D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
vacância do cargo, devendo assim permanecer até a eleição do novo
titular a ser realizada por este Conselho de Administração; II). Tomar
conhecimento do pedido de desligamento do Sr. EXPEDITO RODRIGUES SILVA JÚNIOR, do cargo de membro titular deste Conselho de Administração, com vigência a partir de 1ºde junho de 2020,
conforme documento anexo. Para exercer o cargo, em complemento
ao mandato que vigerá até nova eleição em Assembleia Geral, assume a vaga de titular o suplente eleito por ocasião da 47ª Assembleia
Geral Extraordinária, Sr. LUIZ AMORIM FERNANDES JÚNIOR.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada por todos os
conselheiros, em 03 (três) vias de igual teor e forma. São Luís, 02 de
junho de 2020. FABIO MOREIRA AMORIM – Diretor Administrativo e Financeiro. Esta ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado
do Maranhão, que certificou o registro em 13/07/2020, sob o número 20200436538. Protocolo: 200436538. Empresa: 21300008969.
COMPANHIA MARANHENSE DE GÁS – GASMAR.
ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRORDINÁRIA. COMPANHIA MARANHENSE DE GÁS GASMAR. CNPJ/MF Nº 05.121.359/0001-30 - NIRE 21300008969
DATA, HORA E LOCAL – Aos oito dias do mês de junho de 2020, às
10h00min, na sede da Companhia Maranhense de Gás – GASMAR,
à Rua Azulões, Quadra 02, Lote 01, Sala 607, Ed. Office Tower – Jardim Renascença, CEP 65.075-060, nesta cidade de São Luís, Capital
do Estado do Maranhão. PRESENÇA - Reuniram-se em Assembleia
Geral Extraordinária, o ESTADO DO MARANHÃO, CNPJ/MF Nº
06.354.468/0001-60, com sede à Av. Juscelino Kubitschek, São Luís/
MA, representado pelo Procurador Geral Adjunto do Estado do Maranhão Dr. Bruno Tomé Fonseca, brasileiro, advogado, casado, inscrito na OAB/MA sob o nº 6457; e a TERMOGÁS S.A., CNPJ/MF
nº 02.723.396/0001-20, neste ato representada pela Dra. Mariana Nunes Vilhena, brasileira, separada judicialmente, advogada inscrita na
OAB/MA nº 5869. COMPOSIÇÃO DA MESA - foi indicado pelos
acionistas presentes, para presidir a Assembleia, o representante do
acionista Estado do Maranhão, Dr. Bruno Tomé Fonseca e, para secretariar a Assembleia, a representante da Termogás S.A., Dra. Mariana
Nunes Vilhena. PUBLICAÇÃO - Confirmado o quórum de instalação, nos termos do artigo 125, da Lei nº 6.404/76 e do Estatuto Social
da GASMAR, com a assinatura dos presentes no livro de presença de
acionistas, sendo dispensada a convocação destas Assembleias, nos
termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, face à presença de
todos os acionistas, em pleno exercício dos direitos. ORDEM DO
DIA: 1. Eleição, em substituição, de membro do Conselho de Administração da Companhia. DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião
passou-se à deliberação da matéria, tendo sido a mesma discutida e
submetida à votação sendo tomadas, em unanimidade, as seguintes
deliberações: (i). Eleger, nos termos do art. 7º, II, do Estatuto Social
da Companhia, para exercer o cargo de membro titular do Conselho
de Administração, em substituição ao Sr. DEOCLIDES ANTONIO
SANTOS NETO MACEDO, o Sr. FÁBIO MOREIRA AMORIM, em
cumprimento ao mandato que vigerá até a próxima Assembleia Geral
destinada a eleger os administradores da Companhia. ENCERRAMENTO E APROVAÇAO DA ATA - Nada mais havendo a tratar, o
Presidente da Assembleia suspendeu a mesma pelo tempo necessário
à lavratura desta Ata que, após lida e aprovada, foi por mim, Secretária da Assembleia, e por todos, assinada em 03 (três) vias de igual
teor e forma. São Luís/MA, 08 de junho de 2020. FABIO MOREIRA
AMORIM – Diretor Administrativo e Financeiro. Esta ata foi arquivada
na Junta Comercial do Estado do Maranhão, que certificou o registro
em 30/06/2020, sob o número 20200436619. Protocolo: 200436619.
Empresa: 21300008969. COMPANHIA MARANHENSE DE GÁS –
GASMAR. Publique-se. SUSANA COLLARES-Secretária-Geral

QUINTA-FEIRA, 16 - JULHO - 2020

17

AVISOS
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020-CSL/SECTI. O Estado do Maranhão,
por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI, torna público o resultado da licitação na modalidade
Pregão Eletrônico nº 003/2020-CSL/SECTI, referente ao Processo
Administrativo nº 0030875/2020 – SECTI, que tem por objeto a
contratação de empresa para implantação e operação de sistema
informatizado e integrado de gerenciamento de frota de veículos,
via internet, com utilização de tecnologia de cartão eletrônico ou
micro processado, por meio de rede especializada/credenciada,
para fornecimento de combustíveis, para abastecimento da frota
de veículos oficiais e locados, bem como outros que porventura
vierem a ser incorporados à frota durante a vigência do contrato, para atender às necessidades da Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação – SECTI, cuja vencedora para o item único foi a
empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA. (CNPJ nº 05.340.639/0001-30), com valor total de R$ 86.542,72
(oitenta e seis mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta
e dois centavos) e taxa de administração de -4,00% (quatro por
cento negativo), conforme Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 0003/2020 e Termo de Homologação desta Secretaria.
São Luís/MA, 14 de julho de 2020. DAVI DE ARAUJO TELLES.
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI.

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024207/2020 – SEGOV/MA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 – CSL/SEGOV/MA DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA. A SECRETARIA DE
ESTADO DE GOVERNO DO MARANHÃO, neste ato, representada pelo Secretário de Estado de Governo, o Sr. DIEGO GALDINO
DE ARAUJO, torna público, para o conhecimento dos interessados,
que o Pregão Presencial nº 12/2020 - CSL/SEGOV-MA (Processo
Administrativo 024207/2020-SEGOV/MA), cujo objeto é a concessão de uso de bem imóvel, a título oneroso, para fins reforma, modernização, manutenção e exploração, localizado na Rua da Estrela, n° 421,
Centro Histórico, São Luís/MA, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, foi declarado DESERTO, por ausência de interessados. À Comissão Setorial de Licitação para as providências
necessárias. São Luís/MA, 14 de julho de 2020. DIEGO GALDINO
DE ARAUJO-Secretário de Estado de Governo

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA
ECONOMIA SOLIDÁRIA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, no uso de suas atribuições
legais, em consonância com as informações, documentos e pareceres
contidos no processo administrativo nº 0070937/2020/SETRES, de
acordo com as disposições do Decreto Estadual nº 31.553/2016 e Decreto Federal nº 7.829/2013 e alterações: RESOLVE HOMOLOGAR
E ADERIR à Ata de Registro de Preços – SRP nº 159/2019-SEGEPMA, oriunda do processo administrativo nº 130706/2019-SARP/MA,
Pregão Presencial nº 029/2019-SARP-MA, cujo objetivo da Adesão
da Ata de Registro de Preçosé a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores
de pequeno porte e sem motorista para atender as necessidades da
Secretária de Estado do Trabalho e Da Economia Solidária, conforme
especificações e condições contidas no Termo de Referencia, valor
mensal R$: 2.678,00( dois mil, seiscentos e setenta e oito reais). Valor
anual RS: 32.136,00(trinta e dois mil, cento e trinta e seis reais), em

