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WhatsApp: (98) 98785-3146| E-mail: 1rislatendimento@gmail.com | R. das Andirobas 10, Edifício Executive Lake Center, Jardim Renascença | CEP: 650075-040

INTIMAÇÃO

1ª ZONA DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO LUÍS

Pelo presente edital e por estar em lugar ignorado, incerto ou inacessível, fica o abaixo relacionado, 

intimado para ciência, de que estamos autorizados na forma da Lei 9.514/97 a promover a Consolidação da 

Propriedade da respectiva alienação fiduciária que oneram o imóvel do qual detém a propriedade suspensiva 

e posse direta, o abaixo referido.

Fica, portanto, ciente de que têm o prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da publicação desta, 
para querendo purgar o débito e evitar a Consolidação da Propriedade, o que poderá ser feito no Cartório de 
Registro de Imóveis da 1ª Zona, situado à Rua das Andirobas, 040, Edifício Executive Lake Center, 6º Andar 
- Jardim Renascença, São Luís/MA, de segunda à sexta-feira no horário das 08:00 às 17:00 horas, ou nas 
agências do Banco Bradesco S/A.

ABDORAL VIEIRA MARTINS JUNIOR, CPF:489.375.253-72.
Imóvel: Sala nº 1.004 do empreendimento denominado SÃO LUÍS MULTIEMPRESARIAL, situado na 
avenida Colares Moreira, nº 10, quadra 23, Renascença, nesta cidade.
Contrato nº: 744765-5
Matrícula nº. 54.699, do Livro 2- LN, Fls.108.

São Luís/MA, 27 de junho de 2022. 

__________________________________
Danielly Colins Araujo
Escrevente Substituta

Prot.241.677

Poder Judiciário TJMA. Selo: 
INTIMA0297023221JXLHK6N39T93, 
27/06/2022 10:32:05, Ato: 16.23, Parte(s): 
ROCHA MARINHO E SALES 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CM 8794, 
Total R$ 44,17 Emol R$ 39,80 FERC R$ 1,19 
FADEP R$ 1,59 FEMP R$ 1,59 Consulte em 
https://selo.tjma.jus.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA/MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 017/2022-CPL PROCESSO ADM. 
Nº 033/2022. A Prefeitura Municipal de Tufilândia/MA, CNPJ: 01.612.631/0001-24, através da 
Comissão de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 
04 de agosto de 2022, às 10:00hs (dez horas).  Licitação para Registro de Preços para eventual e 
futura contratação de empresa especializada no fornecimento de oxigênio medicinal para atender as 
necessidades do Hospital Municipal Santa Terezinha do Município de Tufilândia - MA, conforme 
detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de 
recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site:https://www.comprastufilandia.
com.br/home.jsf?windowId=d88. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto 
Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 
123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de 
outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.comprastufilandia.com.br; ou Portal 
da Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.tufilandia@outlook.com 
ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser 
obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª 
feira, das 8h às 12h, no endereço Rua do Comercio nº 191, Centro, CEP 65.387-000.  Tufulandia/MA, 
19 de julho de 2022. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA/MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 018/2022-CPL PROCESSO ADM. Nº 
034/2022. A Prefeitura Municipal de Tufilândia/MA, CNPJ: 01.612.631/0001-24, através da Comissão 
de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 04 de agosto 
de 2022, às 14:00hs (quatorze horas).  Licitação para Registro de Preços para eventual e futura 
contratação de empresa para Prestação de Serviços de manutenção com reposição de peças de ar 
condicionado e refrigeração em geral, atendendo as necessidades das Secretárias do Município de 
Tufilândia - MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão 
pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site https://
www.comprastufilandia.com.br/home.jsf?windowId=d88. Com fundamentação na Lei Federal nº 
10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na 
Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei 
nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.comprastufilandia.
com.br; ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.
tufilandia@outlook.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-
CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável 
(pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Rua do Comercio nº 191, Centro, CEP 65.387-
000.  Tufulandia/MA, 19 de julho de 2022. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA/MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 018/2022-CPL PROCESSO ADM. Nº 
034/2022. A Prefeitura Municipal de Tufilândia/MA, CNPJ: 01.612.631/0001-24, através da Comissão 
de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 04 de agosto 
de 2022, às 14:00hs (quatorze horas).  Licitação para Registro de Preços para eventual e futura 
contratação de empresa para Prestação de Serviços de manutenção com reposição de peças de ar 
condicionado e refrigeração em geral, atendendo as necessidades das Secretárias do Município de 
Tufilândia - MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão 
pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site https://
www.comprastufilandia.com.br/home.jsf?windowId=d88. Com fundamentação na Lei Federal nº 
10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na 
Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei 
nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.comprastufilandia.
com.br; ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.
tufilandia@outlook.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-
CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável 
(pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Rua do Comercio nº 191, Centro, CEP 65.387-
000.  Tufulandia/MA, 19 de julho de 2022. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM

Av. Manuel Matias, s/n – Centro- CEP: 65.723-000 – Bernardo do Mearim – MA
CNPJ N.° 01.612.345/0001-69

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Educação, torna público que fará licitação na modalidade Concorrência. 
BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de 
Bernardo do Mearim/MA.
ABERTURA: 18 de agosto de 2022 às 14:30 horas. 
TIPO DE LICITAÇÃO:  Menor Preço.                             
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. 
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão 
Central de Licitação, no endereço Av. Manuel Matias, s/n – Centro – Bernardo do Mearim/MA, de 2ª a 6ª 
feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, bem como pela internet, através do endereço eletrônico www.
bernardodomearim.ma.gov.br

Bernardo do Mearim (MA), 12 de julho de 2022.
RAILSON FERREIRA DE SOUSA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
MAT. 0000061

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM

Av. Manuel Matias, s/n – Centro- CEP: 65.723-000 – Bernardo do Mearim – MA
CNPJ N.° 01.612.345/0001-69

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças, torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços. 
BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Recuperação de Estradas Vici-
nais no Município de Bernardo do Mearim/MA.
ABERTURA: 04 de agosto de 2022 às 14:30 horas. 
TIPO DE LICITAÇÃO:  Menor Preço.                              
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. 
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão 
Central de Licitação, no endereço Av. Manuel Matias, s/n – Centro – Bernardo do Mearim/MA, de 2ª a 6ª 
feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, bem como pela internet, através do endereço eletrônico www.
bernardodomearim.ma.gov.br

Bernardo do Mearim (MA), 12 de julho de 2022.
ANÍZIO NETO LINO BARBOZA

SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos

CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ: 11.423.292/0001-91
AVISOS DE ADIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna 
público aos interessados que, em caráter excepcional e tendo em vista o pedido de esclarecimento 
referente ao Edital do Pregão Eletrônico n°. 032/2022, objetivando a eventual contratação de 
empresa especializada na prestação de Serviços Laboratoriais em Análises Clínicas para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lima Campos/MA, e, considerando 
a necessidade de analisar os questionamentos aventados neste pedido de esclarecimento e 
eventualmente, promover modificações no Edital, decide adiar “sine die”, a referida licitação, 
cujo certame licitatório estava marcado para ocorrer no dia 25/07/2022 às 09:00h. O Município 
comunicará os interessados quanto a eventuais retificações ao edital e nova data da sessão pública. 
Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 19 de julho de 2022.
Lidiane de Sá Curvina

Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 010, de 01 de janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA 

CNPJ: 06.002.372/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 051/2022

O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, designada pelo Decreto nº 041/2022, torna público que 
realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 04 de agosto de 2022, na plataforma Compras Públicas, no 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a seleção da proposta mais vantajosa visando o 
registro de preços para a eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de material 
esportivo para as atividades de karatê e capoeira, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social de Anajatuba/MA, conforme disposições previstas no Edital e seus 
Anexos, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 029/2021, 
Decreto Municipal nº 023/2021, Decreto Municipal nº 022/2021 subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas 
alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua 
Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser 
consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, 
no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.  
Anajatuba - MA, em 19 de julho de 2022. TÉSSIA VIRGINIA MARTINS REIS DUTRA. Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social. Decreto nº 041/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2022

O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário 
Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº 006/2022, torna público que realizará às 09:00h 
(Nove horas) do dia 08 de agosto de 2022, na plataforma Compras Públicas, no endereço eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço por item, tendo por objeto Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de plantadeira e 
adubadora de milho e plantadeiras de mandioca para atender as necessidades do Município de 
Anajatuba/MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº 
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 029/2021, Decreto Municipal nº 023/2021, 
Decreto Municipal nº 022/2021 subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas alterações e demais legislações 
pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª 
a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados 
gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: 
www.anajatuba.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 19 de 
julho de 2022. LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretário Municipal de Administração. Decreto nº 
006/2022.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº046/2022

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário 
Municipal de Saúde, designado pelo Decreto nº042/2022, torna público para conhecimento dos 
interessados que o Pregão Eletrônico SRP nº046/2022, cujo objeto é a Seleção da proposta mais vantajosa 
visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para 
fornecimento de materiais de insumos hospitalar e atenção básica, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba -MA, com abertura prevista para o dia 03 de 
AGOSTO de 2022, às 09:00h (Nove horas) na plataforma Compras Públicas,  FICA ADIADO “SINE 
DIE”, motivo: Adequações no Termo de Referência e Edital. Anajatuba - MA, em 19 de JULHO de 2022. 
LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO. Secretário Municipal de Saúde. Decreto nº042/2022.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº047/2022

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário 
Municipal de Saúde, designado pelo Decreto nº042/2022, torna público para conhecimento dos 
interessados que o Pregão Eletrônico SRP nº047/2022, cujo objeto é a Seleção da proposta mais vantajosa 
visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para 
fornecimento de materiais laboratoriais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Anajatuba -MA, com abertura prevista para o dia  08 de AGOSTO de 2022, às 09:00h (Nove 
horas) na plataforma Compras Públicas,  FICA ADIADO “SINE DIE”, motivo: Adequações no Termo de 
Referência e Edital. Anajatuba - MA, em 19 de JULHO de 2022. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO. 
Secretário Municipal de Saúde. Decreto nº042/2022.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº049/2022

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário 
Municipal de Saúde, designado pelo Decreto nº042/2022, torna público para conhecimento dos 
interessados que o Pregão Eletrônico SRP nº049/2022, cujo objeto é a Seleção da proposta mais vantajosa 
visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para 
fornecimento de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
do Município de Anajatuba -MA, com abertura prevista para o dia  11 de AGOSTO de 2022, às 09:00h 
(Nove horas) na plataforma Compras Públicas,  FICA ADIADO “SINE DIE”, motivo: Adequações no 
Termo de Referência e Edital. Anajatuba - MA, em 19 de JULHO de 2022. LUIS FERNANDO COSTA 
ARAGÃO. Secretário Municipal de Saúde. Decreto nº042/2022.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA, POR SUA SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, LOCALIZADA NA RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO, 
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MARANHÃO, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS 
INTERESSADOS QUE NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, ÀS 14H00MIN, REALIZARÁ LICITAÇÃO NA 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO, TENDO POR OBJETO: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA, NOS 
TERMOS DA LEI Nº 10.520/02 E SUBSIDIARIAMENTE A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. EDITAL 
E SEUS ANEXOS ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NO ENDEREÇO SUPRA DE 2ª A 6ª 
FEIRA NO HORÁRIO DE 07:30  ÀS 13:30 HORAS, SITE WWW.BLL.ORG.BR, E ATRAVÉS DO E-MAIL: 
LICITACAOGEB@GMAIL.COM.

Governador Eugênio Barros - MA, 19 de julho de 2022.
Márcio Irla de Sousa Cortez

Pregoeiro Municipal

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através do seu Pregoeiro, na forma da Lei 
Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, informa que realizará licitação, 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de interesse da 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, conforme a seguir discriminado:

As propostas serão recebidas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informa-se ainda que o 
edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do Maranhão, 
onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, através do site www.licitacoes.uema.br e 
www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 2016-8114.

São Luís, 15 de julho de 2022
Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da CSL/UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO
03/08/2022 9h30 Nº 102616/2022 Pregão Eletrônico nº 033/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de hospedagem (Apto. Individual e 
Duplo) e hotelaria com categoria mínima de 3 estrelas, incluindo o fornecimento de almoço e 
jantar.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 

URBANISMO E TRÂNSITO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, TORNA 
PÚBLICO AOS INTERESSADOS QUE, COM BASE NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS 
ALTERAÇÕES POSTERIORES E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES, FARÁ REALIZAR ÀS 09:00HS 
(NOVE HORAS) DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 
004/2022, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA E REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DO 
TIPO MENOR PREÇO, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS/MA, DE INTERESSE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO, EM CONFORMIDADE COM 
O PROJETO BÁSICO DISPOSTO NO ANEXO XIV DO EDITAL. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ REALIZADA 
NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, SITUADA NA AV. JK, S/Nº, 
CENTRO, CEP: 65.728-000, LIMA CAMPOS/MA. O EDITAL E SEUS ANEXOS ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS 
INTERESSADOS NO ENDEREÇO SUPRA, DE 2ª A 6ª FEIRA, NO HORÁRIO DAS 08:00HS (OITO HORAS) 
ÀS 12:00HS (DOZE HORAS), ONDE PODERÃO SER CONSULTADOS OU OBTIDOS GRATUITAMENTE. 
O EDITAL TAMBÉM PODERÁ SER OBTIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO: WWW.LIMACAMPOS.MA.GOV.BR. 
ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS NO MESMO ENDEREÇO E/OU PELO TELEFONE (0**99) 3646-1112.
 

LIMA CAMPOS–MA, 18 DE JULHO DE 2022.
JOSÉ RONALDO BARROS SANTANA

                              SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO
DECRETO Nº. 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA torna público que 
realizará a LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 002/2022 - PRL/CAEMA, pelo critério de julgamento de menor 
preço, no modo de disputa aberto, sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço 
unitário, com orçamento sigiloso, às 9h do dia 25 de agosto de 2022, horário de Brasília - DF, por meio 
do uso de recursos de tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br, cujo objeto é a 
contratação de empresa para prestação dos serviços de conclusão de Implantação e Ampliação do 
Sistema de Esgotamento Sanitário de São Luís - ETAPA 1 - SISTEMA VINHAIS (PAC 1), conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. A presente licitação 
reger-se-á nos termos do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CAEMA – RILC, 
da Lei Federal n° 13.303/2016, aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto 
de 2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016 e demais normas pertinentes à 
espécie. Esse Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico 
http://www.caema.ma.gov.br/portalcaema/, onde poderá ser consultado gratuitamente. Informações 
adicionais, pelos telefones (98) 3219-5016/5017 e pelo e-mail centrallicitacao@caema.ma.gov.br.

São Luís/MA, 15 de julho de 2022
WERNHER MAX BAUER

Presidente da PRL

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 002/2022 – PRL/CAEMA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1476/2022 – CAEMA

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 06.272.793/0001-84

(Companhia Aberta) - Código CVM n.º 01660-8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REA-
LIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2022. Equatorial Maranhão Distribuidora de Ener-
gia S.A. (“Companhia”), nos termos do art. 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e dos 
arts. 4º e 6º da Resolução CVM 81/22 (“RCVM 81”), e em atendimento ao art. 123 da 
Lei das S.A., em vista do requerimento para convocação de assembleia geral extraor-
dinária enviada à Companhia pela acionista Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletro-
bras (CNPJ n.º 00.001.180/0002-07), convoca os senhores acionistas a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada, em primeira convoca-
ção, no dia 17 de agosto de 2022, às 10 horas, de forma exclusivamente digital, para 
examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a destituição de Fer-
nanda Maria Vieira Lima Schuery Soares e Raquel Mazal Kraus como membro efetiva 
e respectiva suplente do Conselho Fiscal da Companhia, cargos para os quais foram 
indicadas e eleitas em votação em separado de acionistas detentores de ações prefe-
renciais; (ii) a destituição de Paula Prado Rodrigues Couto e Eduardo da Costa Ramos 
como membro efetiva e respectivo suplente do Conselho Fiscal da Companhia, cargos 
para os quais foram indicados e eleitos em votação em separado de acionistas minori-
tários; (iii) condicionados à destituição dos conselheiros fiscais, a eleição de novos 
membros efetivos e respectivos suplentes substitutos do Conselho de Fiscal da Com-
panhia, a serem eleitos por meio de eleição em separado de acionistas detentores de 
ações preferenciais e de eleição em separado de acionistas minoritários; e (iv) autori-
zar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar 
as deliberações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia será re-
alizada de maneira exclusivamente digital, na plataforma “Microsoft Teams” observan-
do o disposto na RCVM 81, de forma que os Senhores Acionistas, observados os res-
pectivos prazos e procedimentos, poderão participar e votar na Assembleia por meio 
de sistema eletrônico para participação a distância. Os acionistas interessados em 
participar da Assembleia por meio de sistema eletrônico de votação a distância deve-
rão se cadastrar, impreterivelmente até o dia 15 de agosto de 2022, mediante solicita-
ção pelo e-mail ri@equatorialenergia.com.br, fornecendo as informações e documen-
tos indicados abaixo. 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. Após a validação dos documentos submetidos pela Com-
panhia, o acionista receberá, nas 24 horas que antecederem a Assembleia, as informa-
ções necessárias à sua participação. 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. Na data 
da Assembleia, o registro da presença do acionista via sistema eletrônico somente se 
dará mediante o acesso do sistema eletrônico para participação a distância, conforme 
instruções e nos horários e prazos divulgadas pela Companhia. Não poderão participar 
da Assembleia os acionistas que não efetuarem o respectivo cadastro e/ou não infor-
marem a ausência do recebimento das instruções de acesso na forma e prazos previs-
tos acima. A Companhia ressalta 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 Compa-
nhia. Em linha com o previsto na RCVM 81, no caso de acionistas que desejarem se 
manifestar durante a Assembleia, todas as instruções de voto recebidas por meio de 
boletim de voto a distância para aquele mesmo acionista serão desconsideradas. Nos 
termos da RCVM 81, serão considerados presentes à Assembleia os acionistas cujo 
boletim de voto a distância tenha sido considerado válido pela Companhia ou os acio-
nistas que tenham registrado sua presença no sistema eletrônico de participação a 
distância de acordo com as orientações acima. Ressalta-se que não haverá a possibi-
lidade de comparecer fisicamente à Assembleia, uma vez que ela será realizada exclu-
sivamente de modo digital. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A., para participar da 
Assembleia, os acionistas ou seus representantes deverão apresentar à Companhia os 
seguintes documentos digitalizados: (i) documento de identidade (RG, CNH, passapor-
te, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcio-
nais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de 
seu titular); (ii) comprovante da titularidade de ações expedido pela instituição respon-
sável pela escrituração das ações da Companhia, com no máximo, 5 dias de antece-
dência da data da realização da Assembleia; (iii) instrumento de outorga de poderes de 
representação; e/ou (iv) 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 digitalizada dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão 
competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o 
caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador 
que (b.i) comparecer à assembleia geral como representante da pessoa jurídica, ou 
(b.ii) outorgar procuração para que terceiro represente o acionista pessoa jurídica. No 
tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na assembleia geral 
caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento 
do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das 
ações e ativos na carteira 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 em sua solicitação de acesso. Com relação à participação por meio de procura-
dor, a outorga de poderes de representação para participação na assembleia geral 
deverá ter sido realizada há menos de um ano, nos termos do artigo 126, § 1.º, da Lei 
das S.A. Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no art. 654, § 1.º e § 2.º da Lei 
n.º 10.406, de 2002, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, 
a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga 
com a designação e a extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento 
da firma do outorgante ou ter sido assinada por certificado digital autorizado pela ICP 
Brasil. Vale mencionar que (a) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente 
poderão ser representados na assembleia geral por procurador que seja acionista, 
administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto 
no artigo 126, § 1.º da Lei das S.A.; e (b) as pessoas jurídicas que forem acionistas da 
Companhia poderão, nos termos da decisão da CVM no âmbito do Processo CVM 
RJ2014/3578, j. em 4.11. 2014, ser representadas por procurador constituído em confor-
midade 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. 
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), ser legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor juramenta-
do matriculado na Junta Comercial, e registrados no Registro de Títulos e Documentos, 
nos termos da legislação em vigor. Eventuais informações complementares relativas à 
participação na Assembleia por meio do sistema eletrônico serão colocadas à disposi-
ção dos acionistas na sede social da Companhia e nas páginas eletrônicas na rede 
mundial de computadores da Companhia (http://ri.equatorialenergia.com.br), da CVM 
(http://www.gov.br/cvm) e da B3 (http://www.b3.com.br). São Luís, 18 de julho de 2022. 
Augusto Miranda da Paz Júnior - Presidente do Conselho de Administração.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 24/2022
Processo n° 9190/2022

Objeto: “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento da frota de veículos e de 
equipamentos do tipo gerador da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Os serviços incluem abastecimento de 
combustíveis e outros serviços prestados por postos credenciados, manutenção preventiva e corretiva com fornecimentos de peças 
e acessórios multimarcas, abrangendo pneus, óleos, filtros etc., e lavagens, por meio da implantação e operação de um sistema 
informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético com chip e/ou microprocessado e disponibilização 
de Rede Credenciada, na capital e interior do Estado, para atender a atual frota de veículos – e outros que porventura forem adqui-
ridos durante a vigência do contrato, mediante as condições e quantitativos contidos no Anexo Único deste Termo de Referência, 
para o período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.”; 
Abertura: 04/08/2022, às 10h (horário de Brasília-DF); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: www.compras.
gov.br. 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, 18 de julho de 2022.

MARCELO CLAUDIO MENDES PASSOS
Pregoeiro Oficial - CPL/PGJ-MA.

A Caixa Econômica Federal torna público sua pesquisa de mercado para compor estudos 
quanto à viabilidade na locação de imóvel pronto, em obra ou a construir, localizado no perímetro 
da Avenida Gonçalves Dias, no Centro do Municio de São José de Ribamar/MA, inclusive 
esta. O imóvel deve possuir documentação regularizada junto aos órgãos públicos, ter idade 
aparente de até 10 anos, possuir área de aproximadamente 500m², preferencialmente térrea 
ou até dois pavimentos, com vão interno livre de colunas, com largura de fachada de cerca de 
15 metros, pé direito piso fundo de laje com 3,5 metros de altura, deverá possuir sanitários e 
área de estacionamento, conforme exigências da Prefeitura local e documentação do imóvel 
regular. No caso de imóvel a construir, a construção deverá obedecer a todas as normas e 
legislação aplicáveis. 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 do imóvel, assinada; 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 através do e-mail ceogi04@caixa.gov.br (tamanho máximo 
10Mb) e os documentos originais entregues no endereço: Rua das Marrecas, no 20 – 12o Andar 
– Torre 3 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20.031-120 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.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DA AGÊNCIA DA CAIXA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 

EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

GOVERNO 
FEDERAL

A Comissão de Execução da Chamada Pública para contratação de Instituição de Ensino Superior para oferta de Programas 
de Doutorado do IFMA, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Federal nº 8.666/1993, comunica aos interessados 
que realizará Chamada Pública nº 03/2022, que tem como objeto o recebimento de propostas de preços para a seleção 
de Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC para oferta de Programa de Mestrado Profissional em Ciência 
da Informação, que seja recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e 
reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação - CNE/ME para suprir a necessidade de qualificação dos servidores do 
Instituto Federal do Maranhão, observadas as condições constante desta Chamada Pública e respectivos anexos. 
Obtenção da Chamada Pública: O Edital da Chamada Pública e respectivos anexos, poderão ser obtidos através do endereço 
eletrônico do Instituto Federal do Maranhão – IFMA: www.ifma.edu.br ou ainda em sua sede situada à Avenida Colares Moreira 
nº 477, Bloco B, Bairro: Renascença - São Luís/MA, em horário comercial.
Publicação e disponibilização do edital: dia 21/07/2022
Recebimento das propostas: dia 21/07/2022 até às 15h do dia 04/08/2022
Abertura: dia 04/08/2022 às 15:00 h (horário local)

Darlan Gama Martins
Coordenador da Comissão de Execução da Chamada Pública

 e Membro da CEL

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

MARANHÃO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

GOVERNO 
FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 021/2022 SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS – MA, através de seu Pregoeiro e EQUIPE de 
APOIO, torna público para conhecimento de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE: PRE-
GÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS TIPO: MENOR PREÇO  POR GLOBAL. OBJETO: 
Contratação de empresa para prestação dos serviços de instalação, manutenção preventiva com reposição de 
peças de aparelhos de ar condicionado dos estabelecimentos da Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras/
MA. BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 10.520/02, art. 3º, I, subsidiariamente pela LEI FEDERAL N. º 
8.666/93 e alterações posteriores, DECRETO MUNICIPAL 006 e as condições do edital. Recebimento e aber-
tura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 01 de agosto de 2022 através do uso de recursos da 
tecnologia da informação, site https://www.licitanet.com.br. O edital estará à disposição para consulta gratuita 
no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/ e também 
no site do LICITANET. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte 
reais) mediante a retirada do DAM, na sala de reunião da CPL, localizada na RUA JOÃO LAGO DA SILVA, 
S/N – Centro – esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no e-mail: cpljenipapo@
gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958. JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA, CEP: 65962-000. JENIPAPO DOS 
VIEIRAS -MA. ANTÔNIO IRANILTON DE CARVALHO. Pregoeiro.

Nosso papel 
tá on, 

tá impresso, 
todo dia
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