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São Luís, sexta-feira, 6 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

Bravo Armazéns Gerais Ltda.

CNPJ: 01.759.112/0022-18
REGULAMENTO INTERNO
Bravo Armazéns Gerais Ltda. NIRE: 21900596969, CNPJ: 01.759.112/0022-18, Artigo 1º - Serão
recebidas no Armazém mercadorias de natureza nacional ou nacionalizada, de natureza não
agropecuária e admitidas pelo Decreto 1102/1903 e pela IN DREI 72/2019. Artigo 2º - Os seguros,
os prazos, as indenizações, as emissões dos títulos de credito e os casos omissos no presente
Regulamento serão regidos nos exatos termos do Decreto Federal 1.102/1903 e da IN/DREI 72/2019.
Assim também, o horário de funcionamento, o pessoal auxiliar e suas obrigações serão regidos pela
legislação em vigor, bem com pelos usos, costumes e praxes comerciais, desde que não contrários
às normas legais vigentes. São Paulo, 28 de março de 2022. Deyse Dias OAB/SP nº 294.961.
TARIFA REMUNERATÓRIA
Bravo Armazéns Gerais Ltda. NIRE: 21900596969 CNPJ: 01.759.112/0022-18 - 1) Da
Armazenagem Tonelada / Mês: R$13, Palete / Mês: R$32,00; Preço mínimo por Palete / Mês:
R$30,00. 2) Armazenagem e Seguro Quinzena ou Fração: R$0,057; Ad-Valorem por R$1.000:
R$1,00. 3) Emissão de conhecimento de depósito Por título: R$3,50. 4) Mão de obra, pesagem,
movimentação interna, carga/descargamudança: Interna: R$16,00/Ton
São Paulo, 28 de março de 2022, Deyse Dias, OAB/SP nº249.961.
MEMORIAL DESCRITIVO
Bravo Armazéns Gerais Ltda. NIRE: 21900596969, CNPJ: 01.759.112/0022-18, Endereço:
Rodovia BR 230, s/n, Km 411.5, sala 8, CEP 65800-000, Zona Rural, Balsas/MA. 1. Capital Social
atual da Matriz: 20.967.651,00 (vinte milhões, novecentos e sessenta e sete mil e seiscentos e
cinquenta e um reais). Filial sem capital destacado. 2. Equipamentos (quantidade, capacidade e
características, por exemplo: empilhadeira, capacidade 2 toneladas modelo Y). • 4 Empilhadeiras
elétricas, 1.700 kg. • 8 Transpaleteiras elétricas, 2.700 kg. • 1 Empilhadeira GLP, 2.000 kg. • Estrutura
porta paletes, tipo prateleiras com capacidade para 20.000 posições paletes. 3. Operações e
serviços: • Serviços de armazenagem de produtos embalados, sobre paletes de madeira tamanho
1,0 x 1,2m; serviços de paletização e unitização de carga. 4. Capacidade de armazenagem do
galpão em m² ou m³: • 12.000 m² - 31.200 m³ - 20.000 posições paletes. 5. Características do
espaço físico do Armazém: • Galpão fechado, construído em alvenaria com estrutura metálica,
telhado metálico, piso em concreto polido de alta resistência, com 19 docas para carga/descarga.
6. Segurança (itens e condições do armazém): • Área 100% murada, protegida por cerca elétrica,
sistema de CFTV, portaria blindada e sistema de alarme monitorado externamente. Vigilância
armada 24 horas/dia/7 dias semana. • Quais itens irá armazenar? Insumos agrícolas composto
por produtos agroquímicos, embalados, sendo inseticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes etc. 7.
Horário de funcionamento do Armazém Geral: • Horário comercial: 8:00 horas às 18:00 horas, de
2ª feira a 6ª feira e 8:00 horas às 12:00 horas aos sábados.
Declaro, sob as penas da lei que o presente documento é autêntico e as informações verídicas. São
Paulo, 28 de março de 2022. Deyse Dias. OAB /SP nº 249.961.

AVISO REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 016/2022-2ªCHAMADA.
A Prefeitura Municipal de Lago da Pedra-MA, informa a licitação Fracassada do
Pregão Eletrônico nº 016/2022, que tem como objeto o registro de preços para
eventual contratação de empresa especializada em locação de veículos em
transporte escolar para atender as necessidades da secretaria municipal de
educação do município de Lago da Pedra/MA, foi considerada FRACASSADO, ainda, torno público a republicação do Edital, designando nova data e horário
para habilitação e abertura das propostas para o dia 19 de maio de 2022, às
09:00h. Edital disponível através do site: www.lagodapedra.ma.gov.br//, WWW://
www.licitanet.com.br/, Mural de Licitações do TCE/MA e na Prefeitura: Rua Mendes Fonseca, 222, Centro, CEP: 65.715-000, no horário de 08h00min as 12h00minh. 04/05/2022. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022. 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 a manutenção predial
nas unidades básicas de Saúde no município de Esperantinópolis-MA, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e
julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e
as condições do Edital à realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 31 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 www.esperantinopolis.ma.gov.
br. Esperantinópolis - MA, 03 de maio de 2022. Joelson Ribeiro Bezerra Secretario
Municipal de Saúde e Saneamento Portaria: 014/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
CNPJ Nº 06.124.408/0001-51
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022 - 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 item, cujo objeto é o Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada
para fornecimento de água mineral, vasilhame de 20 litros, de interesse do Município de Nina Rodrigues/
MA, no dia 19 de Maio de 2022, ás 14h: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. Esclarecimentos adicionais no
mesmo endereço eletrônico, das 08h:00 as 12h:00.
Nina Rodrigues/MA, 04 de maio de 2022.
Raimundo Nonato Silva Junior
Pregoeiro

Publicado nesta data por problemas técnicos na edição de 04/05/2022
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022-CPL/PMB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 011/2022-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina,
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012, de 01 de janeiro de 2021, torna público que o Pregão Presencial nº 011/2022-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, Registro de Preços para Locação de Veículos,
conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 19.05.2022, às 08h30min, na sala da Comissão Permanente de
Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000,
da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº
155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário
das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura. Esclarecimentos adicionais, no
mesmo endereço. Carolina/MA, 04 de maio de 2022. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO
CNPJ: 06.003.891/0001-16
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 003/2022-SRP. A Comissão Permanente de Licitação
da Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/ MA, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação na modalidade Concorrência sob o nº. 003/2022-SRP, regime de
execução tipo menor preço Global, sistema de registro de preço, no dia 08 de Junho de 2022, às
08:00 horas, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Rosa Maria,
Praça Água Vermelha, s/nº, no Centro de Presidente Juscelino/MA, tendo por objeto: Registro de
Preço para Eventual Contratação de Empresa especializada em Serviços de Pavimentação em
bloco sextavado, meio fio, sarjeta e passeio no Município de Presidente Juscelino- MA. Base Legal:
8.666/93 e alterações. Edital/anexo poderão ser consultados gratuitamente no endereço eletrônico: https://presidentejuscelino.ma.gov.br/portal/portal-editais-licitacao-local ou obtidos mediante recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), através do Documento de Arrecadação
Municipal – DAM no horário das 8:00 às 12:00 horas de 2ª a 6ª feira. Maiores informações poderão
ser obtidas pelo e-mail cplpj@hotmail.com. Presidente Juscelino, 06 de Maio de 2022. Daniel Nina
Nunes, Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2022. AVISO DE
LICITAÇÃO: A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, torna público que
realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2022. Objeto: Registro
de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para Fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Presidente Dutra - MA. REALIZAÇÃO: 19/05/2022 às 09:00 horas DIPLOMA LEGAL: Lei nº 10.520/2002 com
aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES: O
Edital estará disponível na íntegra, no endereço eletrônico: www.compraspresidentedutra.com.br e na Plataforma SACOP-TCE/MA. Presidente Dutra, 03 de maio
de 2022. Otávio Renan Meneses Delmondes Santana – Pregoeiro Municipal. Presidente Dutra – MA. Em 03 de maio de 2022. Otávio Renan Meneses Delmondes
Santana - Pregoeiro Municipal.

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 133/2022 – CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32.851/2022 – EMSERH
OBJETO: Contratação de empresa especializada em Locação de Ambulância de Suporte Avançado USA com condutor, para atender as necessidades da POLICLINICA DO CUJUPE, nova unidade a ser
administrada pela empresa maranhense de serviços hospitalares – EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA SESSÃO: 01/06/2022, às 9h, horário de Brasília.
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@gmail.com e/ou vinicius.licitacao.emserh@gmail.com, ou pelo, telefone
(98) 3235-7333.
São Luís (MA), 3 de maio de 2022
Vinicius Boueres Diogo Fontes
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

A Prefeitura Municipal de Bacabal, com sede na Travessa 15 de Novembro, n.º 229, Centro, CEP 65.700-000,
Bacabal, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na
modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por objeto
a Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços de licença de uso de Software de Folha de
Pagamento, de interesse do Município de Bacabal/MA, conforme Edital e Anexos. A sessão será realizada no dia
19 de maio de 2022 às 09h:00min (nove horas), no sítio www.e-bacabal.com.br. O Edital e seus Anexos estão
disponíveis para consulta e retirada nos endereços eletrônicos www.e-bacabal.com.br e www.bacabal.ma.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas por e-mail no licitacao@bacabal.ma.gov.br com cópia para cpl.
bacabal@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3621-0533. Informa, ainda que diariamente, na sede da Prefeitura
Municipal de Bacabal, de segunda a sexta-feira em dias úteis, das 08h:00min (oito horas) às 12h:00min
(doze horas), o Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de
Licitação – CPL. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bacabal/MA, 05 de maio de 2022. CARLOS
HENRIQUE FERRO SOUSA. Pregoeiro Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP
AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 – SARP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211965/2021 – SARP
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que, por motivos de ordem
administrativa, a licitação em epígrafe, objetivando o Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em serviços de sinalização viária horizontal, vertical, semafórica e dispositivos
auxiliares, incluindo-se a implantação de lombadas e rampas de acessibilidade, de interesse do
Departamento de Trânsito do Maranhão - DETRAN, anteriormente marcada para às 14h do dia 5 de
maio de 2022, fica adiada até ulterior deliberação.
São Luís, 04 de maio de 2022
ÍTALO REIS BROWN
Secretário Adjunto de Registro de Preços

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2022
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 que fará realizar, sob a égide
da Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO, no dia 20 de maio de 2022, às
10h:00min (dez horas) do tipo Menor Preço por Item, sob o regime Fornecimento, objetivando a Contratação
de empresa visando o fornecimento de uma ambulância para o município de Primeira Cruz – MA, 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, 05 de maio de 2022
Lucas Artur Bezerra Pinheiro
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 – SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07.05/2022. O

EDITAL DE CONVOCACÃO ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA POSSE
DA NOVA DIRETORIA
A Presidente do SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DE SÃO LUÍS - SINDIPAN/MA no
uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados
do referido sindicato e sociedade em geral, para participarem de
Assembleia Geral Extraordinária de Posse à nova Diretoria
Eleita, que se realizará no dia 10 de maio de 2022, às 15:00 horas,
na sua sede na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n 4º andar,
Casa da Industria Albano Franco, Retorno da Cohama, nesta Cidade, para dar posse à nova Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados
Representantes juntos à FIEMA e respectivos Suplentes eleitos no
dia 29 de maço de 2022 para o mandato quadriênio: 04/05/2022
a 04/05/2026. O presente edital será afixado no quadro de aviso
desta entidade.
São Luís, 05 de maio de 2022
Francina Rosa Freitas de Andrade
Presidente
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 – SARP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 72821/2022 – SARP
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que realizará às 14h do dia 17
de maio de 2022, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício
Clodomir Milet, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220, nesta Capital, licitação na modalidade
Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, objetivando o Registro de preços para aquisição
de material de consumo – tipo Água Mineral, de interesse da Agência Estadual de Defesa
Agropecuária - AGED/MA; Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural - AGERP/MA;
Casa Civil - CC; Escola de Governo do Estado do Maranhão - EGMA; Fundação de Amparo à Pesquisa
e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FAPEMA; Instituto Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC/MA; Instituto de Colonização e Terras do Maranhão - ITERMA;
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - MOB/MA; Policia Civil do Estado do
Maranhão - PCMA; Procuradoria Geral do Estado do Maranhão - PGE; Policia Militar do Estado do
Maranhão - PMMA; Policia Militar do Estado do Maranhão – CFAP/SÃO LUÍS - PMMA; Secretaria de
Estado da Agricultura Familiar – SAF/MA; Secretaria de Estado de Administração Penitenciária –
SEAP/MA; Secretaria de Comunicação Social – SECOM; Secretaria de Estado do Esporte e Lazer –
SEDEL; Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP; Secretaria de
Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores – SEGEP; Secretaria Estadual do Meio
Ambiente - SEMA; Secretaria de Estado de Programas Estratégicos - SEPE/MA; Secretaria de Estado do
Planejamento e Orçamento – SEPLAN; Secretaria de Turismo do Estado do Maranhão – SETUR;
Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA; Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP e
Secretaria de Estado da Transparência e Controle – STC, em conformidade com especificações e
quantidades constantes no Termo de Referência (ANEXO I), na forma da Lei Federal nº 10.520/2002,
Decreto Federal nº 3.555/2000, do Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, da Lei
Complementar nº 123/2006 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, e suas alterações,
aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à
espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nas páginas
www.compras.ma.gov.br e www.segep.ma.gov.br.
São Luís, 3 de maio de 2022
Ítalo Reis Brown
Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
CNPJ Nº 06.124.408/0001-51
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Nina Rodrigues/MA, instituída pela Portaria em anexo, torna público que no dia 24/05/2022
ás 09h:00 (nove) e sua sede na Praça Rui Fernandes Costa s/n - Centro - Nina Rodrigues/MA, serão
recebidos os envelopes contendo a Documentação de habilitação e Proposta de Preços e iniciada a
abertura dos envelopes relativos a Tomada de Preços em epigrafe do tipo menor preço global de interesse
desta Prefeitura Municipal, nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações, atendidas as especificações e
formalidades. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES. OBSERVAÇÃO: 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, 05 de Maio de
2022. João Batista Bezerra de Sousa - Presidente.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
CNPJ Nº 06.124.408/0001-51
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022 - 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 item, cujo objeto é o
Registro de Preços para a Contratação de serviços de instalação com fornecimento de divisórias, forro (gesso e PVC),
vidros, incluindo mão de obra e materiais necessários, para atender a necessidades da Administração Pública Municipal,
no dia 20 de Maio 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. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico, das 08h:00 as 12h:00.
Nina Rodrigues/MA, 05 de maio de 2022.
Raimundo Nonato Silva Junior
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022
O MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna
público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime
Empreitada por Preço Global, objetivando a Contratação de empresa especializada em acompanhamento
e manutenção do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle – SIMEC, do Município
de Primeira Cruz/MA, no dia 26 de maio de 2022, às 14h:00min (quatorze horas), no auditório da Comissão
Permanente de Licitação, situada à Praça Rua da Matriz, S/N, Centro, Primeira Cruz/MA, sendo 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 08:00 às 12:00 onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos
mediante o recolhimento da importância de R$ 10,00 (dez reais) feito, exclusivamente, através de Documento
de Arrecadação Municipal. Também está disponível na Internet no Site: http://www.primeiracruz.ma.gov.br/
portal. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl-primeiracruz@hotmail.com.
Primeira Cruz–MA, 05 de maio de 2022
Lucas Artur Bezerra Pinheiro
Presidente da CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE REMARCAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 – CSL/SAF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0002612/2022
A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
FAMILIAR, por intermédio de seu Presidente, e no uso das suas atribuições legais e regimentais, torna
público que a licitação em epígrafe, cujo objeto contratação de empresa para implantanção de Sistemas
de Dessalinização, compreendendo: execução de obras civis, fornecimento e instalação de
dessalinizadores, capacitação de operadores, monitoramento e manuntenção dos sistemas, conforme
condições e especificações constantes do ANEXO 01 - Projeto Básico e demais Anexos do Edital, fica
remarcada para às 14h do dia 9 de junho de 2022.
São Luís – MA, 3 de maio de 2022
JOÃO RODRIGO LISBOA SILVA
Presidente

Município de Serrano do Maranhão, através do Secretário de Municipal de Saúde, torna

público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo Menor Preço por lote, modo de disputa aberto e fechado, para
execução indireta por empreitada por preço unitário, com cota de 25% exclusivos para

ME/EPP, para Registro de preços para Contratação de empresa especializada para

aquisição de mobília e utensílios para funcionamento do hopital municipal Nerides
Rodrigues, Unidades Básicas de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Serrano
do Maranhão, conforme as condições

estabelecidas neste edital e seus anexos,

anteriormente marcada para o dia 06/05/2021, as 09:00hs, através do sistema

www.licitaserranodomaranhao.com.br, fica adiada para o dia 19/05/2022, às 09:00hs.
As demais condições permanencem inalteradas. Serrano do Maranhão, MA, 04 de maio
de 2022. Ramiro José Saif Campos. Secretário Municipal de Saúde.
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ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS comunica a realização da Audiência Pública
no dia 12 de maio de 2022 (quinta-feira), às 9h, no Plenário Simão Estácio da Silveira desta Casa
Legislativa. A sessão será destinada à apresentação do Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de
2021 - SEMUS
São Luís (MA), 02 de maio de 2022
OSMAR GOMES DOS SANTOS FILHO
PRESIDENTE
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