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São Luís, quinta-feira, 21 de julho de 2022
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 REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2022. Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia 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 extraordinária enviada à Companhia pela acionista Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras (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 convocação, 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 Fernanda 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 preferenciais; (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 minoritários; (iii) condicionados à destituição dos conselheiros fiscais, a eleição de novos
membros efetivos e respectivos suplentes substitutos do Conselho de Fiscal da Companhia, 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) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar
as deliberações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia será realizada de maneira exclusivamente digital, na plataforma “Microsoft Teams” observando o disposto na RCVM 81, 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. Os acionistas interessados em
participar da Assembleia por meio de sistema eletrônico de votação a distância deverão se cadastrar, impreterivelmente até o dia 15 de agosto de 2022, mediante solicitação pelo e-mail ri@equatorialenergia.com.br, fornecendo as informações e documentos 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 Companhia, o acionista receberá, nas 24 horas que antecederem a Assembleia, as informações 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 informarem a ausência do recebimento das instruções de acesso na forma e prazos previstos 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 Companhia. 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 acionistas que tenham registrado sua presença no sistema eletrônico de participação a
distância de acordo com as orientações acima. Ressalta-se que não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à Assembleia, uma vez que ela será realizada exclusivamente 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, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de
seu titular); (ii) comprovante da titularidade de ações expedido pela instituição responsável pela escrituração das ações da Companhia, com no máximo, 5 dias de antecedência 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 procurador, 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 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.
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 juramentado 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 disposição 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.

AUTO POSTO M. MENDES
(POSTO AUTOS DO LARANJAL)
COMUNICADO- Auto Posto M Mendes -42.706.330/0001-47.
Torna Público Que RECEBEU 19/07/2022 Junto A Secretaria Municipal De Meio Ambiente E Recursos Naturais De Paco Do Lumiar –Semap, A Licencia instalação , Nº do processo 1369/2022.
Para exercer atividade do POSTO DE GASOLINA. Na Estrada de
Ribamar Quadra 17 Nº 4 lote 04. Alto Laranjal.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público que fará realizar às
15h00min, dia 03/08/2022, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2022, para registro de
preços, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, Eventual contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos com serviços de reboque para os veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Administração do Município de Anapurus/MA, do município de Anapurus/
MA. A sessão pública será no portal www.bnc.org.br . O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av.
João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às
12h00min, como também por meio do portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, 15 de julho
de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CNPJ Nº 06.342.240/0001-50
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL – MA,
TORNA PÚBLICO AOS INTERESSADOS QUE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 ÀS 08:00
(OITO) HORAS, REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, TIPO
MENOR PREÇO GLOBAL, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 858264/2017. O EDITAL SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS
ONDE PODERÃO SER CONSULTADOS E RETIRADOS GRATUITAMENTE NA SALA DA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO, SITUADA NA AVENIDA PEDRO ALMEIDA JÚNIOR, Nº 466,
CENTRO, MIRINZAL – MA – CEP: 65.265-000, CNPJ Nº 06.342.240/0001-50, DAS 08:00
ÀS 12:00 HORAS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DIRETAMENTE NA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO. BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS NORMAS CONSTANTES NO EDITAL. MAIS INFORMAÇÕES: CPL.
MIRINZAL@GMAIL.COM. MIRINZAL - MA, EM 20 DE JULHO DE 2022. CLAUDIO SANTOS
ALMEIDA – SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

GOVERNO
FEDERAL

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 25/2022 – UFMA.
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para eventual contratação de serviço de licenciamento de software de editoração
eletrônica e produção audiovisual Adobe Creative Cloud para atendimento às
necessidades acadêmicas e administrativas da UFMA, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Dia: 28/07/2022

Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/
Valor Global: R$ 116.763,68
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço
https://www.gov.br/compras/pt-br/. Podendo, alternativamente, ser consultado
no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR
Pregoeiro Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 014/2022 PMODC O município de
Olho d’Água das Cunhas/MA, através da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhas /MA,
CNPJ: 06.014.005/0001-50, por meio do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, designado
pelo portaria nº 064/2022 de 21 janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos interessados que
com base na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, lei nº 123/06 e suas alterações dadas pela lei nº
147/2014 e aplicado subsidiariamente no que couberem a Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes
à espécie, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item,
Pregão Eletrônico SRP nº 014/2022, tendo como objeto a prestação de serviços de Construção de Muros em Escolas Municipais, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das
Cunhãs - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
A realização do certame está prevista para o dia 03/08/2022 às 10:00hs (horário local). O recebimento
das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço:
www.comprasodc.com.br – Prefeitura de Olho d’Água das Cunhas -MA. O edital completo está a
disposição dos interessados nos sites: www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br e SACOP – Sistema de
Acompanhamento de Contratações Públicas, Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através
do e-mail: cplodc@gmail.com. Pregoeiro Oficial: EVANDRO SOUSA BARBOSA. Olho d’Água das
Cunhas /MA, 19 de julho de 2022. EVANDRO SOUSA BARBOSA Pregoeiro Oficial
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 015/2022 PMODC O município de
Olho d’Água das Cunhas/MA, através da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhas /MA,
CNPJ: 06.014.005/0001-50, GOVERNO
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São Luís, 19 de julho de 2022
Daniel Maia de Carvalho
Chefe de Departamento de Engenharia

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRONICO SRP 020/2022
O Município de Amapá do Maranhão - MA, através da Secretaria Municipal de
Administração e finanças, torna público para ciência dos interessados que tendo em
vista que a matéria vinculada não veiculou no Portal de Transparência do Município
obrigatório por Lei, o Pregão Eletrônico SRP nº 020/2022, objetivando o Registro de
Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos prédios públicos, para
atender as necessidades do Município de Amapá do Maranhão – MA, com abertura
prevista para o dia 28 de julho de 2022 às 09h00min. fica Adiada para o dia 02 de
agosto de 2022 às 09h00min, Amapá do Maranhão, 19 de julho de 2022.Fabiene Dias
de Amorim– Secretária Municipal de Administração e finanças.

Oi S/A, em Recuperação Judicial, vem comunicar aos seus clientes e interessados
que em função da redução do percentual da alíquota de ICMS para os serviços de
telecomunicações, conforme Lei Complementar nº 194/22, devidamente regulamentada
pelo estado do Maranhão, os valores brutos dos preços e tarifas de todos os serviços que
têm incidência do imposto serão adequados às novas alíquotas. Conforme já informado, por meio de
comunicado público, poderá ser aplicado reajustes atrelados a data base dos planos de serviço, em
conformidade aos índices inflacionários.
ICMS Atual
Novo ICMS
Serviço Voz
29,00%
18,00%
Serviço Dados
29,00%
18,00%
TV por assinatura*
17,00%
15,00%

* carga tributária efetiva.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 015/2022 PMODC O município de
Olho d’Água das Cunhas/MA, através da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhas /MA,
CNPJ: 06.014.005/0001-50, por meio do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, designado
pelo portaria nº 064/2022 de 21 janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos interessados que
com base na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, lei nº 123/06 e suas alterações dadas pela lei nº
147/2014 e aplicado subsidiariamente no que couberem a Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes
à espécie, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item,
Pregão Eletrônico SRP nº 015/2022, tendo como objeto a prestação de serviços de Construção de
Canteiros Urbanos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs
- MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A realização do certame está prevista para o dia 03/08/2022 às 14:00hs (horário local). O recebimento das
propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.
comprasodc.com.br – Prefeitura de Olho d’Água das Cunhas -MA. O edital completo está a disposição
dos interessados nos sites: www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br e SACOP – Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas, Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail:
cplodc@gmail.com. Pregoeiro Oficial: EVANDRO SOUSA BARBOSA. Olho d’Água das Cunhas /
MA, 19 de julho de 2022. EVANDRO SOUSA BARBOSA Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº01.580.959/0001-06

Comunicado oi aos clientes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 (3°REPETIÇÃO) – CELICC/PMSJR. PROC. Nº 915/2021/SEMAS. A Prefeitura Municipal de São José
de Ribamar – MA, através de sua Pregoeira, torna público, para conhecimento de todos, que
foi declarado DESERTO o Pregão Eletrônico nº. 024/2022. Neste mesmo ato, torna público
aos interessados que realizará nova Sessão às 10h:00min (horário de Brasília) do dia 05 de
agosto de 2022, Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada para o fornecimento de sob demanda de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás
de cozinha) e vasilhame, visando atender as necessidades da sede e dos equipamentos sociais
desta SEMAS, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente
pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Poderão participar deste pregão eletrônico as
empresas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: www.
licitacaosaojosederibamar.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados
no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h às 13:30h, telefone (98) 3224-0769
e no site www.saojosederibamar.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. O Edital também pode ser adquirido no site www.licitacaosaojosederibamar.com.br.
Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e
comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos
deverão ser protocolados através do site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. São José de
Ribamar (MA), 20 de julho de 2022. Jérllida de Freitas Nunes. Pregoeira.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 (3°REPETIÇÃO) – CELICC/PMSJR. PROC. Nº 596/2022/SEMUS. A Prefeitura Municipal de São José
de Ribamar – MA, através de sua Pregoeira, torna público, para conhecimento de todos, que
foi declarado DESERTO o Pregão Eletrônico nº. 025/2022. Neste mesmo ato, torna público
aos interessados que realizará nova Sessão às 13h:00min (horário de Brasília) do dia 05 de
agosto de 2022, Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, cujo objeto é a Registro de Preço para
futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás liquefeito de
petróleo – GLP para botijões de 13kg, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde – SEMUS, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente
pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Poderão participar deste pregão eletrônico as
empresas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: www.
licitacaosaojosederibamar.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados
no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h às 13:30h, telefone (98) 3224-0769
e no site www.saojosederibamar.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. O Edital também pode ser adquirido no site www.licitacaosaojosederibamar.com.br.
Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e
comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos
deverão ser protocolados através do site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. São José de
Ribamar (MA), 20 de julho de 2022. Jérllida de Freitas Nunes. Pregoeira.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público que fará realizar às
09h00min, dia 03/08/2022, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2022, para registro de preços, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, Eventual o fornecimento de materiais de consumo (expediente), para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, do município de Anapurus/MA. A sessão
pública será no portal www.bnc.org.br . O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco
Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 12h00min, como
também por meio do portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, 15 de julho de 2022. ALMIR
LIMA DA SILVA, Pregoeiro.
AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna
público que fará realizar às 15h00min, dia 03/08/2022, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº
026/2022, para registro de preços, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, Eventual contratação de empresa es-

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. O Município de Anapurus, Estado do
Maranhão, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Lei nº 7.892/2013 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08h00min (oito horas),
(horário de Brasília) do dia 03 de AGOSTO de 2022, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 014/2022
- SRP, do tipo menor preço global, tendo por objeto o registro de preços para os serviços de manutenção e
recuperação de estradas vicinais, conforme projeto básico, de interesse da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min
horas na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. João Francisco Monteles, n° 2001, Centro Anapurus/MA, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, como no portal da transparência
deste órgão. Anapurus/MA, 15 de julho de 2022.ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro
AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna
público que fará realizar às 09h00min, dia 03/08/2022, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº
025/2022, para registro de preços, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, Eventual o fornecimento de materiais

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 053/2022
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 15 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 eventual e futura contratação de empresa especializada em
fornecimento de Urnas Funerárias, Indumentários Fúnebres e Translado para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 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 20 de julho de 2022. TÉSSIA VIRGINIA MARTINS REIS DUTRA. Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social. Decreto nº 041/2022.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMONIO
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 – CSL/SEGEP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123304/2022
A SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES –
SEGEP, através de seu Pregoeiro e Equipe Apoio, instituídos pela Portaria Nº 107, de 12 de maio de 2022,
publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 19 de maio de 2022, torna público que realizará no dia
04/08/2022, às 14h (horário de Brasília), na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar
147/2014, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de
dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais
normas regulamentares pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
Menor Preço por Item, objetivando A aquisição de material de expediente tipo PAPEL A4, para
atender as necessidades da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos
Servidores – SEGEP, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital, de
interesse desta Secretaria. Sendo presidido por Pregoeiro da Comissão Setorial de Licitação - CSL, da
Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores – SEGEP, situada na Av.
Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n°, 4º andar, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220.
O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados no site da SEGEP
(www.segep.ma.gov.br) e www. comprasnet.gov.br.
São Luís (MA), 19 de julho de 2022
Alexsandro Sousa Bastos
Pregoeiro/CSL/SEGEP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA
COMUNICADO
A Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEINC, inscrita no CNPJ 05.032.043/0001-72 torna
público que recebeu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em
19.07.2022, a Renovação da Licença de Operação do Condomínio Empresarial de Caxias, situado na
Rodovia BR 316, km 564 – no município de Caxias/MA, conforme dados constantes nos Processos nº
20060042067/2020 (SIGLA) e 84518/2020 (E-Processos).
São Luís, 19 de julho de 2022
Daniel Maia de Carvalho
Chefe de Departamento de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 Lago do Junco – Maranhão.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) nº 016/2022. O município de Lago do Junco
através da Secretaria Municipal de Administração, torna público que a licitação do dia 21 de julho de 2022 às
09:00horas cujo Objeto: Registrar preço para futura e eventual Contratação de empresa para o Fornecimento de
Materiais de Laboratório, Psicotrópicos e Raio X, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
Básico. Está remarcada para o dia 03 de agosto de 2022 às 09:00 horas. Na forma da Lei 10.520/02, Decreto
Federal 10.024/2019, Decretos Municipais 001/2017, 008/2021 e 017/2021 e subsidiariamente pela Lei
8.666/93, no sítio: www.compraslagodojunco.com.br. O Edital poderá ser consultá-lo gratuitamente ou
adquirido em horário de expediente das 08:00 às 12:00horas na sala da Comissão Permanente de Licitação na
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n, Centro, Lago do Junco/MA ou através https://www6.tce.ma.gov.br/
sacop/muralsite/mural.zul ou pelo www.compraslagodojunco.com.br ou no e-mail: cpl-pmlj@hotmail.com.
Lago do Junco (MA), 19 de junho de 2022. A Remarcação é para que seja feita a correção e atualização do
instrumento convocatório. Maria da Glória Oliveira Pereira da Silva – Secretária Municipal de Administração.
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