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São Luís, quinta-feira, 09 de junho de 2022

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE ACIONISTAS DE NOVO MUNDO AMAZÔNIA S.A.
CNPJ nº 13.530.973/0001-84
NIRE 21.300.013.075
1. Data, Horário e Local: Aos 08 de junho de 2022, às 10:00 horas, na sede da Novo Mundo Amazônia S.A. (“Companhia”),
localizada na Avenida Cinco, nº 1, Quadra E, Módulo 01, Lote
1, Distrito Industrial, São Luís, Maranhão, CEP 65.090-272.
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão
da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/1976 e do artigo
11 do estatuto social da Companhia.
3. Mesa: Presidente: Sr. Carlos Luciano Martins Ribeiro, e Secretário: Sr. Antonio Teodoro Silva Junior.
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre:
4.1. A alteração, conforme disposto abaixo, de determinados
termos e condições do Aval e da Cessão Fiduciária no âmbito da
Emissão.
4.2. A celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários à Emissão, à assunção das obrigações
oriundas das Notas Comerciais Escriturais e à implementação
da Operação de Securitização e da Oferta Restrita, em relação às
matérias do item 4.1 acima.
4.3. A autorização à diretoria e demais representantes legais da
Companhia para negociar termos e condições, fixar honorários,
assinar e tomar as medidas necessárias para a estruturação e
Emissão, a realização da Operação de Securitização e da Oferta
Restrita e a outorga da Cessão Fiduciária e do Aval, em relação
às matérias do item 4.1 acima.
4.4. A ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria da
Companhia em relação às matérias acima.
5. Deliberações: Após exame e discussão, os acionistas resolveram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, dissidências
ou protestos:
5.1. Autorizar a alteração, conforme descrito abaixo, de determinados termos e condições do Aval e da Cessão Fiduciária no
âmbito da 1ª (primeira) emissão, pela acionista Novo Mundo
S.A. (“Emitente”), de notas comerciais escriturais no montante
total de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), em até duas
séries, para colocação privada, nos termos da Lei nº 14.195, de
26 de agosto de 2021, conforme alterada (“Lei 14.195”, “Notas Comerciais Escriturais” e “Emissão”), conforme disposto no
“Termo da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Duas Séries, para Colocação Privada, da Novo Mundo
S.A.” a ser celebrado entre a Emitente, True Securitizadora S.A.
(“Securitizadora”), Carlos Luciano Martins Ribeiro, Ednara de
Oliveira Martins Braga e Silva, Patrícia Auxiliadora de Oliveira
Martins Sepúlveda, Martins Ribeiro Participações Ltda., Companhia, Lótus Participações Ltda., Libélula Participações Ltda.,

e Mont Blanc Participações Ltda. (em conjunto, “Avalistas”)
(“Termo de Emissão de Notas Comerciais Escriturais”), conforme aprovado originalmente pela Companhia por meio daPágina 2 de 4 ata de assembleia geral extraordinária de acionistas da
Companhia realizada em 3 de maio de 2022 e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão em 11 de maio de 2022
sob o nº 20220549397 (“AGE Original”).
5.1.1. O valor total da Emissão é alterado de R$100.000.000,00
(cem milhões de reais), na Data de Emissão, para, no mínimo, R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) e, no máximo,
R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), na Data
de Emissão. Consequentemente, o valor total da emissão de
CRI é alterado de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), na
sua data de emissão, para, no mínimo, R$100.000.000,00 (cem
milhões de reais) e, no máximo, R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), na sua data de emissão.
5.1.2. Em razão do deliberado no item 5.1.1 acima, são, neste
ato, aprovadas as seguintes alterações às características principais das Notas Comerciais Escriturais, as quais deverão ser detalhadas e reguladas no Termo de Emissão de Notas Comerciais
Escriturais e demais documentos no âmbito da operaçãoindependentemente de deliberação societária adicional por órgãos
da administração da Companhia:
(i) Quantidade de Notas Comerciais Escriturais: Serão emitidas, no mínimo, 100.000 (cem mil) Notas Comerciais Escriturais (“Quantidade Mínima de Notas Comerciais Escriturais”)
e, no máximo 150.000 (cento e cinquenta mil) Notas Comerciais Escriturais, sendo que a quantidade de Notas Comerciais
Escriturais a serem emitidas, no total e em cada série,refletirá
o resultado do procedimento de bookbuilding previsto no âmbito da Oferta Restrita (“Procedimento de Bookbuilding”);(ii)
Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de até
R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), na
Data de Emissão; (iii) Número de Séries: A Emissão será realizada em até 2 (duas) séries, sendo que a quantidade de Notas
Comerciais Escriturais a ser alocada em cada série será definida conforme o Procedimento de Bookbuilding, observado que
o somatório das Notas Comerciais Escriturais da primeira série
e das Notas Comerciais Escriturais da segunda série não poderá
exceder a quantidade prevista no inciso (i) acima;(iv) Colocação Parcial: Será admitida a colocação parcial das Notas Comerciais Escriturais desde que haja a colocação da Quantidade Mínima de Notas Comerciais Escriturais. Eventual saldo de
Notas Comerciais Escriturais não colocado no âmbito da Emissão será cancelado pela Companhia, sem a necessidade de qualquer deliberação societária adicional da Companhia; e (v) Demais Condições: Observadas as alterações previstas neste item
5.1 e no item 5.2 abaixo, as demais condições e regras aplicáveis à Emissão e à Cessão Fiduciária serão tratadas no Termo de
Emissão de Notas Comerciais Escriturais e nos demais docu-

PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO
Nº 026/2022 – PMFSN. O PREGOEIRO DA PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta do Processo nº 055/2022, AVISA aos interessados que a ABERTURA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2022, com
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em vista o que consta do Processo nº 056/2022, AVISA aos interessados que a ABERTURA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2022, com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2022 – REGISTRO
DE PREÇO - O Município de Formosa da Serra Negra - MA, torna público aos interessados
que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº
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Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min para consulta ou ser retirado

mentos da Oferta Restrita.
5.2. Aprovar a alteração dos termos e condições da Cessão Fiduciária para refletir o disposto no item 5.1 acima.
5.3. A celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários à Emissão, à assunção das obrigações
oriundas das Notas Comerciais Escriturais e à implementação
da Operação de Securitização e da Oferta Restrita, nos termos
acima.
5.4. Autorizar a diretoria e demais representantes legais da
Companhia para negociar termos e condições, fixar honorários,
assinar e tomar as medidas necessárias para a implementação
das deliberações acima, incluindo a celebração de quaisquer
aditamentos ao Termo de Emissão de Notas Comerciais Escriturais e a qualquer dos demais documentos da Oferta Restrita,
conforme aplicável, declarações, requerimentos, procurações
pelo prazo de validade constante do respectivo mandato e independentemente de limitações temporais previstas em estatuto social, requerimentos, dentre outros) e seus aditamentos, e a
contratação de prestadores de serviços, em qualquer caso necessários ou convenientes ao cumprimento das deliberações acima.
5.5. Ratificar todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia com relação às matérias acima.
Termos iniciados em letra maiúscula que não estiverem aqui
definidos têm o significado que lhes foi atribuído na AGE Original.
Declaração: o presidente e secretário declaram que foram atendidos os requisitos para a elaboração da ata em documento digital com assinaturas eletrônicas qualificadas dos membros da
mesa, acionistas pessoas físicas e representantes legais dos acionistas pessoas jurídicas, todos titulares de certificados eletrônicos emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
ICPBrasil, conforme disposto na Medida Provisória n.º 2.220-2,
de 24 de agosto de 2001, reconhecendo os signatários desta ata
essa forma de assinatura em meio eletrônico, digital e informático como válida e plenamente eficaz para todos os fins de direito.
6.Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta ata na forma de sumário, que foi
lida, aprovada e assinada por todos os presentes, conforme assinaturas. Mesa: Presidente – Carlos Luciano Martins Ribeiro,
Secretário - Antonio Teodoro Silva Junior. Acionistas: Carlos
Luciano Martins Ribeiro, Ednara de Oliveira Martins Braga e
Silva, Patricia Auxiliadora de Oliveira Martins Sepulveda, Martins Ribeiro Participações Ltda. (representada por Carlos Luciano Martins Ribeiro) e Novo Mundo S.A. (representada por José
Carlos Guimarães Mesquita e Alex dos Santos Lima).A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Luís, 08 de junho de 2022.
Carlos Luciano Martins Ribeiro
Presidente
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022. O Município de Lago da
Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL avisa aos interessados que
fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Tomada de Preço.
Tipo de licitação: menor preço global, que será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
NO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA – MA. ABERTURA: 27 de junho de 2022, às
14h30min (catorze e trinta), no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Lago da Pedra MA, situado na Rua Mendes Fonseca, 222 – Centro – Lago da Pedra/MA, onde serão recebidos
e abertos os envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA. Participarão da Licitação todas
as firmas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de
Licitação. Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://www.lagodapedra.ma.gov.br/), no SACOP do TCE/MA: (https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/
mural.zul) e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação
do Município de LAGO DA PEDRA - MA, onde poderão ser consultados e obtidos o Edital e
seus anexos gratuitamente desde que seja em mídia, podendo ainda ser disponibilizado através
do e-mail: cpllagodapedra@gmail.com, Lago da Pedra - MA, 06 de junho de 2022. Sabrina
Santos de Araújo - Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 013/2022-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 013/2022-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, para Registro de Preços de Móveis, conforme Anexo
I do Edital, realizar-se-á em 22.06.2026, 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 de e-mail. Carolina/MA, 07 de junho de 2022. AMILTON FERREIRA
GUIMARÃES-Pregoeiro.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3051/0222 - 1° Leilão e nº 3052/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo
de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se
encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação
Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do
qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de
01/07/2022 até 10/07/2022, no primeiro leilão, e de 15/07/2022 até 25/07/2022, no segundo
leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, BA, CE, DF, GO, MA,
MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SP e TO e no escritório do leiloeiro,
Sr. DANIEL ELIAS GARCIA, no endereço Rua Alameda Santos, nº. 1767- 1773, caixa
postal 104779, Cerqueira Cesar, CEP: 01419-100, São Paulo/SP, telefones 0800-2787431;
(11)93493-0397. Atendimento no horário de segunda a sexta das 08:00 às 12:00hs e 13:30 às
18:00hs (Site: www.danielgarcialeiloes.com.br). (O Edital estará disponível também no site:
www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 11/07/2022, às 13h (horário
de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 26/07/2022,
às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço:
www.danielgarcialeiloes.com.br).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILANDIA
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO
ELETRONICO SRP N.º 16/2022 – CPL PROCESSO ADM.
Nº 028/2022. O aviso de Licitação publicado no Diário
do Estado, ano XLVI, Edição 104, no dia 03 de junho de
2022. ONDE SE LÊ: realizará no dia 16 de junho de 2022,
às 10:00hs (dez horas). LEIA-SE. realizará no dia 22 de
junho de 2022, às 10:00hs (dez horas). Tufilândia – MA,
03/06/2022. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal.

