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 São Luís,  segunda-feira 29 de junho de 2020

A Presidente da Comissão designada no nº 16573/2016, instituída por meio Portaria nº 016, de 02 
janeiro de 2020 publicada no Diário Oficial Suplemento nº 002 de 03/01/2020, faz saber a ANA 
CLAÚDIA LEITE CORREIA ID Nº 00274877-00, que estão correndo em seus termos legais, os autos 
do Processo Administrativo Disciplinar em que o mesmo figura como servidor arguido, incurso no art. 
228, inciso II, da Lei nº. 6107/94, configurando, assim, indícios de possível cometimento de infração 
administrativa de Abandono de Cargo.
E, constando dos Autos que se encontra em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente Edital, 
citado para, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, às 14h, 
comparecer, sob pena de revelia, perante esta Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com 
sede na Sala da CPAD/ASJUR/SEDUC, localizada na Rua das Figueiras s/nº Jardim São Francisco 
nesta cidade, a fim de apresentar em banca suas testemunhas e, posteriormente, ser interrogado 
sobre o fato que lhe é imputado. Para ciência do Servidor Arguido, conforme preceitua o artigo 246, 
inciso IV e 256, inciso II, do Código de Processo Civil, é expedido o presente Edital, a ser publicado 
em Jornal de Grande Circulação.

São Luís, 25 de junho de 2020.
Ana Sílvia de Melo Moura

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR - CPAD/SEDUC

CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL
CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS

A Presidente da Comissão designada no Processo Administrativo Disciplinar nº 269726/2016, 
instituída por meio Portaria nº 015, de 02 janeiro de 2020 publicada no Diário Oficial 
Suplemento nº 002 de 03/01/2020, faz saber a MÔNICA MARTINS AUGUSTO DIAS ID Nº 
00296240-2, que estão correndo em seus termos legais, os autos do Processo Administrativo 
Disciplinar em que o mesmo figura como servidora arguida, incurso no art. 228, inciso II, da Lei nº. 
6107/94, configurando, assim, indícios de possível cometimento de infração administrativa de 
Abandono de Cargo.
E, constando dos Autos que se encontra em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente Edital, 
citado para, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, às 10h, 
comparecer, sob pena de revelia, perante esta Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com 
sede na Sala da CPAD/ASJUR/SEDUC, localizada na Rua das Figueiras s/nº - Jardim São Francisco 
nesta cidade, a fim de apresentar em banca suas testemunhas e, posteriormente, ser interrogado 
sobre o fato que lhe é imputado. Para ciência do Servidor Arguido, conforme preceitua o artigo 246, 
inciso IV e 256, inciso II, do Código de Processo Civil, é expedido o presente Edital, a ser publicado 
em Jornal de Grande Circulação.

São Luís, 25 de junho de 2020. 
Ana Sílvia de Melo Moura

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR - CPAD/SEDUC

CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL
CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - MINFRA
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR EM LIQUIDAÇÃO
CGC/MF 06.374.892/0001-88

Capital Autorizado 9.657.437.423 ações sem valor nominal
Capital Subscrito      R$ 191.792.175,26 
Capital Integralizado R$ 191.792.175,26

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

O Liquidante da Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR, em liquidação, com 
fundamento no inciso VI do art. 210 e no art. 213, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, convoca os acionistas da Companhia para, as Assembleias Gerais Ordinária - 
AGO e Extraordinária – AGE, com realização às 10:00 horas, do dia 10 de julho de 
2020, em sua sede social, no Porto do Itaqui, S/N, em São Luís, capital do Estado do 
Maranhão, deliberar sobre:

I – Exame e votação do Relatório do Liquidante, Demonstrações Financeiras, Notas 
Explicativas, referentes aos atos e operações praticados nos períodos de 24 de julho a 
31 de dezembro de 2018; 01 de janeiro a 30 de junho de 2019 e 01 de julho a 31 de 
dezembro de 2019; 

II – Aprovação do Relatório Final de Liquidação;

III – Aprovação do Relatório do Liquidante, Demonstrações Financeiras, Notas 
Explicativas, referentes aos atos e operações praticados nos períodos de 01 de janeiro 
a 31 de maio de 2020;

IV – Amortização das ações dos acionistas minoritários; 

V – O encerramento do processo de liquidação da Companhia, mediante:

a) a incorporação dos bens imóveis da sociedade ao patrimônio da União;

b) a transferência do contencioso judicial e dos processos extrajudiciais da sociedade 
à Advocacia-Geral da União;

c) a transferência dos haveres e deveres da sociedade a Órgãos da União; e

d) a destinação do acervo documental e dos bens móveis remanescentes da socieda-
de para o Ministério da Infraestrutura.

VI – A fixação do valor da provisão ao Liquidante para as providências finais de 
liquidação;

VII – A fixação da data para apresentação da prestação de contas aos órgãos de 
controle da União, bem como o recolhimento de eventuais saldos;

VIII – A extinção dos mandatos do Liquidante e dos Membros do Conselho Fiscal; e

IX – A extinção da sociedade.
São Luís, MA, 23 de junho de 2020.

EDILSON JOSÉ DA COSTA
Liquidante 

Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR, em liquidação
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR, EM LIQUIDAÇÃO

CEP: 65085-370 |Porto do Itaqui | São Luís (MA) | C.N.P.J.: 06.347.892/0001-88 
|Insc. Est.: 12.081.214-2

Fone/Fax:+55 (98) 3231 - 7180 Email: 01codomar@gmail.com

COMPANHIA DOCAS DO 
MARANHÃO, EM LIQUIDAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 00014/2020 - UASG 120627
Nº Processo: 67712003773201820. Objeto: Aquisição de um grupo 
gerador compreendendo o fornecimento e instalação para o Centro de 
Lançamento de Alcântara.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/06/2020 
das 08h00 às 17h00. Endereço: Rod Ma 106 S/n - Km 07, - Alcântara/MA ou 
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120627-5-00014-2020. Entrega das 
Propostas: a partir de 29/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. 
Abertura das Propostas: 14/07/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCIO TEIXEIRA AMARAL
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO 
DE ALCÂNTARA

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PRECO: Nº 003/2020 Processo Administrativo nº 
003.0705/2020 . A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de seu Secretário, torna 
público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de 
Preço, na forma Presencial, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para a 
recuperação de estrada vicinal na sede do munícipio de Jenipapo dos Vieiras ao Povoado Pilões.. Em 
conformidade com as quantidades e espécies contida no projeto básico (anexo I),Contrato de Repasse 
Nº 893096/2019MDR/CAIXA parte integrante deste Edital, o qual será processado e jugado em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, Decretos Municipais nº 016/2018 e 017/2018 e  as condições do Edital à 
realizar as 08:00 horas do dia 17 de Julho de 2020. A sessão pública de julgamento será realizada na sala 
da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua João Lago da Silva, S/N, Centro, Jenipapo dos 
Vieiras – 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 ou 
aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional 
no mesmo endereço e através do E-mail: cpljenipapovieiras@gmail.com. Jenipapo dos Vieiras (MA), 
26/06/2020. Adizon Alves da Costa Barroso – Secretario Municipal de Administração e Finanças.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020. O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da 
Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 
10.520/02, Decreto Municipal nº 002/2013, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017 e subsidia-
riamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações 
pertinentes, fará realizar às 08:00hs (oito horas) do dia 13 de julho de 2020, licitação na 
modalidade Pregão nº 016/2020, para registro de preços, do tipo menor preço, tendo por 
objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de 
reforma/recuperação de estofados diversos, de interesse desta Administração Pública. A 
presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Lima Campos, 
situada na Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA e será presidida pelo 
pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessa-
dos no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze 
horas) e no sitio oficial deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), onde poderão 
ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço 
e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1101.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020.O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da 
Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 
10.520/02, Decreto Municipal nº 002/2013, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017 e subsidia-
riamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações 
pertinentes, fará realizar às 10:00hs (dez horas) do dia 13 de julho de 2020, licitação na 
modalidade Pregão nº 017/2020, para registro de preços, do tipo menor preço, tendo por 
objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de peças e 
acessórios para veículos em geral, de interesse desta administração pública. A presente 
licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada 
na Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA e será presidida pelo pregoeiro 
desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas) e 
no sitio oficial deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), onde poderão ser 
consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço 
e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1101.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020.O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da 
Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 
10.520/02, Decreto Municipal nº 002/2013, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017 e subsidia-
riamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações 
pertinentes, fará realizar às 14:00hs (catorze horas) do dia 13 de julho de 2020, licitação na 
modalidade Pregão nº 018/2020, para registro de preços, do tipo menor preço, tendo por 
objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a confecção e fornecimento de 
Moveis Padronizados, de interesse desta Administração Pública. A presente licitação será 
realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, s/nº, 
Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA e será presidida pelo pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 
2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas) e no sitio oficial deste 
poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/ou pelo telefone (0**99) 
3646-1101.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020.O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da 
Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 
10.520/02, Decreto Municipal nº 002/2013, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017 e subsidia-
riamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações 
pertinentes, fará realizar às 16:00hs (dezesseis horas) do dia 13 de julho de 2020, licitação na 
modalidade Pregão nº 019/2020, para registro de preços, do tipo menor preço, tendo por 
objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de refeições 
prontas (self-service e tipo quentinha), buffet, coquetel, lanches e salgados em geral, de 
interesse desta Administração Pública. A presente licitação será realizada na sala de reunião 
da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima 
Campos–MA e será presidida pelo pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus 
anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas) e no sitio oficial deste poder executivo 
(www.limacampos.ma.gov.br), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1101.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020.O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura 
Municipal de Lima Campos, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto 
Municipal nº 002/2013, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar às 08:00hs (oito 
horas) do dia 14 de julho de 2020, licitação na modalidade Pregão nº 020/2020, para registro de preços, 
do tipo menor preço, tendo por objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o 
fornecimento de tecidos diversos, de interesse desta Administração Pública Municipal. A presente 
licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, 
s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA e será presidida pelo pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, 
no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas) e no sitio oficial deste poder executivo 
(www.limacampos.ma.gov.br), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimen-
tos adicionais, no mesmo endereço e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1101.

Lima Campos – MA. 22 de junho de 2020.
Lisia Wadna Moreira Melo Vieira

Secretária Municipal de Administração
Portaria n°. 14 10 001/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020.O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura 
Municipal de Lima Campos, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto 
Municipal nº 002/2013, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar às 10:00hs (dez 
horas) do dia 14 de julho de 2020, licitação na modalidade Pregão nº 021/2020, para registro de preços, 
do tipo menor preço, tendo por objeto a eventual aquisição de roupas e acessórios para kits de bebê, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social na doação as famílias em 
situação de vulnerabilidade social. A presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA e será 
presidida pelo pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos estão a disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze 
horas) e no sitio oficial deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), onde poderão ser 
consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/ou pelo 
telefone (0**99) 3646-1101.

Lima Campos – MA. 22 de junho de 2020.
Pedrina da Silva Ferreira Mota

Secretaria Municipal de Assistência Social
Decreto nº 02 01 007/2017

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

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 08:00hs (oito horas) do dia 15 de julho de 2020, licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 003/2020, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por 
preço global do tipo menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa de engenharia para 
execução dos serviços de pavimentação asfáltica com meio fio e sarjeta no Município de Lima Campos/MA. 
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, 24 de junho de 2020.
José Ronaldo Barros Santana

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto nº. 03 06 002/2019

RISA S.A.
CNPJ/ME nº 06.855.894/0001-88 - NIRE nº 2230000117-5

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da RISA S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária que se realizará de forma semipresencial no dia 10 de julho de 2020, às 9 horas, na 
sede administrativa da Companhia, localizada na Rodovia MA-06, Km 05, Zona Rural, Balsas/MA, CEP 
65.800-000 e por meio da plataforma digital Zoom (“Assembleia”), a fim de discutirem e deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: (i) ratificação da contratação das empresas especializadas responsáveis pela 
elaboração dos laudos de avaliação da parcela do patrimônio líquido da Companhia a ser cindida e vertida 
para uma nova sociedade (“Laudos de Avaliação”); (ii) aprovação dos Laudos de Avaliação; (iii) apreciação 
e aprovação do Protocolo e JuÇstificação de Cisão Parcial da Companhia, com a versão da parcela 
cindida para nova sociedade a ser constituída em decorrência da referida cisão (“Cisão Parcial” e 
“Protocolo e Justificação de Cisão”); (iv) aprovação da Cisão Parcial da Companhia, com versão da 
parcela cindida ao capital social de uma nova sociedade a ser constituída para este fim; (V) em decorrência 
da Cisão Parcial, aprovação da redução do capital social da Companhia com cancelamento de ações, 
bem como a respectiva alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir a 
redução do capital social; e (vi) autorização para que os administradores da Companhia possam praticar 
todos os atos necessários à implementação e formalização da Cisão Parcial, bem como ratificação dos 
atos já praticados. Os senhores acionistas poderão participar e votar na Assembleia, por si, seus 
representantes legais ou procuradores, consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76, fisicamente ou 
à distância, por meio da plataforma digital Zoom. Para participação e votação à distância, os senhores 
acionistas deverão encaminhar um e-mail para o endereço juridico@risasa.com, solicitando o link de 
acesso ao sistema digital, indicando nome completo, e-mail e telefone para contato e, no caso daqueles 
que forem representados por seus procuradores, encaminhando também o instrumento de mandato 
outorgado com poderes especiais para esse fim (“Solicitação de Acesso”).  Após a validação dos dados, 
a Companhia encaminhará o link e a senha de acesso à plataforma digital, bem como os documentos 
relativos à ordem do dia da Assembleia, para o endereço de e-mail informado na Solicitação de Acesso. 
Não obstante o acima exposto, os documentos relacionados à ordem do dia da Assembleia também estão 
disponíveis para consulta dos senhores acionistas, a partir desta data, na sede da Companhia. 
Adicionalmente, a Companhia oferece reuniões antecipadas para esclarecer todas as dúvidas dos 
senhores acionistas, bastando encaminhar um e-mail para o endereço juridico@risasa.com para 
agendamento em horário comercial.

 Balsas, 29 de junho de 2020 
José Antônio Gorgen - Diretor Presidente

A Vale S.A., representada pelo CNPJ: 33.592.510/0424-00, torna público que recebeu do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em 
12/06/2020, a 2ª retificação da Licença de Instalação n° 1253/2018, referente à ampliação 
do Terminal Marítimo de Ponta da Madeira - TMPM em São Luís/MA, válida até 12/12/2024, 
conforme dados constantes no processo nº 02001.112498/2017-24 (SEI nº 7760800).




