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São Luís, terça-feira, 3 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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 010/2022-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina,
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 12, de 01 de janeiro de 2021, torna público que o Pregão
Presencial nº 010/2022-CPL/PMC, do tipo Menor Preço por Item, para Registro de Preços de aquisição de
Livros didáticos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á
em 16.05.2022, 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, no site www.carolina.ma.gov.br e SACOP. Esclarecimentos adicionais, no
mesmo endereço. Carolina/MA, 29 de abril de 2022. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE CONTINUAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Comissão Permanente de
Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público aos
interessados, em especial às empresas participantes da licitação, que, nos termos
da Lei n°. 8.666/93, a sessão pública para a continuação da Tomada de Preços nº.
002/2022 acontecerá às 14h00min do dia 10 de maio de 2022, na sala de reuniões da
Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, s/nº - Centro, Lima Campos–
MA, com o resultado do julgamento das propostas de preços. Maiores informações no
endereço supracitado ou pelo e-mail: licitacao@limacampos.ma.gov.br.
Lima Campos–MA, 29 de abril de 2022.
Valmí Silva Júnior
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 001 de 22 de outubro de 2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2022 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 872/2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem com café da
manhã.
DATA DA ABERTURA: 16/05/2022 às 14h00min, horário de Brasília.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br, www.centralcomprasbhsma.com.br e
Mural de Contratações do SACOP - www.tcema.tc.br.
Barreirinhas (MA), 29 de abril de 2022.
Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022
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, que a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, no dia 10 de maio de 2022, às
14h:00min (quatorze horas) do tipo Menor Preço por Item, sob o regime Fornecimento, objetivando a Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de Material Permanente de uso hospitalar para atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Primeira Cruz – MA, no endereço eletrônico: https://licitanet.com.br, fica
adiada para o dia 13 de maio de 2022 as 10h00min (dez horas). 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, 02 de maio de 2022
Lucas Artur Bezerra Pinheiro
Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.067/2022
OBJETO: Aquisição de Ambulâncias tipo A – Simples Remoção, para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Saúde de Barreirinhas.
DATA DA ABERTURA: 18/05/2022 às 09h00min, horário de Brasília.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br, www.centralcomprasbhsma.com.br e
Mural de Contratações do SACOP - www.tcema.tc.br.
Barreirinhas (MA), 29 de abril de 2022.
Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2022. REGISTRO DE PREÇOS.
O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através
da Coordenação Municipal de Administração e Finanças, torna público que fará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002,
Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta
visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura, eventual e parcelada aquisição de material
de limpeza e higiene, para atender as necessidades do município de Lagoa Grande do Maranhão (MA). ABERTURA: 18 de maio de 2022 às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e
seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de
Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00
às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail
cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa
Grande do Maranhão (MA), 02 de maio de 2022. ANTÔNIO KLEBER CARDOSO DA SILVA. Coordenação Municipal de Administração e Finanças. CPF nº 783.101.993-68. Portaria nº
014/2021-PMLG-GP.
_______________________

REQUERIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL
SINDANEPS – SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS
PROMOTORAS DE CRÉDITO E CORRESPONDENTES NO PAÍS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital e usando das atribuições que lhe confere o estatuto em vigor, o Presidente do SINDANEPS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS PROMOTORAS DE CRÉDITO E CORRESPONDENTES NO PAÍS, entidade
sindical de 1° grau que representa a categoria econômica (patronal) das empresas promotoras de crédito e correspondentes no país, com base territorial nacional, inscrito no CNPJ sob o n. 21.454.174/0001-02, com sede na Rua XV de
Novembro n. 269, 2° andar, conj. 203, Centro, São Paulo/SP, CEP 01013-001, vem, por meio deste edital, convocar todas
as empresas da categoria econômica das empresas promotoras de crédito e correspondentes no país para se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 22 de junho de 2022, às 10h em primeira convocação e às 11h
em segunda convocação, em sua sede social, localizada na Rua XV de Novembro, n. 269, 2° andar, conj. 203, Centro,
São Paulo/SP EP 01013-001, cuja ordem do dia é: 1) ratificar a fundação do SINDANEPS - SINDICATO NACIONAL
DAS EMPRESAS PROMOTORAS DE CRÉDITO E CORRESPONDENTES NO PAÍS; 2) alterar o estatuto social; 3)
ratificar a eleição dos membros da diretoria executiva e do conselho fiscal para o quadriênio vigente.
São Paulo, 03 de maio de 2022
Edison João Costa
Presidente do SINDANEPS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS
PROMOTORAS DE CRÉDITO E CORRESPONDENTES NO PAÍS.

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-DPE/MA
A Defensoria Pública do Estado do Maranhão, através de sua Comissão Permanente de Licitação
- CPL, torna público que realizará o Pregão Eletrônico nº 012/2022 na forma da Lei Federal nº
10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar Federal
nº 123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes a espécie, licitação na modalidade Pregão
Eletrônico para contratação de empresa especializada nos serviços continuados de vigilância
eletrônica monitorada à distância nos núcleos da capital e dos interiores da DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO, em regime de comodato. O sistema de vigilância consiste nos sistemas de CERCA
ELÉTRICA, CFTV/IP (Circuito Interno de TV) e ALARMES ULTRASSENSÍVEIS, contemplando
o FORNECIMENTO de todos os equipamentos, materiais e mão de obra para a IMPLANTAÇÃO/
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA e o MONITORAMENTO a distância
Via Rede/Internet, Rádio ou GPRS, nas condições constantes do Termo de Referência - ANEXO I
do Edital. Data/Hora abertura do certame: dia 19/maio/2022 às 09:00h. O Edital está disponível nas
páginas: www.comprasgovernamentais.gov.br; defensoria.ma.def.br e www.tce.ma.gov.br.
São Luís, 29/abril/2022.
Comissão Permanente de Licitação-DPE/MA.

A Itacel Terminal de Celulose de Itaqui torna público que REQUEREU junto à Secretaria do Estado
do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA
a renovação da Licença de Operação para a atividade de Armazém de Celulose conforme Proc. N°
60909/2022 a ser localizado no Porto de Itaqui no
município de São Luís / MA.
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022. A Prefeitura Municipal de Santo
Amaro do Maranhão – MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito 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 em serviços de obras e engenharia para
recuperação de estradas vicinais em Santo Amaro - MA, de interesse da Secretaria Municipal
Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito e Transporte, com recursos provenientes do CV
N° 8.078/2020, o qual será processado e julgado em conformidade com as disposições
da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se
às 13:00 horas do dia 20 de maio de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada
na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Praça Nossa Senhora da
Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA, no dia, hora e local citados, em
que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. 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 e através do E-mail:
cplsantoamaro.ma@gmail.com. Santo Amaro do Maranhão (MA), 29 de abril de 2022. João
da Cruz de Aguiar Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito e Transporte Portaria: 006/2021

A
ESTADO DO MARANHÃO
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO
CONVOCAÇÃO
O Conselho Estadual de Educação do Maranhão convoca o representante legal do Instituto Ícaro de
Educação, Gestão e Desenvolvimento Profissional Ltda, instituição privada de ensino, na categoria
particular, localizada no município de São Luís - Maranhão, para comparecer à sede deste Conselho à
Rua do Sol, nº 412 - Centro, São Luís MA, no horário das 14h às 17h, no prazo máximo de 30 dias, a partir
da data desta publicação, para tratar de assunto relacionado ao processo nº 053/2015 - CEE/MA, de
interesse da referida escola.

EQUATORIAL

ENERGIA

MARANHÃO,

inscrita

no

CNPJ

Nº

06.272.793/0001-84, torna público, que REQUEREU junto à Secretaria
do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Licença
Ambiental de Regularização, referente a Rede de distribuição em 34,5 kV
do Complexo Turístico da Cachoeira do Itapecuruzinho, conforme Proc. Nº
78943/2022, a ser localizada em Carolina – Maranhão.

Atenciosamente,
Soraia Raquel AI es da Silva
Presidente /CEE/ MA

A Eneva S.A. torna público que requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais – SEMA a Autorização de Supressão de Vegetação para a instalação do
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022. A Prefeitura Municipal de Santo Amaro
do Maranhão – MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito
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 em serviços de obras e engenharia para recuperação de meio-fios, sarjetas e pavimentação em blocos de concreto em vias urbanas do município, de interesse da Secretaria Municipal
Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito e Transporte, o qual será processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do
Edital à realizar-se às 08:00 horas do dia 20 de maio de 2022. A sessão pública de julgamento será
realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Praça Nossa Senhora
da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA, no dia, hora e local citados, em que
serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. 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 e através do E-mail: cplsantoamaro.ma@gmail.com.
Santo Amaro do Maranhão (MA), 29 de abril de 2022. João da Cruz de Aguiar Secretário Municipal
de Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito e Transporte Portaria: 006/2021

REQUERIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL
A Itacel Terminal de Celulose de Itaqui torna público, que REQUEREU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em
06/04/2022, Autorização para Diluição de Efluentes situado no Porto de Itaqui em São Luís, Estado
do Maranhão, para fins diluição de efluentes sanitários, conforme dados constantes no processo n°
70581/2022.

Projeto de Produção e Escoamento de Gás Natural do Campo de Gavião Tesoura, para fins
de supressão vegetal para uso alternativo do solo, conforme dados constantes no Processo
nº 22050000810/2022, e-processo nº 90109/2022.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 - EMAP
A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que realizará
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço (lote único), no modo de disputa
aberto, com orçamento sigiloso, no dia 25/05/2022, às 9h – Hora de Brasília - DF, por meio do uso de
recursos de tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br, para contratação de empresa
especializada para o fornecimento de 2 (duas) licenças URL Filtering PAN DB para SOLUÇÃO DE
FIREWALL - PALOALTO NETWORKS com subscrição de 36 meses, de acordo com o constante no
Processo Administrativo Eletrônico nº 0257/2022 - EMAP, de 04/02/2022 e especificações e condições do
Edital e seus Anexos, e em conformidade disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da
Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link
Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente, mediante solicitação pelo e-mail:
csl@emap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Esclarecimentos e
informações adicionais serão prestados aos interessados no site www.emap.ma.gov.br. Telefones: (98)
3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533.
São Luís/MA, 28 de abril de 2022
Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho
Gerente de Compras e Contratos da EMAP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
N° 0032500/2022 (APENSO N° 0239048/2019)
O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pelo Secretário de Estado

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL
da Saúde, por meio da Portaria/SES/MA n° 131, de 9 de fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial do
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

Estado do Maranhão n° 33, de 16 de fevereiro de 2022, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto no art. 256, II, § 3°, do Código de Processo Civil Brasileiro, CITA pelo presente Edital, JOSE
RIBAMAR MARQUES MELLO, Auxiliar de Serviços/Auxiliar de Patologia Clínica, para, no prazo de 15
(quinze) dias, a partir da publicação deste, comparecer na Sala do Serviço de Sindicância e
Processo Administrativo Disciplinar da Secretaria de Estado da Saúde - SESPAD/SES, instalado
no 2° andar do Prédio da Casa do Trabalhador, localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque,
s/n°, Calhau - São Luís - MA, a fim de saber que estão correndo em seus termos legais, os autos do
Processo Administrativo Disciplinar n° 0032500/2022 (apenso n° 239048/2019) em que o mesmo figura
como servidor arguido, em razão da denúncia de possíveis irregularidades relacionadas a acumulo de
cargo, conforme a Lei n° 6.107/1994 de julho de 1994.

A Itacel Terminal de Celulose de Itaqui torna público
AVISO DE LICITAÇÃO
que REQUEREU
junto à Secretaria do Estado do Meio
PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2022 – CCL/PMB
ADMINISTRATIVO
N° 1.181/2022
AmbientePROCESSO
e Recursos
Naturais
– SEMA a renovação da
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de cestas básicas para serem distribuídas
Licença
devisando
Operação
para aematividade
de Armazém
como benefício
eventual,
atender a famílias
situação de vulnerabilidade
social do de CeMunicípio de Barreirinhas.
lulose conforme Proc. N° 60909/2022 a ser localizado no
DATA DA ABERTURA: 16/05/2022 às 09h00min, horário de Brasília.
LOCAL Porto
DE REALIZAÇÃO:
Portal de
CMB
– www.centralcomprasbhsma.com.br
de Itaqui
no
município
de São Luís / MA.
Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br, www.centralcomprasbhsma.com.br e
Mural de Contratações do SACOP - www.tcema.tc.br.
Barreirinhas (MA), 29 de abril de 2022.
Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - Mirador/MA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022-CPL/PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022-AL
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Mirador, por meio de seu Presidente, Antônio
Barros Araújo, com fulcro na Tomada de Preços em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa para reforma da
Secretaria Muncipal de Educação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará a sessão de licitação
no dia 19 de maio de 2022 às 09:30hs localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - Mirador/MA.
O presente Edital esta à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações da
Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE no portal da transparência
do município por meio do link http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce ou ainda
no Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas do Tribunal de Contas do Maranhão (“SACOP”) via
o seguinte link https://site.tce.ma.gov.br/.
Mirador, 28 de abril de 2022.
Antônio Barros Araújo
Presidente da CPL/PMM

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2022. REGISTRO DE PREÇOS.
O MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da
Secretaria Municipal de Educação, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019
e pela Lei n° 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE
PREÇOS para eventual, futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de reformas de carteiras escolar para a rede de ensino do município de Lagoa Grande do Maranhão (MA). ABERTURA: 18 de maio de 2022 às 14:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital
e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, na Av. 1º de Maio, S/N – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA, no horário
das 08:00 às 12:00 horas. No endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e por
e-mail: cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br.
Lagoa Grande do Maranhão (MA), 02 de maio de 2022. Petrônio Cortez de Almeida. Secretário
Municipal de Educação. CPF: 303.336.953-72. Portaria n°013/2021-PMLG-GP.
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São Luís, 26 de abril de 2022
Sonia Maria Ferreira
Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. TOMADA DE
PREÇOS N° 001/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
070/2022. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. A
Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, através da
Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público o
resultado do julgamento das propostas de preços da
Tomada de Preços n° 001/2022 referente à Contratação de
pessoa jurídica especializada para a construção de escolas
com 01 (uma) sala em vários povoados no Município de
Bom Jardim/MA, Processo Administrativo n° 070/2022.
Conforme a análise da Comissão Permanente de Licitação
do Município e do parecer do setor de engenharia do
município, chegou-se ao seguinte julgamento: As
empresas habilitadas são: 1- PS OBRAS E PROJETOS DE
ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 63.571.137/0001-16; 2- A R
CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº
20.000.230/0001-68;
3R
R
ASSESSORIA
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA,
CNPJ
sob
o
nº
37.382.431/0001-70; 4- K. R. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
EIRELI, CNPJ sob o nº 09.584.688/0001-79; 5- MIX
GESTAO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI EPP, CNPJ Nº
27.896.522/0001-70. As Empresas não habilitadas são: 1VANDERLAN
P
SANTOS
EIRELLI,
CNPJ
Nº
09.050.814/0001-05: a. Não apresentou o comprovante de
seguro; b. O atestado que capacidade técnica há
divergência do contrato de trabalho com a engenheira e os
atestados apresentados; c. Não apresentou CRC do
contador. 2 - IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, CNPJ
sob o nº 19.541.608/0001-51: a. Apresentou a certidão
negativa de falência apenas do Distrito Federal e territórios
e não do seu foro correspondente. 3 - JOSE ROSINALDO
RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ Nº 08.866.317/0001-17: a.
Cadastro municipal fora do prazo. 4 - ECL CONSTRUÇOES &
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 26.825.253/0001-98: a. Não
apresentou o seguro garantia; b. Cadastro municipal fora do
prazo. 5 - MSETE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº
10.515.079/0001-47: a. Certidão do contador diversa do
responsável pelo balanço; b. Não comprovou a vinculação
do responsável técnico; c. Certidão específica e
simplificada vencidas. 6 - A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
– EPP, CNPJ Nº 16.793.035/0001-65: a. Não apresentou a
certidão de falência. Desta forma, está aberto o prazo de 05
(cinco) dias para interposição de recurso nos termos do
Art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Os autos do Processo Administrativo encontram-se com
vistas aos interessados na Comissão Permanente de
Licitação – CPL. Bom Jardim/MA, 02 de maio de 2022.
Ingrid Silva dos Santos. Presidente da CPL. Daniel Araújo
Costa. Equipe de Apoio. Margareth Tatcher de Sousa
Oliveira. Equipe de Apoio.

Nosso papel
tá on,
tá impresso,
todo dia
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