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São Luís, quinta-feira, 5 de maio de 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 SEGUNDA CONVOCAÇÃO, EM 12 DE MAIO 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. 4º e 6º da Resolução CVM 81/2022 (“RCVM 81/22”), convocar a
Assembleia geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada, em segunda convocação, no
dia 12 de maio de 2022, às 11 horas, de maneira exclusivamente digital, conforme facultado
a RCVM 81/22 e de acordo com os procedimentos abaixo descritos, para examinar, discutir e
votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) 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; (ii) 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; (iii) 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;
(iv) 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; (v) 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; (vi) 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;
(vii) a alteração do art. 17 do estatuto social da Companhia para alterar as competências do
Conselho de Administração; (viii) a alteração do art. 18 do estatuto social da Companhia para
alterar a composição da diretoria; (ix) 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; (x) 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; e (xi) a consolidação do
estatuto social da Companhia. A Assembleia será realizada de maneira exclusivamente
digital, por meio de videoconferência em plataforma digital observando o disposto na RCVM
81/22, 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 10 de maio 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 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 no prazo indicado. Caso o acionista não receba as
instruções de acesso com até 24 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 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. 6º da RCVM 81/22, para participar da Assembleia, os acionistas ou seus
representantes deverão apresentar, além da cópia simples do documento de identidade e da
dos atos societários que comprovem a representação legal, os seguintes documentos: (a)
comprovante expedido pela instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração das
ações da Companhia com, no máximo, 5 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 dias de antecedência da data da realização da Assembleia. o representante do
acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples 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 do 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 o 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, j.
4.11.2014). 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 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
(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, 03 de maio de 2022. Carlos Augusto Leone Piani - Presidente do Conselho
de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
(REPETIÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022)
O Município de Mirador, no Estado do Maranhão, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, no dia 16/05/2022, às 09:00 horas, horário local, por meio do sistema https://www.comprasmirador.com.br/, objetivando o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços comuns de engenharia de perfuração de poços artesianos nos mais diversos povoados do município de Mirador/MA (NÃO SERÁ PERMITIDA
ADESÕES DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS).
O presente Edital estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico https://www.comprasmirador.com.br/ ou no
portal de transparência http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce ou no site do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul ou na sede da Prefeitura Municipal de
Mirador, localizada a Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000.
Mirador/MA, 04 de maio de 2022.
DEUSEVAN PEREIRA DE BRITTO
Pregoeiro
Portaria Nº 009B/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2022
AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA.
Objeto: Registro de Preços para eventual e Futura Contratação de empresa para prestação de Serviços de Perfuração de Poços
Tubulares Profundos no Município São Raimundo das Mangabeiras –MA, conforme descrição e condições estabelecidas no Anexo
I - Termo de Referência.
• MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
• ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 09/05/2022, às 08h00min. ao dia 19/05/2022 às 08h59min. Horário de
Brasília/DF.
• ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 19/05/2022 às 09h00min. Horário de Brasília/DF.
• FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS.
• VALOR ESTIMADO: Registro de Preços.
• ORÇAMENTO SIGILOSO ( ) SIM ( X ) NÃO
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado nos seguintes endereços eletrônicos:
www.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://
saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br e no site do Tribunal de Contas do Estado: www.tce.ma.gov.br. Mais
informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.
br.
São Raimundo das Mangabeiras - MA, 04 de maio de 2022.
GLORIA MARIA AGUIAR COSTA
Pregoeira Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022. A Prefeitura Municipal de
Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, 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 especializada em
serviços de engenharia para manutenção de poços no Município de Esperantinópolis-MA, de
interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, 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 24 de maio 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. Esclarecimento
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, 26 de abril de 2022. Joelson Ribeiro de Sousa Secretário Municipal de
Saúde e Saneamento Portaria 008/2021.
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 111/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97.877/2021 - EMSERH

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
CNPJ Nº 11.516.236/0001-00
REAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 01/2022
A Prefeitura Municipal de Mirinzal/MA, através do Fundo Municipal de Saúde – FMS, torna público aos
interessados que no dia 18 de Maio de 2022 às 08:30hs, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico,
tipo menor preço por item, tendo por objeto o Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa
para fornecimento de Gases Medicinais destinados à atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde FMS do Município de Mirinzal/MA. O Edital encontra-se a disposição dos interessados onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente, na sala da Comissão de Licitação, situada na Avenida Pedro Almeida Junior,
nº 466, Centro – CEP: 65.265-000, inscrita no CNPJ 06.342.240/0001-50, das 08:00 às 12:00h., ou disponíveis
para download gratuitamente no site nas seguintes páginas www.portaldecompraspublicas.com.br ou no site
do TCE/MA - SACOP. Mais informações complementares diretamente na Comissão Permanente de Licitação.
BASE LEGAL: Lei Federal nº 10520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019 e suas alterações e demais normas
constantes no Edital. Mais informações: E-mail: cpl.mirinzal@gmail.com Mirinzal/MA, 03 de Maio de 2022.
LARISSA DE MARIA SCHALCHER MENDES ALMEIDA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CNPJ Nº 06.342.240/0001-50
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022. A Prefeitura Municipal de Mirinzal – MA, torna público aos interessados que no dia 24 de Maio de 2022 às 08:00 (oito) Horas, realizará licitação
na modalidade Tomada de preços, tipo menor preço global, tendo por objeto a Contratação
de empresa especializada na Prestação dos Serviços de Recuperação de Estradas Vicinais
no Município de Mirinzal/MA, de acordo com o Convênio nº 899588/2020. O Edital se
encontra a disposição dos interessados onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente na sala da Comissão de Licitação, situada na Avenida Pedro Almeida Júnior, nº
466, Centro, Mirinzal – MA – CEP: 65.265-000, CNPJ Nº 06.342.240/0001-50, das 08:00
às 12:00 Horas. Informações complementares diretamente na Comissão Permanente de
Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais normas
constantes no Edital. Mais informações: cpl.mirinzal@gmail.com. Mirinzal - MA, em 03 de
Maio de 2022. Claudio Santos Almeida – Secretario Municipal de Planejamento e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022. PROC. ADM. Nº 051/2022. O MUNICÍPIO DE
SANTA LUZIA - MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que realizará
às 14h00min (quatorze horas) do dia 23/05/2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizado na Av.
Nagib Haickel - Praça dos Três Poderes, s/nº - Centro, Santa Luzia/MA, licitação na modalidade Tomada de Preços,
tipo Menor Preço Global, para Contratação de empresa especializada para instalação da subestação abaixadora de
energia aérea de 75kva para atender a demanda da unidade administrativa da secretaria de educação do Município de Santa Luzia/MA, conforme Edital e seus anexos, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, das 08 às 12 horas, onde
poderão ser gratuitamente consultados ou obtidos através da apresentação de mídia eletrônica (pendrive) ou ainda através
do portal do município sito à https://santaluzia.ma.gov.br, bem como através do e-mail cplsantaluziama@hotmail.com
(respeitado o horário citado para resposta); ou ainda obtida cópia física mediante o recolhimento da importância de R$
50,00, feito exclusivamente, através do DAM, emitido pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização situada
à Avenida Newton Belo, s/nº, Santa Luzia - MA. Por fim, qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos
poderão ser protocolados na CPL, no endereço físico, no eletrônico ou através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia (MA),
02 de maio de 2022. THIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 07/2022
Processo n° 2004/2022
Objeto: “Registro de preços para aquisição eventual de Material Permanente - ULTRABOOKS, devendo
os mesmos serem novos de fábrica, isentos do processo de remanufatura, com garantia de funcionamento e assistência técnica “ON-SITE” de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) meses, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.”; Suspenso até ulterior deliberação.
Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São
Luís-MA. CEP: 65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.
São Luís-MA, 04 de maio de 2022.
JOÃO CARLOS A. DE CARVALHO
Pregoeiro Oficial
CPL/PGJ-MA

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO
DE PA DA CAIXA EM COLINAS/MA
A Caixa Econômica Federal torna pública sua pesquisa de mercado para compor estudos
quanto à viabilidade na locação de imóvel pronto, localizados no município de Colinas, da
De Rodovia BR 135 - Centro até a Av. Mirador – Centro, da Avenida Mirador - CENTRO até
a Rua Rio Branco – CENTRO, da Rua Rio Branco - CENTRO até a Travessa Nilário Barbosa
– CENTRO, Travessa Nilário Barbosa - CENTRO até a Rua Gonçalves Dias – CENTRO,
da Rua Gonçalves Dias - CENTRO até a Rua Itapecuru – CENTRO, da Rua Itapecuru CENTRO até a Rodovia BR 135 - CENTRO, situado no Estado do Maranhão. Os imóveis
devem possuir documentação regularizada junto aos órgãos públicos. Preferencialmente ter
idade aparente de até 10 anos, possuir área aproximada de 170m² a 230m², com pé direito
aproximado de 3,5m, em um único pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas.
Devem possuir sanitários e área de estacionamento, conforme exigências da Prefeitura local.
Os interessados devem encaminhar carta de manifestação de interesse na possível locação
e indicação do imóvel, contendo: 1) Endereço completo do imóvel, área construída em m² e
dados para contato oferta do imóvel assinado; 2) Registro Geral de Imóveis (RGI) em nome do
proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os documentos devem
ser enviados para o e-mail CEOGI04@CAIXA.GOV.BR ou em qualquer Agência da CAIXA,
destinado à CEOGI. Esclarecemos que a pesquisa de mercado ficará aberta ao recebimento
das ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
066/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados
que realizará às 09h:00m (nove horas) do dia 19 de Maio de 2022, por meio eletrônico, através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço
por ITEM, objetivando o Registro de Preço para eventual e futura aquisição de material de consumo e
permanente de informática do Município de Santa Luzia/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002,
Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber,
a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações
adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através do
nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 04 de maio de 2022. THIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO - Pregoeiro
da CPL/PMSL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO - LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. PROC. ADM. Nº
002/2022. O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público
aos interessados que realizará às 09h00min (nove horas) do dia 23/05/2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizado na Av. Nagib Haickel - Praça dos Três Poderes, s/nº - Centro, Santa Luzia/MA, licitação na modalidade
Tomada de Preços, tipo Menor Preço Global, para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
sociais de acordo com o Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) Pertencente ao PMCMV/Residencial Francisco Gonçalves, conforme Edital e seus anexos, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, das 08 às 12 horas, onde poderão ser
gratuitamente consultados ou obtidos através da apresentação de mídia eletrônica (pendrive) ou ainda através do portal
do município sito à https://santaluzia.ma.gov.br, bem como através do e-mail cplsantaluziama@hotmail.com (respeitado
o horário citado para resposta); ou ainda obtida cópia física mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00, feito
exclusivamente, através do DAM, emitido pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização situada à Avenida
Newton Belo, s/nº, Santa Luzia - MA. Por fim, qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º
da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos poderão ser
protocolados na CPL, no endereço físico, no eletrônico ou através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia (MA), 02 de maio
de 2022. THIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DO RESULTADO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
RESULTADO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DA REFORMA DO NÚCLEO COMUNITÁRIO DE MEDIAÇÃO E PRÁTICAS RESTAURATIVAS DE SÃO LUÍS/MA. (ART. 109, I, “A” DA LEI Nº 8.666/93).

NOME DA EMPRESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2022. O Município de Nina Rodrigues, através da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues,
por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02,
Decreto Municipal n° 03/07 e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará
realizar às 11h:00 (onze) horas no dia 19 de Maio de 2022, tendo por objeto a Contratação de empresa para prestação
de serviço de elaboração de mídias, jingles, veiculação em rádio e TV, web e outros serviços para divulgação das ações
da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues/MA. A presente licitação será realizada na sala da Comissão Permanente de
Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, Centro, Nina Rodrigues – MA e será presidida pelo Pregoeiro desta
Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira,
no horário das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas) e poderá ser obtido mediante recolhimento da importância
de R$ 100,00 (cem) reais, também estarão disponível no meio eletrônico: https://ninarodrigues.ma.gov.br, onde poderá
ser consultado ou solicitado gratuitamente pelo email licitacaopmnina@hotmail.com. Esclarecimentos adicionais, no
mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 99185-1853 – Nina Rodrigues – MA.
Nina Rodrigues - MA, 04 de Maio de 2022.
Raimundo Nonato Silva Junior
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022 – CELICC/PMSJR. PROC.
Nº 525/2022/SEMUS. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA, através de sua
Pregoeira, torna público aos interessados que realizará às 10h:00min (horário de Brasília) do
dia 19 de maio de 2022, Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, cujo objeto é o Registro de
Preço para aquisição de uniformes personalizados para os agentes comunitários de saúde da
estratégia de saúde da família do município de São José de Ribamar, na forma da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do
Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. O Edital
e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 08:00h às 13:30h, telefone (98) 3224-0769 e no site www.saojosederibamar.ma.gov.br,
onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. O Edital também pode ser adquirido no
site www.licitacaosaojosederibamar.com.br. Qualquer modificação no Edital será divulgada na
forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital
na CELICC. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados através do site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. São José de Ribamar (MA), 03 de maio de 2022. JÉRLLIDA
FREITAS NUNES. Pregoeira.
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AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022. A Prefeitura Municipal de
Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, 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 especializada para prestação serviços de desobstrução de córregos, valas, canais, bueiros e logradouros
públicos no município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras,
Habitação e Transporte, 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 14:00 (quatorze) horas do dia 26 de maio
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. Esclarecimento 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, 26 de
abril de 2022. Sueldo Sankly de Freitas Formiga Secretario Municipal de Obras, Habitação e
Transporte Portaria: 014/2021

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 129/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44.938/2022 – EMSERH

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde em
Anestesiologia, para atender a demanda do Hospital Regional de Morros, administrado pela
EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: ADIADO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO em virtude de pedido de
esclarecimento não respondido em tempo hábil.
ID [nº 930341].
MOTIVO DO ADIAMENTO: Esclarecimento não respondido em tempo hábil.
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, eduardo.emserh@gmail.com
ou eduardo.santos@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SAÚDE MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA DE
CODÓ.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por LOTE.
DATA DA ABERTURA: 26/05/2022, às 9h, horário de Brasília - DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
e/ou
Bairro
do
Calhau,
São
Luís/MA,
pelos
e-mails
csl@emserh.ma.gov.br
maiane.lobao@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 29 de abril de 2022
Eduardo Henrique de Melo Santos
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

São Luís (MA), 2 de maio de 2022
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH
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ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

RESULTADO

H2N ENGENHARIA LTDA

Atendeu a todos os itens do Edital

HABILITADA

BASE ENGENHARIA EIRELI

Atendeu a todos os itens do Edital

HABILITADA

D3 ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES
EIRELI

Atendeu a todos os itens do Edital

HABILITADA

FHS CONSTRUTORA EIRELI

Atendeu a todos os itens do Edital

HABILITADA

HÁBILI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Não atendeu aos itens 7.1.3.1.2 e
7.1.3.2.2.1 do Edital*

INABILITADA

FP PROJETOS, GERENCIAMENTO,
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Não atendeu aos itens 7.1.3.1.2 e
7.1.3.2.2.1 do Edital**

INABILITADA

FUNDCON – FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

Não atendeu aos itens 7.1.3.2.2.1,
7.1.3.2.2.1 e 7.1.4.1 do Edital***

INABILITADA

*Os Atestados apresentados pela licitante não atendem ao item 7.1.3.1.2 do Edital (Rede Estruturada),não
apresentou Certidão de Registro e Quitação do CREA e CAT do Eng. Eletricista;
**Os Atestados apresentados pela licitante não atendem ao item 7.1.3.1.2 do Edital (Rede Estruturada), as
CAT apresentadas não atendem ao item 7.1.3.2.2.1 (Rede Estruturada) para Eng. Eletricista;
***Não apresentou Certidão de Registro e Quitação do CREA do Eng. Eletricista, a empresa apresentou
CAT Eng. Eletricista, porém a planilha anexa da CAT 794025/2018 não contém os itens exigidos no item
7.1.3.2.2.1 do Edital e descumpriu o item 7.1.4.1 do Edital – Anexo IX do Projeto Básico.
São Luís (MA), 03 de maio de 2022.
FRANCISCO DE ASSIS MARTINS QUEIROZ
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 – CELICC/PMSJR. PROC. Nº 1193/2021/
SEMAS. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA, através de seu Pregoeiro, torna público aos
interessados que realizará às 14h:00min (horário de Brasília) do dia 19 de maio de 2022, Pregão Eletrônico,
tipo Menor Preço, cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de 60.000 (sessenta mil) cestas básicas,
com produtos de 1ª necessidade para serem doados a famílias em situação de vulnerabilidade social, público-alvo da política de Assistência Social, cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS),
visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Renda de São José de
Ribamar, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Municipal nº 046, de
11 de maio de 2017; Decreto Municipal nº 207, de 16 de outubro de 2006 e subsidiariamente pela Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os
requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. O Edital
e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h
às 13:30h, telefone (98) 3224-0769 e no site www.saojosederibamar.ma.gov.br, onde poderão ser consultados
e obtidos gratuitamente. O Edital também pode ser adquirido no site www.licitacaosaojosederibamar.com.br.
Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos
interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados através
do site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. São José de Ribamar (MA), 03 de maio de 2022. Gotardo
Tibére Costa. Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA
AVISO DE EDITAL Nº 18/2022 - GR/UEMA
A Universidade Estadual do Maranhão - UEMA torna público para conhecimento dos interessados que se
encontra afixado nos quadros de avisos da Reitoria e do Centro de Estudos Superiores de Coroatá CESCR/Curso de Enfermagem Bacharelado, o Edital nº 17/2022 - GR/UEMA, de 28 de abril de 2022,
referente à relação nominal dos candidatos inscritos no Concurso Público para provimento de Cargo da
Carreira do Magistério Superior, objeto do Edital nº 70/2017 - GR/UEMA e Edital de Retificação nº 10/2017
- GR/UEMA (proc. nº 269920/2016), a fim de atender ao Centro de Estudos Superiores de Coroatá CESCR/Curso de Enfermagem Bacharelado, bem como a constituição da comissão examinadora, datas,
horários e local de realização do aludido concurso na área/subárea seguinte:
• Área/Subárea: Bioquímica/Farmacologia (Professor Adjunto); 1 vaga [40 horas].
• Área/Subárea: Ciências da Saúde/Enfermagem (Professor Adjunto); 1 vaga [40 horas].
• Área/Subárea: Ciências da Saúde/Saúde Coletiva (Professor Adjunto); 1 vaga [40horas].
São Luís - MA, 29 de abril de 2022
Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa
Reitor

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022. A Prefeitura Municipal de
Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte,
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
especializada para serviços de Obras e Engenharia para manutenção praças, canteiros centrais
e estacionamento de prédios públicos junto a Secretaria de Obras Habitação e Transporte deste
Município, 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 25 de maio 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. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 988538649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página https://www.esperantinopolis.ma.gov.br/index.php. Esperantinópolis - MA, 26 de abril de 2022. Sueldo Sankly
de Freitas Formiga Secretario Municipal de Obras, Habitação e Transporte Portaria: 014/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2022. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 07.07/2022. A prefeitura municipal de Serrano do Maranhão, através do
Secretário Municipal de Saúde, torna público a suspensão da licitação Pregão Presencial nº
4/2022, oriundo do processo administrativo nº 07.07/2022, inicialmente marcada para 10/05/2022,
horário 08:00hs, para alterações técnicas no Termo de Referencia. Serrano do Maranhão, MA, 04
de maio de 2022. Ramiro José Saif Campos. Secretário Municipal de Saúde.
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