unidade 
Especial de Políticas Públicas – UEP que se trata do documento que define os conceitos sobre execução 
orçamentária, determina as responsabilidades dos setores e institui os fluxos dos processos que 
compõem a execução orçamentária da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão. Após as 
discussões, foi aprovada por unanimidade a Proposta de Alteração da Norma para Estabelecer os 
Procedimentos de Execução Orçamentária, instituída mediante Resolução RCA nº 009/2021. 
Passando para o item 2. Deliberar sobre o Processo 1460/2021: Proposta de Alteração da Norma 
para Estabelecer os Procedimentos de Elaboração Orçamentária; foi explanado pela Chefe da 
Unidade Especial de Políticas Públicas – UEP que o instrumento proposto se refere ao documento que 
define os conceitos sobre elaboração orçamentária, determina as responsabilidades dos setores e institui 
as etapas dos processos que compõem a elaboração orçamentária da Companhia de Saneamento 
Ambiental do Maranhão.  Após as discussões, foi aprovada por unanimidade a Proposta de Alteração 
da Norma para Estabelecer os Procedimentos de Elaboração Orçamentária, instituída mediante 
Resolução RCA nº 0010/2021. O item 3. Relatório de Sustentabilidade – 2020; a Chefe da Unidade 
Especial de Planejamento e Políticas Públicas, Laís Alves Souza, discorreu que se trata de instrumento 
que abrange as atividades e o desempenho da Companhia em seus aspectos operacional, financeiro, 
socioambiental, a estratégia corporativa, a participação em associações e entidades, a Governança 
Corporativa dentre outros abrangidos no período de 2020. O Conselheiro Marcos Antônio Silva do 
Nascimento sugere que o Relatório de Sustentabilidade seja melhorado em alguns pontos, entre eles as 
informações sobre a sustentabilidade econômica, financeira, social e ambiental. Após as discussões, foi 
aprovado por unanimidade o Relatório de Sustentabilidade - 2020, instituído pela Resolução RCA 
nº0011/2021.   O item 4. Eleição de Membros Representante do Comitê de Auditoria Estatutário, 
conforme disposto no art. 57 do Estatuto Social da CAEMA; devido ao término dos mandatos dos 
membros do Comitê de Auditoria Estatutário, em 29 de outubro de 2021, foi aprovado por unanimidade 
a prorrogação dos atuais mandatos com o objetivo de aumentar o prazo para a avaliação dos 
requisitos para eleição de novos membros para o Comitê de Auditoria Estatutário ou recondução 
dos atuais membros, até a última reunião do ano corrente prevista para 15/12/2021.  5. Eleição de 
Membros Representante do Comitê de Elegibilidade, conforme disposto no art. 63 do Estatuto 
Social da CAEMA; devido o mandato dos membros do Comitê de Elegibilidade ter se findado em 29 de 
outubro de 2021, foi aprovado por unanimidade a prorrogação dos atuais mandatos com o objetivo 
de aumentar o prazo para a avaliação dos requisitos para eleição de novos membros para o 
Comitê de Elegibilidade ou recondução dos atuais membros, até a última reunião do ano corrente 
prevista para ocorrer em 15/12/2021.  O item 6 Apresentação da Ata 14ª Reunião do Comitê de 
Auditoria Estatutário; a Secretária do Conselho relatou que foi encaminhado por e-mail a Ata 14ª 
Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário e se porventura houvesse alguma manifestação que fosse 
remetida ao Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Herlon Jackson Coelho Serejo. Não houve 
manifestação. 7 O que mais ocorrer; nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho, Roberto 
Santos Matos, franqueou a palavra aos demais e como dela ninguém fez uso, agradeceu a presença de 
todos, e em seguida, deu por encerrada a reunião. Eu, Andrea Ramos Pereira, Secretária do Conselho 
de Administração, fiz lavrar a presente Ata, em livro próprio, que depois de lida e achada conforme, vai 
assinada pelos Conselheiros presentes. Roberto Santos Matos, André dos Santos Paula, Antônio de 
Jesus Leitão Nunes, Marcos Antônio da Silva Grande, Marcos Antônio Silva do Nascimento. Está 
conforme a original, transcritas no livro próprio nº 006, folhas 160, 160v, 161, 161v. Esta ATA foi registrada 
na JUCEMA sob o nº 20220355320 em 30/03/2022 Protocolo 220355320, Empresa 21 3 0000371 1. 
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA.

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

ATA DA 442ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA DE SANEAMENTO

AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um,  às quatorze  horas e trinta minutos 
na sede da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA, CNPJ Nº 
06.274.757/0001-50, NIRE Nº 21300003711, situada à Rua Silva Jardim, nº 307 - Centro, CEP 
65.020-560, nesta cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão, realizou-se, em primeira 
convocação, a Assembleia Geral Ordinária desta Companhia, com a presença dos acionistas que 
representam a maioria do Capital Social, conforme se verifica nas assinaturas contidas às folhas 31 do 
Livro de Presença, no qual foram lançadas as indicações legais, objetivando apreciar os assuntos 
constantes nos Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão e Jornal 
Pequeno, nas edições de 01, 03, e 05 de novembro do ano de dois mil e vinte e um. Instalada a sessão 
na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, Roberto Santos Matos, convidou os 
presentes para escolha do Presidente da Assembleia, sendo indicado, por aclamação, para dirigi-la, o 
representante do acionista majoritário, o Governo do Estado do Maranhão, Exmo. Sr. Rodrigo Maia 
Rocha, Procurador Geral do Estado e, para secretariar os trabalhos, foi convidada Andréa Ramos Pereira, 
Secretária do Conselho. Constituída a mesa e considerando o número legal para deliberações, o 
Presidente da Assembleia deu início aos trabalhos declarando instalada a Sessão, sendo efetuada a 
leitura do edital de convocação: O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental 
do Maranhão – CAEMA, convoca os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 9 de novembro de 2021, às 14h30, na sede social da Companhia, 
situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Prorrogação do Mandato de Membro do Conselho 
Fiscal, conforme disposto no ofício nº061/2020 Sindicato dos Urbanitários do Maranhão – 
STIU/MA. A Secretária do Conselho, Andréa Ramos Pereira, apresentou o Ofício Nº 061/2020 – 
STIU-MA, datado de 03/11/2020, que trata da indicação de membro do Conselho Fiscal como 
representante dos empregados. Cientificou que essa indicação decorre do processo eleitoral coordenado 
pela entidade sindical que representa os empregados da CAEMA, ocorrido no ano de 2020. Diante disso, 
explicou que devido a impossibilidade de proceder com o processo de verificação dos requisitos 
necessários para a recondução dos membros do Conselho Fiscal, foi sugerida a prorrogação do mandato 
do Conselheiro até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Após os devidos esclarecimentos, foi aprovada 
por unanimidade a prorrogação do mandato do Conselheiro Fiscal, Sr. Nivaldo Araújo Silva, assim como 
do Suplente Sr. Jorge Henrique de Sousa Plácido até a próxima reunião da Assembleia Geral Ordinária, 
prevista para ocorrer dia 30/11/2021. Passando para o item 2. O que mais ocorrer; o Conselheiro 
Marcos Antônio Silva do Nascimento, solicitou que seja disponibilizada a folha de pagamento analítica 
de pessoal referente aos anos de 2019 e 2020. Nada mais havendo para o momento, o Sr. Presidente, 
Rodrigo Maia Rocha franqueou a palavra aos presentes e, não havendo manifestação, agradeceu a 
presença de todos, dando por encerrado os trabalhos. Eu, Andréa Ramos Pereira, Secretária do 
Conselho, fiz lavrar a presente Ata, em livro próprio, que depois de lida e achada conforme, vai assinada 
por todos, dela devendo ser tiradas cópias autênticas para os fins legais. Rodrigo Maia Rocha, Roberto 
Santos Matos, André dos Santos Paula, Antônio de Jesus Leitão Nunes, Marcos Antônio da Silva Grande, 
Marcos Antônio Silva do Nascimento. Está conforme a original, transcritas no livro próprio nº 003, folhas 
178 e 178v. Esta ATA foi registrada na JUCEMA sob o nº 20220355398 em 30/03/2022 Protocolo 
220355398, Empresa 21 3 0000371 1. Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – 
CAEMA.
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
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