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pelo seu Pregoeiro, através do Portal de Compras da Prefeitura de Alto 
Parnaíba, disponível em www.licitacaoaltoparnaiba.com.br, nos termos 
da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, aplicando-se os 
procedimentos determinado pela Lei Complementar n.º 123/2006 al-
terada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e, sub-
sidiariamente, no que couber, a Lei Federal n.º 8.666/1993. O edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal de Compras 
da Prefeitura de Alto Parnaíba, em www.licitacaoaltoparnaiba.com.
br e site da Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba https://www.alto-
parnaiba.ma.gov.br. Poderá ser solicitado também através do e-mail: 
cplaltoparnaiba@gmail.com. Alto Parnaíba-MA, 11 de maio de 2022. 
Euclides da Silva Moraes. Pregoeiro – Alto Parnaíba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 019/ 
2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público que fará 
realizar às 09h00min, no dia 31/05/2022, licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRONICO, com base legal, Lei nº 10.520/02, De-
creto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 095/21, Lei nº 
123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, Decreto Federal nº 
7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposi-
ções da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,  do tipo menor preço por 
item, para registro de preços contratação de empresa especiali-
zada para o fornecimento de materiais de limpeza e higiene pes-
soal, de interesse da Secretaria Municipal de Administração de 
Anapurus/MA, do município de Anapurus/MA. A sessão pública 
será realizada 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 segun-
da-feira à sexta-feira das 08h00min às 12h00min, como também por 
meio do Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas – 
SACOP ou ainda no portal da transparência desta prefeitura. Anapu-
rus/MA, 13 de maio de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 020/ 
2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público que fará 
realizar às 09h00min, no dia 01/06/2022, licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRONICO, com base legal, Lei nº 10.520/02, De-
creto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 095/21, Lei nº 
123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, Decreto Federal nº 
7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,  do tipo menor preço por item, 
para registro de preços contratação de pessoa (s) jurídica (s) para 
fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, 
de interesse da administração pública do município de Anapurus/
MA, do município de Anapurus/MA. A sessão pública será realizada 
no portal www.bnc.org.br. O Edital e seus anexos estão à disposi-
ção dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da 
Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Fran-
cisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à 
sexta-feira das 08h00min às 12h00min, como também por meio do 
Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas – SACOP ou 
ainda no portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, 13 
de maio de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 021/ 
2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público que fará 
realizar às 09h00min, no dia 02/06/2022, licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRONICO, com base legal, Lei nº 10.520/02, De-
creto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 095/21, Lei nº 
123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, Decreto Federal nº 
7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposi-
ções da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,  do tipo menor preço por 
item, para registro de preços para aquisição de Aparelhos de Ar 
Condicionado, para atender às necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Administração do Município de Anapurus/MA, do mu-

nicípio de Anapurus/MA. A sessão pública será realizada no portal 
www.bnc.org.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos inte-
ressados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura 
Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco Mon-
teles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-feira 
das 08h00min às 12h00min, como também por meio do Sistema de 
Acompanhamento de Contratações Públicas – SACOP ou ainda no 
portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, 13 de maio 
de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, do Município de Balsas - MA, avisa aos interessa-
dos que realizar-se-á no CRB – Clube Recreativo Balsense, situado à 
Rua Gil Pires, Praça Eloy Coelho (Praça do Banco do Brasil, Centro, 
Balsas/MA, C. E. P.: 65.800-000. Balsas - MA, Licitação Pública na 
modalidade abaixo discriminada na forma da Lei Federal nº 8.666/93, 
suas alterações posteriores, e Lei Complementar nº 123/2006, da Lei 
Federal nº 8.987/95 e da Lei Municipal nº 1.343/17, e demais normas 
pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 
às 13:00 horas, onde poderá ser consultado e adquirido gratuitamente, 
conforme especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser ob-
tida no endereço acima, no portal da transparência site: https://balsas.
ma.gov.br , Site do TCE-MA/ SACOP, pelo telefone (0**99) 3541 
2197, ramal 215 ou e-mail: cplbalsas2017@gmail.com.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE 
CONCESSÃO Nº 04/2022

Data/Hora de Abertura
05/07/2022 – 09h00min.
Tipo: melhor proposta em 
razão da combinação dos 
critérios de maior oferta 
pela outorga da concessão 
com o de melhor técnica, 
Art 15. Lei 8987/95

Objeto: Concessão para a Construção e Uso do Espaço Físico Pú-
blico denominado QUIOSQUE RUA 20, situado na rua 20, Con-
junto Habitacional, neste município de Balsas/MA,  destinado à 
fins comerciais no ramo de Restaurante, Bares e Lanchonetes, ob-
servados os princípios e preceitos legais pertinentes às licitações, 
especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Federal nº 
8987/95 e da Lei Municipal Complementar nº 047 de 20 de Agos-
to de 2021, bem como, as condições e especificações contidas no 
edital e seus anexos, no que for pertinente.

Balsas - MA, 13 de maio de 2022. Ana Maria Cabral Bernardes – 
Presidente da CPL.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE BARRA  DO 
CORDA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 62/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 963/2022 – Barra do Corda/MA. 
A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoei-
ra e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos inte-
ressados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço global, nos 
termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. 
Objeto: contratação serviço de hospedagem na cidade de Barra do 
Corda/MA, para atender as necessidades das Secretaria de Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAN, Secretaria de Saúde, 
Secretaria de Educação e Secretaria de Assistência Social. A dota-
ção orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000 - Elemento de Despesa: 
3.3.90.39. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordiná-
rios, dotação orçamentária: 08.244.1005.2021.0000 - Elemento de Des-
pesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos 



São Luís, terça-feira, 17 de maio de 2022
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna pú-
blico que fará realizar às 09h00min, no dia 31/05/2022, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO, com 
base legal, Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 095/21, Lei nº 123/06, 
Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que 
couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,  do tipo menor preço por item, para registro de 
preços contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza e higiene pes-
soal, de interesse da Secretaria Municipal de Administração de Anapurus/MA, do município de Anapurus/
MA. A sessão pública será realizada 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 Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas – SACOP 
ou ainda no portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, 13 de maio de 2022. ALMIR LIMA DA 
SILVA, Pregoeiro.

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna pú-
blico que fará realizar às 09h00min, no dia 01/06/2022, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO, com 
base legal, Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 095/21, Lei nº 123/06, 
Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que 
couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,  do tipo menor preço por item, para registro de 
preços contratação de pessoa (s) jurídica (s) para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não pe-
recíveis, de interesse da administração pública do município de Anapurus/MA, do município de Anapurus/
MA. A sessão pública será realizada 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 Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas – SACOP 
ou ainda no portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, 13 de maio de 2022. ALMIR LIMA DA 
SILVA, Pregoeiro.

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna pú-
blico que fará realizar às 09h00min, no dia 02/06/2022, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO, com 
base legal, Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 095/21, Lei nº 123/06, 
Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que 
couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,  do tipo menor preço por item, para registro de 
preços para aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado, para atender às necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Administração do Município de Anapurus/MA, do município de Anapurus/MA. A sessão pública 
será realizada no portal www.bnc.org.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comis-
são 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 Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas – SACOP ou ainda no portal 
da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, 13 de maio de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, REGISTRO DE PREÇO Nº 010-2022. 
O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL avisa aos interes-
sados que realizará Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de 
disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto 
nº 004/2021, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECI-
MENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO MUNICIPIO DE 
LAGO DA PEDRA-MA. Data e horário do início da disputa: 27 de maio de 2022, às 08h00min (oito horas). 
Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar deste Pregão os interessados que 
militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e as empresas definidas como Microempresas (ME), Em-
presas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Meios de disponibilização do 
edital: no site do LICITANET (www.licitanet.com.br), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (https://lagoda-
pedra.ma.gov.br/acessoainformacao.php), SACOP (https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) e 
E-MAIL DA CPL (cpllagodapedra@gmail.com). Maiores informações poderão ser obtidas nos dias de ex-
pediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Lago da Pedra- MA, onde poderão 
ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@
gmail.com. Lago da Pedra- MA, 12 de maio de 2022. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.  
     

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos

CNPJ: 06.933.519/0001-09 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022.

REGISTRO DE PREÇOS
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 20 02 001/2017, Decreto Municipal n° 021/2020, Lei 
Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, aplicando-se subsidiariamente as disposições 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 30 de maio 
de 2022, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 025/2022, para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de gêneros alimentícios para os alunos da rede municipal de 
ensino assistidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, de acordo com o Edital e Anexos. O edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–
MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder 
executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados 
ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos – MA, 12 de maio 2022.
Francisca Kyara de Abreu Santos Alves

Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 002, de 01 de janeiro de 2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022.

REGISTRO DE PREÇOS

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 20 02 001/2017, Decreto Municipal n° 021/2020, Lei 
Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, aplicando-se subsidiariamente as disposições 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 31 de maio 
de 2022, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 026/2022, para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de material hospitalar, instrumental cirúrgico, medicamentos 
diversos, material laboratorial e material odontológico, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos/
MA, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 
12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.
portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais 
no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos – MA, 13 de maio 2022.

Lidiane de Sá Curvina
Secretária Municipal de Saúde

Decreto nº 010, de 01 de janeiro de 2021.

Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 SRP - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal 
nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2019, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto 
Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Formação de Registro de 
Preço para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos 
e materiais laboratoriais e hospitalares de uso em geral para o município de Passagem 
Franca/MA. - ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde. LOCAL/SITE: www.
portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 30/05/2022. HORÁRIO: 09h:00min (nove horas).  
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na íntegra, no endereço 
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, ou no site www.passagemfranca.ma.gov.
br,  situada na Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário 
das 8h (oito horas) às 12h (doze horas). Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora 
do horário previsto neste aviso de licitação. Esclarecimento adicional no mesmo endereço. 
Passagem Franca - MA, 16 de Maio de 2022. Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DE SÃO LUÍS

2a ZONA DE REGISTRO DE IMÓVEIS
OFICIAL REGISTRADOR: JURANDY DE CASTRO LEITE

OFICIALA SUBSTITUTA - BEL. MARIA DE NAZARETH COSTA LEITE
OFICIAL SUBSTITUTO – HUGO PINHEIRO NUNES

Rua do Godofredo Viana, no123, Centro, São Luís/MA, CEP: 65.015-160
Telefones: (98) 3232-7692 | (98) 98880-7692 (WhatsApp) 

- E-mail: cartorioimoveisjurandyleite@gmail.com

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Pelo presente edital, por estar em lugar ignorado, incerto e não sabido, 
ficam os abaixo relacionados intimados para ciência de que estamos au-
torizados na forma da Lei 6.015/73 no art. 213, §3o a promover a intima-
ção por Edital, de retificação da área, requerida por BRYAN ALENCAR 
BANHOS do imóvel do confrontante abaixo referido, e presumir-se-á a 
anuência do confrontante, que deixar de apresentar impugnação no prazo 
da notificação. Ficam, portanto, cientes de que têm o prazo de 15 (quin-
ze) dias contados a partir da data da última publicação deste, para caso 
queiram contestar a retificação de área. Poderão fazê-lo no Cartório do 
Registro de Imóveis da 2a Zona, situado à Rua Godofredo Viana no 123, 
Centro, São Luís – MA, diariamente, de segunda a sexta no horário das 
08:0 0 às 17:00h, exceto aos sábados e domingos. CONFRONTANTE: 
LAURENIL MARTINS DE OLIVEIRA, CPF 656.957.983-53. Imóvel: 
RUA DA PRATA, N° 02B, QUADRA 03, RESIDENCIAL CANAÃ I, 
BAIRRO ALTO CUTIM – ANIL. Mat. n° 93.057, São Luís – MA. Juran-
dy de Castro Leite. Oficial do Registro. Selo: PRENOT029975VVM9D-
MCSF2IWSB56; Selo: INTIMA029975HHIC0K3LD98B8H60; Selo:
ARQUIV029975GLHKW7CMPBNLDV72

EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME Nº 03.220.438/0001-73
NIRE 21.300.000.938-8 | CódIgo CVM Nº 02001-0

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE ABRIL 
DE 2022. 1. DATA, HORáRIO E LOCAL: Em 04 de abril de 2022, às 08 horas, na sede da 
Equatorial Energia S.A. (“Companhia”), localizada Alameda A, Quadra SQS, nº 100, sala 31, 
Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, na Cidade de São Luís, Estado 
do Maranhão. 2. CONvOCAÇÃO: Convocação dispensada, tendo em vista a presença da 
totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício, nos termos do art. 16, § 
3º, do Estatuto Social. 3. PRESENÇA: Presentes por videoconferência, em conformidade com 
o artigo 16 §4º do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros do Conselho: Carlos 
Augusto Leone Piani, guilherme Mexias Aché, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Luís 
Henrique de Moura gonçalves, Tania Sztamfater Chocolat, Eduardo Haiama, Augusto Miranda 
da Paz Junior e Tiago de Almeida Noel. 4. MESA: Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; 
Secretário: Sr. José Silva Sobral Neto. 5. ORDEM DO DIA: os membros do Conselho reuniram-
se para deliberar sobre: (i) as propostas, a serem submetidas à assembleia geral de acionistas, 
para a reforma e alterações do estatuto social; (ii) a proposta, a ser submetida à assembleia 
geral de acionistas, para a consolidação do Estatuto Social da Companhia; (iii) a convocação de 
Assembleia geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as propostas mencionadas 
nos itens “i” a “ii” anteriores; (iv) autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os 
atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião. 6. DELIBERAÇÕES: 
Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Carlos Augusto Leone 
Piani, que convidou o Sr. José Silva Sobral Neto, para secretariar os trabalhos. Após o 
exame e a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração deliberaram, 
por unanimidade dos votos, o quanto segue: 6.1 Aprovar as propostas, a serem submetida 
à assembleia geral de acionistas, para a reforma e alterações do estatuto social, conforme 
cópia que fica arquivada na sede da Companhia. 6.2 Aprovar a proposta, a ser submetida à 
assembleia geral de acionistas, para consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme 
cópia que fica arquivada na sede da Companhia. 6.3 Aprovar a convocação da Assembleia 
geral Extraordinária para os acionistas discutirem e votarem a respeito das propostas indicadas 
nos itens (6.1) a (6.2) acima (“AgE”). 6.3.1 Consignar que, nos termos e prazos da legislação 
e regulamentação pertinentes, as informações e os documentos relacionados às matérias a 
serem deliberadas na AgE serão oportunamente divulgados aos acionistas. 6.4 Autorizar os 
diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado 
na presente reunião. 7. ENCERRAMENTO E LAvRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, 
foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após 
reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelo Secretário da Mesa e pelo Presidente da 
Mesa, por si, na qualidade de Presidente da Mesa e membro do Conselho de Administração, e 
em representação dos demais membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 
16, §4º, do Estatuto Social da Companhia. CERTIDÃO. Confere com o original, lavrado em 
livro próprio. São Luís/MA, 04 de abril de 2022. Mesa: José Silva Sobral Neto - Secretário. 
JUCEMA nº 20220547211 em 03/05/2022.

REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022.  A Pre-
feitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação tor-
na público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do 
Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônico, do 
tipo Menor Preço Por Item, sob o Regime de Fornecimento, visando a Formação de 
registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa (s) jurídica(s) espe-
cializada no fornecimento de óculos de grau (armações e lentes), conforme discri-
minados no Termo de Referência. ABERTURA: 31 de maio de 2022, às 08h00min, 
através da plataforma: https://licitar.digital/#home, demais informações no e-mail 
cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 13 de maio de 2022.  Denilson Odilon 
Fonsêca Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE – MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2022

A Prefeitura Municipal de Igarapé Grande/MA, localizada na Rua São Francisco, s/nº, Centro, CEP 
65.720-000, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial de 
nº. 04/2022, do tipo Menor Preço, no dia 31/05/2022, às 08h30min horas, horário local, 
objetivando o Registro de Preços para a contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de combustível, conforme detalhamentos constantes no Termo de Referência, 
ANEXO I do edital. 
O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Igarapé Grande - MA, sito à rua São Francisco, s/nº, Centro, de segunda a sexta (exceto feriados) no horário 
das 08:00 as 13:00 horas, onde poderão ser consultados ou obtido GRATUITAMENTE por meio digital na 
Comissão de Licitação bem como pela internet, através do nosso endereço eletrônico http://www.igarape-
grande.ma.gov.br – ccligarape@gmail.com ou cópia impressa, mediante o recolhimento da importância de 
R$ 20 (vinte reais), não reembolsáveis, através de DAM - Documento de Arrecadação Municipal, referentes 
aos custos da reprodução.

Igarapé Grande (MA), 16/05/2022.
_____________________________________________

CLÁUDIO PEREIRA DE ARAÚJO SILVA 
Relator

A Eneva S.A. torna público que requereu, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais – SEMA, em 16 de maio de 2022, a Autorização para uso de água subterrânea, situado 
no município de Altamira do Maranhão, Bacia Hidrográfica do Rio Mearim, Estado do Maranhão, 
com finalidade de uso industrial, conforme dados constantes no Processo nº 102328/2022.

EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ n.º 03.220.438/0001-73
NIRE 21.300.009.38-8 | Código CVM n.º 02001-0

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE MARÇO 
DE 2022. 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março de 
2022, às 16 horas, na sede social da Equatorial Energia S.A. (“Companhia”), localizada 
no Município de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, n.º 100, 
sala 31, -Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65070-900. 2. CONVOCAÇÃO: 
Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do 
Conselho de Administração em exercício, nos termos do parágrafo terceiro do art. 16 do 
Estatuto da Companhia. 3. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho 
de Administração da Companhia em exercício, nos termos do parágrafo quarto do art. 16 
do Estatuto Social. 4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Augusto Leone 
Piani, que convidou o Sr. José Silva Sobral Neto para secretariar os trabalhos. 5. ORDEM DO 
DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, 
discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) o cancelamento da Assembleia 
Geral Extraordinária da Companhia convocada para realizar-se no dia 30 de março de 2022, 
conforme edital de convocação publicado (a) no jornal “Folha de São Paulo” nas edições dos 
dias 08, 09 e 10 de março de 2022, nas páginas A23, A21 e A23 (respectivamente); (b) no 
jornal “O Imparcial”, nas edições dos dias 08, 09 e 10 de março de 2022, nas páginas 06, 05 
e 05 (respectivamente); e (c) no jornal “Imirante”, nova denominação do jornal O Estado do 
Maranhão”, nas edições dos dias 08, 09 e 10 de março de 2022, seção “Editais” nas páginas 
1, 1 e 1 (respectivamente), (“Edital de Convocação”), para deliberar sobre (1) a alteração do 
estatuto social da Companhia; (2) a consolidação do estatuto social da Companhia; e (3) a 
autorização aos administradores da Companhia para a prática de todos os atos necessários 
para efetivar as deliberações anteriores (“AGE”); e (ii) a autorização para os diretores da 
Companhia praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações 
tomadas. 6. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, 
os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes deliberaram o quanto 
segue: 6.1. Aprovar, por unanimidade, o cancelamento da convocação AGE, de forma a 
tornar sem efeito o Edital de Convocação. 6.1.1. Consignar que o Conselho de Administração 
deliberará oportunamente sobre (i) nova proposta a ser submetida à Assembleia Geral da 
Companhia com relação às matérias da ordem do dia da AGE; e (ii) a respectiva convocação 
de nova Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. 6.2. Autorizar, por unanimidade, 
os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para implementar as 
deliberações conforme aprovadas acima. 7. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: 
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa 
a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida 
e aprovada. Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretário: José Silva Sobral Neto; 
Membros do Conselho de Administração: Carlos Augusto Leone Piani, Guilherme Mexias 
Aché, Eduardo Haiama, Luís Henrique de Moura Gonçalves, Paulo Jerônimo Bandeira de 
Mello Pedrosa, Tania Sztamfater Chocolat, Tiago de Almeida Noel e Augusto Miranda de Paz 
Junior. São Luís, 29 de março de 2022. Mesa: José Silva Sobral Neto - Secretário. Jucema nº 
20220484090 em 29/04/2022.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lima Campos, Estado do 
Maranhão, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 001, de 22 de outubro 
de 2021, torna público aos interessados, o resultado do julgamento da licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº 002/2022, objetivando a contratação de empresa para execução das obras de 
Pavimentação Asfáltica com Drenagem Superficial e Calçada com Acessibilidade, na Sede de Lima 
Campos-MA, conforme Convênio nº. 026/2021 – SCC/SECID (Processo: 0180611/2021), celebrado 
entre o Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano – SECID e o Município de Lima Campos/MA, de interesse da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito. 
Atendidos todos os dispositivos previstos na legislação vigente, em especial à luz da Lei nº 8.666/93 
e alterações posteriores, bem como, demais condições estabelecidas no Edital e considerando 
que o critério de julgamento das propostas de preços apresentadas pelas empresas participantes 
habilitadas na licitação acima identificada foi do tipo menor preço global, a Comissão Permanente 
de Licitação deliberou pelo seguinte resultado:
- Classificar em 1º (primeiro) lugar/vencedora, a empresa ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA, 
situada na Rua Coronel Frederico Filgueiras, 26, Centro, CEP: 65.015-120, São Luís – MA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 12.094.868/0001-87, com proposta no valor global de R$ 925.123,44 (novecentos 
e vinte e cinco mil, cento e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos);
- Classificar em 2º (segundo) lugar, a empresa ZORF CONSTRUTORA EIRELI, situada na Av. dos 
Holandeses, 6, Sala 607, Edif. Tech Office, Ponta D´areia, CEP: 65.077-357, São Luís – MA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 11.465.893/0001-67, com proposta no valor global de R$ 1.032.760,18 (hum 
milhão, trinta e dois mil, setecentos e sessenta reais e dezoito centavos); e
- Classificar em 3º (terceiro) lugar, a empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, situada na Rua 
Nelson Sereno, 155, Centro, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 
14.795.690/0001-27, com proposta no valor global de R$ 1.048.331,56 (hum milhão, quarenta e oito 
mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos).
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lima Campos, Estado do Maranhão, 
em 13 de maio de 2022.

Sr. Valmí Silva Júnior  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Portaria nº 001 de 22 de outubro de 2021

Sra. Evanda Maria Mendes Santiago  
Secretária da Comissão Permanente de Licitação

Portaria nº 001 de 22 de outubro de 2021

Sr. Paulo de Tarso Feitosa de Sousa         
Membro da Comissão Permanente de Licitação

Portaria nº 001 de 22 de outubro de 2021

EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME n.º 03.220.438/0001-73 - Código CVM n.º 02001-0
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE MARÇO 
DE 2022. 1. DATA, HORáRIO E LOCAL: Em 22 de março de 2022, às 13 horas, na sede da 
Equatorial Energia S.A. (“Companhia”), localizada Alameda A, Quadra SQS, nº 100, sala 31, 
Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, na Cidade de São Luís, Estado 
do Maranhão. 2. CONvOCAÇÃO: Convocação realizada por correio eletrônico, nos termos do 
art. 16, § 3º, do Estatuto Social. 3. PRESENÇA: Presentes por videoconferência, em 
conformidade com o artigo 16 §4º do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros 
do Conselho: Carlos Augusto Leone Piani, Guilherme Mexias Aché, Paulo Jerônimo Bandeira 
de Mello Pedrosa, Luís Henrique de Moura Gonçalves, Tania Sztamfater Chocolat, Eduardo 
Haiama, Augusto Miranda da Paz Junior e Tiago de Almeida Noel. Presentes, também por 
meio de videoconferência, em atendimento ao art. 163, §3º, da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), os membros titulares do Conselho 
Fiscal da Companhia: Saulo de Tarso Alves de Lara, Vanderlei Dominguez da Rosa e Maria 
Salete Garcia Pinheiro. 4. MESA: Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretário: Sr. José 
Silva Sobral Neto. 5. ORDEM DO DIA: Os membros do Conselho reuniram-se para deliberar 
sobre: (i) manifestar-se sobre o Relatório da Administração, o relatório dos auditores 
independentes e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2021, a serem submetidos à assembleia geral; (ii) deliberar 
sobre a proposta, a ser submetida à assembleia geral, de destinação do resultado apurado no 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (iii) deliberar sobre a proposta, a ser 
submetida à assembleia geral, de fixação da remuneração anual global da administração 
para o exercício de 2022; (iv) deliberar sobre a proposta, a ser submetida à assembleia geral, 
de fixação da remuneração anual global do Conselho Fiscal para o exercício de 2022; (v) 
deliberar sobre a proposta, a ser submetida à assembleia geral, de aumento do capital social 
da Companhia; (vi) deliberar sobre a proposta, a ser submetida à assembleia geral, de 
alteração do artigo 6º para refletir o aumento do capital social da Companhia; (vii) deliberar 
sobre a proposta, a ser submetida à assembleia geral, sobre a consolidação do Estatuto 
Social da Companhia; (viii) atualização do Código de Ética e Conduta da Companhia; (ix) 
autorizar a convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia; e 
(x) autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar o 
quanto aprovado na presente reunião. 6. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo 
assumido a Presidência da Mesa o Sr. Carlos Augusto Leone Piani, que convidou o Sr. José 
Silva Sobral Neto, para secretariar os trabalhos. Após o exame e a discussão das matérias, os 
membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade dos votos, o quanto 
segue: 6.1 Aprovar as contas dos administradores, o Relatório Anual da Administração, o 
Relatório dos Auditores Independentes e as Demonstrações Financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, compreendendo os Balanços 
Patrimoniais, Demonstrações dos Resultados, Demonstrações dos Resultados Abrangentes, 
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações dos Fluxos de Caixa, 
Demonstrações do Valor Adicionado, complementadas pelas Notas Explicativas, bem como a 
submissão de tais documentos para exame, discussão e votação da Assembleia Geral de 
Acionistas. 6.2 Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral de acionistas, de 
destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, no valor de 
R$ 3.694.526.740,69 (três bilhões e seiscentos e noventa e quatro milhões e quinhentos e 
vinte e seis mil e setecentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), que serão 
distribuídos da seguinte forma: (a) R$ 184.726.337,03 (cento e oitenta e quatro milhões e 
setecentos e vinte e seis mil e trezentos e trinta e sete reais e três centavos), para a reserva 
legal; (b) R$ 228.586.000,00 (duzentos e vinte e oito milhões e quinhentos e oitenta e seis mil 
reais), para a reserva de lucros a realizar. (c) R$ 648.864.100,91 (seiscentos e quarenta e oito 
milhões e oitocentos e sessenta e quatro mil e cem reais e noventa e um centavos), para o 
pagamento de dividendos aos acionistas, correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do 
lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei das S.A., a serem pagos aos acionistas da 
Companhia, proporcionalmente às respectivas participações societárias; e (d) R$ 
2.632.350.302,75 (dois bilhões e seiscentos e trinta e dois milhões e trezentos e cinquenta mil 
e trezentos e dois reais e setenta e cinco centavos), para a reserva estatutária de Investimento 
e Expansão. 6.3 Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral de acionistas, de 
distribuição de dividendos adicionais, no montante R$ 55.177.169,49 (cinquenta e cinco 
milhões e cento e setenta e sete mil e cento e sessenta e nove reais e quarenta e nove 
centavos), oriundos da reserva de lucros a realizar da Companhia, nos termos do artigo 197 
§2º da Lei de S.A.. 6.4 Aprovar proposta, a ser apresentada à Assembleia Geral de Acionistas, 
de fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício 
de 2022 em até R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), sem encargos, onde inclui-se 
montantes referentes a Remuneração e/ou Incentivos baseados em ações, conforme 
documento arquivado na sede da Companhia, a ser distribuída por este Conselho entre os 
administradores da Companhia, na forma do Estatuto Social e com base nos critérios fixados 
no caput do art. 152, da Lei nº 6.40476, observado o limite global ora fixado. 6.5 Aprovar 
proposta, a ser apresentada à Assembleia Geral de Acionistas, de fixação da remuneração 
anual global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2022 em até 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sem encargos, a ser distribuída entre membros do 
Conselho Fiscal da Companhia, na forma do Estatuto Social e com base nos critérios fixados 
no do art. 162, parágrafo 3º da Lei nº 6.404/76, observado o limite global ora fixado. 6.6 
Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral de acionistas, de aumento do capital 
social da Companhia, sem a emissão de novas ações, no valor total de R$ 1.434.726.337,03 
(um bilhão, quatrocentos e trinta e quarto milhões, setecentos e vinte e seis mil, trezentos e 
trinta e sete reais e três centavos), sendo R$ 184.726.337,03 (cento e oitenta e quatro milhões 
setecentos e vinte e seis mil trezentos e trinta e sete reais e três centavos) oriundos da 
reserva legal; e R$ 1.250.000.000,00 (um bilhão duzentos e cinquenta milhões de reais), 
oriundos da reserva estatutária para Investimento e Expansão. 6.7 Aprovar a proposta, a ser 
submetida à assembleia geral de acionistas, de alteração do art. 6º do Estatuto Social da 
Companhia, para refletir o aumento do capital social integralizado, conforme proposta 
aprovada na deliberação anterior, de modo que referido artigo passará a ter a seguinte 
redação: “Artigo 6 - O capital social é de R$ 8.906.721.209,62 (oito bilhões, novecentos e seis 
milhões, setecentos e vinte e um mil, duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos), 
totalmente subscrito e integralizado, dividido em 1.128.934.585 (um bilhão, e vinte e oito 
milhões, novecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco) ações ordinárias, 
nominativas, escriturais e sem valor nominal” 6.8 Aprovar a proposta, a ser submetida à 
assembleia geral de acionistas, de consolidação do Estatuto Social para refletir a alteração no 
seu art. 6º, conforme indicada no item 6.7. acima conforme minuta arquivada na sede da 
Companhia. 6.9 Aprovar a atualização do Código de Ética e Conduta da Companhia, 
conforme minuta arquivada na sede da Companhia. 6.10 Aprovar a convocação da 
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária para os acionistas discutirem e votarem a 
respeito das matérias indicadas nos itens 6.1. a 6.8. acima: 6.10.1. Consignar que, nos termos 
e prazos da legislação e regulamentação aplicável, as informações e os documentos 
relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária serão oportunamente divulgados aos acionistas. 6.11 Autorizar os diretores da 
Companhia a praticarem todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na 
presente reunião. 7. ENCERRAMENTO E LAvRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se 
manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, 
a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelo Secretário da Mesa e pelo 
Presidente da Mesa, por si, na qualidade de Presidente da Mesa e membro do Conselho de 
Administração, e em representação dos demais membros do Conselho de Administração, nos 
termos do artigo 16, §4º, do Estatuto Social da Companhia. CERTIDÃO. Confere com o 
original, lavrado em livro próprio. São Luís/MA, 22 de março de 2022. Mesa: José Silva 
Sobral Neto - Secretário. JUCEMA nº 20220437599 em 20/04/2022.

Federação Nacional das Empresas de Informática - FENAINFO
CNPJ nº 35.809.995/0001-10 - Código Sindical nº 000.289.00000-9
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: O Presidente da Federação Nacional das 
Empresas de Informática - FENAINFO, com sede e foro na Rua Buenos 
Aires, nº 68, 32º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo artigo 611, § 2º da CLT, CONVOCA as empresas de informática, 
processamento de dados, tecnologia da informação, de serviços de informática, software, 
internet e similares sediadas no Estado do Maranhão, representadas por esta Federação, 
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada pelo sistema de 
videoconferência ZOOM em 23 de maio de 2022, às 17h, para deliberação da seguinte 
ordem do dia: 1)-Autorizar o início e os limites do processo de negociações da convenção 
coletiva de trabalho referente a data-base 2021/2022; 2)-Estabelecer o valor da contribuição 
assistencial devida pelas empresas. As empresas com direito a voto e que tenham interesse 
de participar da assembleia deverão encaminhar e-mail com o nome do sócio ou representante 
legal devidamente autorizado (procuração), até às 14h do dia 20 de maio de 2022, para  
cct@fenainfo.org.br, a fim de que seja efetuado o cadastramento prévio e envio do link (Zoom).

Rio de Janeiro/RJ, 17 de maio de 2022
EDGAR SERRANO

Presidente da FENAINFO

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 02 de junho de 2022, às 14h30min *.
2º LEILÃO: 14 de junho de 2022, às 14h30min *.

(*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua Hipódromo, 1141 - Sala 66 – Mooca 
– São Paulo/SP, Faz Saber a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiver, que levará novamente a Público 
Leilão de modo Presencial E On-Line,, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário 
Banco Santander (Brasil) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento particular com força de escritura pública 
datado de 28/07/2020, cujos Fiduciantes é Carlos Vinicius Ferreira Caldas, CPF/MF nº 068.884.563-07, em Primeiro Leilão 
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a  R$ 253.365,02 (Duzentos e cinquenta e três mil trezentos e sessenta e 
cinco reais e dois centavos- atualizados conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento sob o nº 406, 
Edifício Itapuã, com área privativa de 45,6600m², perfazendo área total de 74,9350m²  integrante do “Costa Araçagy Condomínio 
Clube”, situado na margem da Rodovia Ribamar-Olho D'agua (Estrada do Araçagy), no lugar Ponta Grossa, no Município de São 
José de Ribamar/MA, melhor descrito na matrícula nº 101.393 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ilha de São 
Luis/MA”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante 
em primeiro leilão, fica desde já designado o Segundo Leilão (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 
162.562,74 (Cento e sessenta e dois mil quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos – nos termos do art. 27, §2º 
da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, 
deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 
horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, Veja A Integra Deste Edital No SITE: 
www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (17855_CC_1695-05). K-17,19e21/05

EQUATORIAL DE ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 03.220.438/0001-73 - NIRE nº 2130000938-8
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2022. 1. 
DATA, LOCAL E HORA: Aos 22 dias do mês de março de 2022, na sede da Equatorial Energia 
S.A. (“Companhia”) localizada na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, sala 31, Loteamento 
Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, 
às 08:00 horas. 2. CONVOCAÇÃO. Convocação por meio do envio de correio eletrônico a 
todos os membros do Conselho Fiscal. 3. PRESENÇA: Presentes os seguintes membros 
do Conselho Fiscal da Companhia, a saber: Vanderlei Dominguez da Rosa, Saulo de Tarso 
Alves de Lara e Maria Salete Garcia Pinheiro. Presentes também, o Sr. Leonardo da Silva 
Lucas Tavares de Lima (Diretor de Relação com Investidores), o Sr. Geovane Ximenes de Lira 
(Superintendente Contábil e Tributário Corporativo), Sra. Nathalia Carneiro Pessoa (Gerente 
Corporativa de Contabilidade), e o Sr. Henderson Rovay (Superintendente Corporativo de 
Planejamento e Controle). Presente também os representantes da Ernest &Young Auditores 
Independentes S.S. (“E&Y”), empresa de auditoria independente, os Srs. Carlos Santos Mota 
Filho, Thiago Alexandre de Souza e Ana Sampaio. Todos participaram por teleconferência. 
4. MESA: Presidente: Saulo de Tarso Alves de Lara; e Secretário: Vanderlei Dominguez da 
Rosa. 5. Registros e Deliberações: (i) Foram disponibilizados aos membros do Conselho 
Fiscal, as Demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021, bem como a proposta 
de destinação dos resultados apurados no exercício findo em 31 de dezembro de 2021. (ii) 
os Representantes da E&Y apresentaram o Relatório dos Auditores Independentes, emitido 
sem ressalvas; (iii) o Superintendente Corporativo de Planejamento e Controle apresentou 
os Resultados Financeiros Operacionais. (iv) A Diretoria Jurídica apresentou previamente, no 
Portal de Governança, os livros das atas de reuniões da Companhia e de suas controladas 
referentes ao ano de 2021. (v) foi disponibilizada a proposta de aumento do Capital Social da 
Companhia, sem a emissão de novas ações, no valor total de R$ 1.434.726.337,03 (um bilhão, 
quatrocentos e trinta e quatro milhões, setecentos e vinte e seis mil, trezentos e trinta e sete 
reais e três centavos), sendo R$ 184.726.337,03 (cento e oitenta e quatro milhões setecentos 
e vinte e seis mil trezentos e trinta e sete reais e três centavos) oriundos da reserva legal; 
e R$ 1.250.000.000,00 (um bilhão duzentos e cinquenta milhões de reais), oriundos da 
reserva estatutária de Investimento e Expansão, com a consequente alteração do art. 6º do 
Estatuto Social da Companhia. A reunião foi suspensa e retomada na mesma data, às 15 
horas. (vi) os Conselheiros Fiscais participaram da Reunião do Conselho de Administração 
realizada nesta data e assistiram a aprovação do Relatório da Administração, do Relatório 
dos Auditores Independentes, da proposta de distribuição dos lucros e das Demonstrações 
Financeiras, compreendendo os Balanços Patrimoniais, as Demonstrações do Resultado, as 
Demonstrações do Resultado Abrangente, das Demonstrações das Mutações do Patrimônio 
Líquido, das Demonstrações dos Fluxos de Caixa e da Demonstração do valor adicionado e 
das Notas Explicativas, em atendimento ao parágrafo 3° do artigo 163 da Lei nº 6.404/76. (vii) 
em atendimento ao disposto nos incisos II, III e VII do art. 163 da Lei 6.404/76, após assistir as 
deliberações na reunião do Conselho de Administração o Conselho Fiscal emitiu o seguinte 
Parecer: “Parecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal da EQUATORIAL ENERGIA S.A., 
em cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinou o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2021. Com base nos exames efetuados e considerando o Relatório 
dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, sem ressalva, emitido 
pela Ernest & Young Auditores Independentes S.S. em 22 de março de 2022, opina que os 
referidos documentos, bem como a proposta de destinação do lucro do exercício, incluindo 
a distribuição de dividendos e a proposta de aumento do Capital Social, estão em condições 
de serem apreciados e votados pela Assembleia Geral.” 6. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, a Reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente 
ata que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada. CERTIDÃO: Confere com o 
original, lavrado em livro próprio. São Luís/MA, 22 de março de 2022. Saulo de Tarso Alves 
de Lara (Presidente); Vanderlei Dominguez da Rosa (Secretário). JuCEMA nº 20220437513 
em 21/04/2022.

D4Sign f941db6a-f03c-4626-bed2-a87e323ce013 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL TITARA S/A
CNPJ Nº 13.742.401/0001-69E N G E N H A R I A A M B I E N T A L

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 da Central de Gerenciamento Ambiental 
Titara S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rosário, 
MA, 31 de março de 2022.

1 - Contexto Operacional: 1.1 – Objeto social: A Central de Gerenciamen-
to Ambiental Titara S.A. (Companhia) é uma sociedade anônima de capital 
de fechado, constituída em 02 de fevereiro 2011. Voltado ao gerenciamento 
de resíduos sólidos ou rejeitos perigosos e não perigosos, transportes, trans-
bordos, tratamento, destinação final de resíduos, ambientalmente adequada 
e destinação final de rejeitos ambientalmente adequada. A sociedade tem 
sede foro na Fazenda Arapixi s/nº Zona Industrial – bairro Buenos Aires no 
Município de Rosário - MA. 
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1. Base de prepara-
ção e apresentação demonstrações contábeis: a) Declaração de con-
formidade: As demonstrações contábeis da Companhia foram elaboradas 
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e, em 
consonância com a Lei das Sociedades por Ações, bem como as normas e 
procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis - CPC – PME (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas). A 
elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com os CPCs 
exige a utilização de determinadas estimativas contábeis essenciais. Requer, 
ainda, que a Administração julgue a maneira mais apropriada para a aplica-
ção das políticas contábeis. As áreas em que os julgamentos e estimativas 
significativos foram feitos para a elaboração das demonstrações contábeis 
são apresentadas na Nota Explicativa nº 2.d. b) Data de aprovação das 
demonstrações contábeis: Em 31 de março de 2022, a Diretoria aprovou 
estas demonstrações contábeis e autorizou a sua divulgação. c) Base de 
mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas com base no 
custo histórico, exceto pela valorização de certos ativos financeiros (men-
surados a valor justo). A preparação das demonstrações contábeis requer 
o uso de certas estimativas contábeis e o exercício de julgamento por parte 
da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas con-
tábeis do grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e 
estimativas são significativas estão divulgadas no item (d). d) Moeda fun-
cional e moeda de apresentação: Estas demonstrações contábeis estão 
apresentadas em Real, que é a moeda funcional e a moeda de apresenta-
ção da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais 
próximo, exceto quando indicado de outra forma. e) Uso de estimativas e 
julgamentos: Ao preparar as demonstrações contábeis a Administração da 
Companhia se baseia em estimativas e premissas derivadas da experiência 
histórica e outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, as quais 
se consideram razoáveis e relevantes. A aplicação das estimativas e premis-
sas frequentemente requer julgamentos relacionados a assuntos que são 
incertos, com relação aos resultados das operações e ao valor dos ativos 
e passivos. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem a 
mensuração de instrumentos financeiros, provisão para perdas em ativos, 
provisão para imposto de renda e contribuição social e outras avaliações 
similares. Os resultados operacionais e posição financeira podem diferir se 
as experiências e premissas utilizadas na mensuração das estimativas forem 
diferentes dos resultados reais. f) Continuidade: A Administração avaliou a 
habilidade da Companhia de continuar operando normalmente e está con-
vencida de que ela possui recursos para dar continuidade a seus negócios 
no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento de ne-
nhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significantes sobre a sua 
capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações contábeis 
foram preparadas com base nesse pressuposto de continuidade. 2.2 Novas 
normas e pronunciamentos emitidos e ainda não aplicáveis: Uma série 
de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro 
de 2022, conforme segue: • 1º de janeiro de 2022 - Contratos onerosos – cus-
to de cumprimento de um contrato (alterações ao NBC TG 25 (R1) /IAS 37); 
• 1º de janeiro de 2022 - Ciclo anual de melhorias às normas IFRS 2018-2020 
(alterações ao IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e IAS 41); • 1º de janeiro de 2022 – 
Imobilizado – Receitas antes do uso pretendido (alterações ao NBC TG 27 
(R4) /IAS 16); • 1º de janeiro de 2022 - Referências à estrutura conceitual 
(alterações ao NBC TG 15/IFRS 3); • 1º de janeiro de 2023 - Classificação 
de passivo como circulante e não circulante (alterações ao NBC TG 26 (R4) 
/IAS 1 e NBC TG 23/IAS 8); • 1º de janeiro de 2023 - IFRS 17 Contratos de 
Seguro, e alterações à IFRS 17 Contratos de Seguro. A Companhia não ado-
tou antecipadamente essas normas na preparação destas demonstrações 
contábeis. Entretanto, não se espera que essas normas novas e alteradas 
tenham um impacto significativo nas demonstrações contábeis da Compa-
nhia em períodos futuros.
3 - Resumo das Principais Políticas Contábeis: a) Apuração do resulta-
do: É apurado em conformidade com o regime contábil de competência de 
exercícios. b) Instrumentos financeiros: (i) Ativos financeiros não deriva-
tivos: A Companhia reconhece os ativos financeiros inicialmente na data da 
negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições 
contratuais do instrumento. Os ativos financeiros da Companhia incluem cai-
xa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Os ativos ou passivos 
financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patri-
monial quando, e somente quando, a Companhia tenha o direito legal de 
compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou 
de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Caixa e equivalen-
tes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e in-
vestimentos financeiros com vencimento original de até 90 dias a partir da 
data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignificante de alte-
ração no valor e são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo. A 
Companhia possui classificados em caixa e equivalentes de caixa saldos em 
conta corrente bancária e aplicações financeiras, conforme Nota Explicativa 
n° 5. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis são ativos finan-
ceiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e que não são 
cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis são mensura-
dos pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, 
deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. A receita de 
juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva, exceto 
para créditos de curto prazo quando o reconhecimento dos juros seria imate-
rial. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros: Ativos financei-
ros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, são 
avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no final de cada 
período de relatório. As perdas por redução ao valor recuperável são reco-
nhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor re-
cuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que te-
nham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de 
caixa futuros estimados desse ativo. (ii) Passivos financeiros não derivati-
vos: A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordi-
nados inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos 
financeiros (incluindo dos passivos designados pelo valor justo registrados 
no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a 
Companhia se torna uma parte nas disposições contratuais do instrumento. 
A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos a valor justo 
por meio do resultado. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicial-
mente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuí-
veis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos 
pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. (iii) Instrumen-
tos financeiros derivativos: A Companhia não opera com instrumentos fi-
nanceiros derivativos. De acordo com suas políticas financeiras, a Compa-
nhia não efetua operações envolvendo instrumentos financeiros que tenham 
caráter especulativo. c) Contas a receber: Os valores a receber são de-
monstrados a valor justo, já deduzidos da provisão estimada para créditos de 
liquidação duvidosa, que é constituída, quando necessário, em montante 
considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas na 
realização das contas a receber, considerando os riscos envolvidos. Essa 
avaliação, realizada periodicamente, considera a conjuntura econômica, a 
experiência passada e os riscos específicos e globais em relação às opera-
ções, aos devedores e garantidores. d) Estoques: Os estoques são avalia-
dos ao custo médio de aquisição ou de produção, reduzido por provisão para 
perda ao valor de mercado, quando aplicável. O custo dos estoques inclui 
gastos incorridos na produção, transporte e armazenagem dos estoques. No 
caso de estoques acabados, o custo inclui os gastos gerais de fabricação 
baseadas na capacidade normal de operação. A Companhia utiliza o método 
de custeio por absorção. Os custos diretos são apropriados mediante apon-
tamento de forma objetiva, e os custos indiretos são apropriados por meio de 
rateio com base na capacidade normal de produção, incluindo gastos incorri-
dos na aquisição de estoques, custos de produção e transformação e outros 
custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. A 
Companhia reconhece as perdas, quando aplicável, no estoque consideran-
do a diferença entre o preço praticado e custo médio apurado. e) Imobiliza-
do: Demonstrado aos custos de aquisição, formação ou construção, deduzi-
dos das depreciações que não supera o valor provável de recuperação deter-
minado com base nos resultados das operações futuras. As depreciações 
são calculadas pelo método linear, com base na vida útil econômica estima-
da dos bens, conforme descrito na Nota Explicativa nº 8. A Companhia avalia 
a cada exercício o valor para identificação da recuperabilidade de ativos 
(impairment). Um ativo imobilizado é considerado passível de ajuste de des-
valorização quando seu valor contábil exceder seu valor recuperável. Os 
métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a 
cada encerramento de exercício e eventuais ajustes são reconhecidos como 
mudança das estimativas contábeis. Provisão para desmobilização de ati-
vos: Há muitos fatores que podem afetar o prazo e os valores a serem de-
sembolsados com relação às obrigações para desmobilização. Esses fatores 
incluem atividades exploratórias e de desenvolvimento futuras, mudanças 
nos custos, alterações tecnológicas e na legislação, que não podem ser pre-

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

vistas pela Administração. Devido ao alto grau de incerteza, os gastos reais 
futuros podem ser alterados significativamente dos valores atualmente provi-
sionados. A provisão é a melhor estimativa do valor presente dos fluxos de 
caixa futuros necessários para liquidar a obrigação de restauração na data 
do balanço, com base nas exigências legais e na tecnologia atual. Futuros 
custos de restauração são revistos anualmente e as alterações são refletidas 
no valor presente da disposição no final do exercício. O montante da provisão 
para custos de restauração futuro é capitalizado como um ativo imobilizado e 
é depreciado de acordo com a vida útil do aterro. O passivo não circulante é 
atualizado pela taxa de desconto real da Companhia. O ativo é depreciado de 
forma linear. f) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros 
(impairment): Ativos não financeiros são avaliados a cada data de balanço 
para identificação da recuperabilidade de ativos (impairment). Estes ativos 
financeiros são considerados ativos não recuperáveis quando existem evi-
dências de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento 
inicial do ativo financeiro e que tenham impactado negativamente o fluxo 
estimado de caixa futuro do investimento. A cada encerramento do exercício, 
a Companhia revisa os saldos dos ativos investimento e intangíveis, avalian-
do a existência de indicativos de que esses ativos tenham sofrido redução 
em seus valores de recuperação (valor em uso). Na existência de tais indica-
tivos, a Administração efetua uma análise detalhada do valor recuperável 
para cada ativo através do cálculo do fluxo de caixa futuro individual descon-
tado a valor presente, ajustando o saldo do respectivo ativo, se necessário. 
g) Provisões: (i) Geral: Uma provisão é reconhecida, em função de um 
evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva 
que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso 
econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas 
através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes 
de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do 
dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros 
incorridos são registrados no resultado. (ii) Contingências: As provisões 
para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: 
a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resulta-
do de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja neces-
sária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. 
A Companhia possui ações de naturezas tributária, cível e trabalhista, envol-
vendo riscos de perda classificados pela administração como provável e pos-
sível, com base na avaliação de seus assessores legais. h) Imposto de 
renda e contribuição social: As despesas de imposto de renda e contribui-
ção social do período são calculados pelo regime de tributação do Lucro 
Real. Os encargos de imposto de renda e contribuição social são calculados 
com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço. A alíquota do 
imposto de renda é 15% com adicional de 10% sobre uma base superior a  
R$ 240 anuais e a alíquota da contribuição social é de 9%. O imposto de renda 
e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças tempo-
rárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos 
e seus valores contábeis nas demonstrações contábeis e são determinados 
usando alíquotas de imposto (base a legislação fiscal) promulgadas, ou 
substancialmente promulgadas, na data do balanço. i) Receita de serviços: 
A receita do contrato compreende o valor inicial acordado no contrato acres-
cido de variações decorrentes de solicitações adicionais, reclamações e pa-
gamentos de incentivos contratuais, na condição em que seja provável que 
elas resultem em receita e possam ser mensuradas de forma confiável. Tão 
logo o resultado de um contrato de prestação de serviços possa ser estimado 
de maneira confiável, a receita do contrato é reconhecida no resultado na 
medida do estágio de conclusão do contrato. O estágio de conclusão é ava-
liado pela referência do levantamento dos trabalhos realizados. A receita 
compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pelo 
contrato de prestação de serviço celebrado entre a Companhia e seus clien-
tes. A receita é apresentada líquida dos impostos, dos abatimentos e dos 
descontos. j) Resultado básico por ação: O cálculo do resultado básico por 
ação é feito através da divisão do resultado do semestre, atribuído aos deten-
tores de ações da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações 
ordinárias em circulação durante o mesmo período. k) Demonstração dos 
Fluxos de Caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas 
pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2).
4 - Reapresentação dos valores correspondentes: A Administração da 
Companhia está reapresentando as demonstrações contábeis do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020 em função da correção de erros de 

Reapre-
sentado

Ativo Nota 31.12.2021 31.12.2020
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa ................ 5  3.123  4.844 
Contas a receber de clientes .................. 6  1.465  2.312 
Impostos a recuperar .............................. 7  169  195 
Estoque ...................................................  619  408 
Outras contas a receber..........................  30  4 

 5.406  7.763 
Não circulante

Imobilizado 8  35.618  31.781 
 35.618  31.781 

Total do ativo ............................................  41.024  39.544 

Reapre-
sentado

Passivo Nota 31.12.2021 31.12.2020
Circulante

Fornecedores ............................................ 9  2.679  5.315 
Empréstimos e financiamentos ................. 11  4.861  5.644 
Obrigações fiscais ..................................... 12  451  243 
Salários e obrigações sociais.................... 13  753  642 
Adiantamento de clientes ..........................  700  - 
Outras obrigações .....................................  60  50 

 9.504  11.894 
Não circulante

Fornecedores - Partes relacionadas ......... 10  3.370  - 
Empréstimos e financiamentos ................. 11  6.414  11.275 
Provisão p/ contingências trabalhistas ...... 14  -  89 
Provisão p/ desmobilização de aterros ..... 15  539  407 

 10.323  11.771 
Patrimônio líquido 16

Capital social  ............................................  17.659  17.659 
Reserva de lucros .....................................  3.538  - 
Prejuízos acumulados ...............................  -  (1.780)

 21.197  15.879 
Total do passivo e patrimônio líquido ......  41.024  39.544 

Demonstrações dos Resultados Exercícios Findos em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto o lucro por ação) 

Reapre-
sentado

Nota 31.12.2021 31.12.2020
Receita operacional líquida ......................... 17 28.468 26.658

Custos dos serviços prestados ................ 18 (19.195) (21.598)
Lucro bruto ................................................ 9.273 5.060

Despesas (receitas) operacionais
Despesas administrativas ........................ 19 (1.177) (1.025)
Despesas tributárias ................................ (88) (69)
Outras receitas (despesas) operacionais 57 1.090

(1.208) (4)
Resultado antes do resultado financeiro 8.065 5.056
Resultado Financeiro 20

Receitas financeiras ................................. 122 66
Despesas financeiras ............................... (1.289) (1.356)

(1.167) (1.290)
Resultado antes do imposto de renda e 

contribuição social ................................ 6.898 3.766
Imposto de renda e contribuição social 

sobre o lucro 21
Imposto de renda  .................................... (1.148) (899)
Contribuição social ................................... (432) (340)

(1.580) (1.239)
Lucro líquido do exercício ........................ 5.318 2.527

Lucro líquido do exercício por ação ......... 0,30 0,14
As notas explicativas da administração  

são parte integrante das informações contábeis

Demonstrações dos Resultados Abrangentes Exercícios Findos em 31 
de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais) 

Reapre-
sentado

31.12.2021 31.12.2020
Lucro Liquido do Exercício ...................................... 5.318 2.527

Outros Resultados Abrangentes .......................... - -
Resultado Abrangente Total ................................. 5.318 2.527

As notas explicativas da administração  
são parte integrante das informações contábeis

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais) 
Reserva de Lucros

Prejuízos 
acumulados

Capital 
social AFAC

Reserva 
legal

Reserva de reten-
ção de lucros Total Total

Saldos em 1º de janeiro de 2020 .....................................................  17.487  172  -  -  -  (4.307)  13.352 
Aumento do capital social conf. ATA da AGE de 02/01/2020 ............  172  (172)  -  -  -  -  - 
Lucro líquido do exercício...................................................................  -  -  -  -  -  2.527  2.527 
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (Reapresentado) ..................  17.659  -  -  -  -  (1.780)  15.879 
Lucro líquido do exercício...................................................................  -  -  -  -  -  5.318  5.318 
Constituição de reserva legal .............................................................  -  -  177  -  177  (177)  - 
Retenção de lucros.............................................................................  -  -  -  3.361  3.361  (3.361)  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2021 ...............................................  17.659  -  177  3.361  3.538  -  21.197 

As notas explicativas da administração são parte integrante das informações contábeis

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto Exercícios 
Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais) 

Reapre-
sentado

31.12.2021 31.12.2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício........................................ 5.318 2.527
Ajustes por:

Depreciação ......................................................... 3.529 4.393
Provisão para contingências trabalhistas............. (89) -
Provisão para desmobilização de aterros (ARO) . 132 20

Lucro ajustado ......................................................... 8.890 6.940
Variações nos ativos e passivos

Aumento (diminuição) em contas a receber ........ 847 1.071
Aumento (diminuição) em impostos a recuperar . 26 (158)
Aumento (diminuição) em estoques..................... (211) (180)
Aumento (diminuição) em outros ativos ............... (26) 282
Aumento (diminuição) em fornecedores .............. 734 (438)
Aumento (diminuição) em obrigações fiscais a 

pagar................................................................. 208 (820)
Aumento (diminuição) em obrigações com pessoal 111 (164)
Aumento (diminuição) em outras obrigações....... 710 154

Caixa proveniente das operações ........................... 11.289 6.687
Recursos líquidos gerados nas atividades 

operacionais ......................................................... 11.289 6.687
Fluxos de caixa das atividades de investimento

Aquisição de ativo imobilizado ............................. (7.366) (2.021)
Recursos líquidos aplicados nas atividades de 

investimento ......................................................... (7.366) (2.021)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Pagamento de empréstimos e financiamentos .... (5.644) (1.523)
Recursos líquidos aplicados nas atividades de 

financiamento ....................................................... (5.644) (1.523)
Redução/(aumento) de caixa e equivalentes de caixa (1.721) 3.143
Demonstração da Redução no caixa e 

equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4.844 1.701
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício . 3.123 4.844

Redução/(aumento) de caixa e equivalentes de caixa (1.721) 3.143
As notas explicativas da administração  

são parte integrante das informações contábeis

As notas explicativas da administração são parte integrante das informações contábeis

competência de exercícios anteriores que foram contabilizados durante o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Esses ajustes estão sendo 
apresentados retroativamente em conformidade com o CPC 23 – Políticas 
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e CPC 26 (R1) – 
Apresentação das Demonstrações Contábeis e produziram os seguintes 
impactos nas demonstrações contábeis da Companhia em relação aos va-
lores anteriormente apresentados:

31.12.2020

Ativo Original Ajustes
Reapre-
sentado

Não Circulante
Imobilizado ..................................... 33.396 (1.615) 31.781

Total do Ativo....................................... 33.396 (1.615) 31.781
Patrimônio Líquido

Prejuízos acumulados ...................... (165) (1.615) (1.780)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido (165) (1.615) (1.780)
Resultado

Custos dos serviços prestados ........ (19.983) (1.615) (21.598)
Total de Custos dos serviços prestados (19.983) (1.615) (21.598)
A Companhia possuía, em 31 de dezembro de 2020, itens de ativo imobiliza-
do (instalações e estação de tratamento de efluentes) já em operação e que 
não estavam sendo depreciados, sendo assim, reclassificou o saldo e a sua 
respectiva depreciação acumulada para o patrimônio líquido.
5 - Caixa e Equivalente de Caixa

31.12.2021 31.12.2020
Bancos conta movimento ........................................ 102 66
Aplicações financeiras de liquidez imediata ............ 3.021 4.778
Caixa e Equivalentes de Caixa líquido ................ 3.123 4.844
As aplicações financeiras estão substancialmente concentradas em CDBs 
(Certificados de Depósitos Bancários), mantidas em instituições financeiras 
de primeira linha, com remuneração de 100% do Certificado de Depósito 
Interbancário (CDI) em 2021 e 2020.
6 - Contas a Receber de Clientes

31.12.2021 31.12.2020
Saldos vincendos .................................................... 1.173 2.298
Saldos vencidos até 180 dias .................................. 205 1
Saldos vencidos a mais de 180 dias ....................... 87 13
Total ........................................................................ 1.465 2.312
Em 31 de dezembro de 2021, a Administração, com base em sua avaliação 
do risco de crédito, entende que não se faz necessária a constituição de 
provisão para perdas esperadas de crédito.
7 - Impostos a Compensar

31.12.2021 31.12.2020
IRRF por terceiros a recuperar ................................ - 117
IRPJ a recuperar (i) ................................................. 159 61
CSLL a recuperar (i) ................................................ 10 17

169 195
(i) Os saldos de IRPJ e CSLL a recuperar foram originados de pagamentos 
por estimativas do exercicio corrente.
8 - Imobilizado: a) Composição

Taxa 
Anual de 
Depre-
ciação

31.12.2021 31.12.2020

Custo

Deprecia-
ção acu-

mulada

Valor 
resi-
dual

Valor 
residual

Terrenos .................... - 8.956 - 8.956 8.956
Instalações ................ 20 13.585 (3.047) 10.538 12.023
Equipamentos de 

campo e auxiliar ..... 5 4.091 (2.003) 2.088 2.840
Veículos ..................... 5 1.291 (559) 732 990
Central de Tratamen-

to de Resíduos ....... 10 14.486 (11.227) 3.259 4.708
ETE - Estação de 

Trat. de Efluentes ... 10 2.509 (1.004) 1.505 1.756
Aterros - Prov. para 

desmobilização ...... 3,85 539 (56) 483 371
Imobilizado em 

construção.............. - 7.915 - 7.915 -
Outras imobilizações . 10 302 (160) 142 137

53.674 (18.056) 35.618 31.781

17 - Receita operacional líquida
31.12.2021 31.12.2020

Receita de Serviços................................................ 31.810 30.230
Receita de Locação ................................................ 1.312 834
Total de Receita Bruta.......................................... 33.122 31.064
(-) ISS ..................................................................... (1.590) (1.512)
(-) PIS ..................................................................... (547) (516)
(-) COFINS ............................................................. (2.517) (2.378)
Total de Impostos s/ Faturamento ...................... (4.654) (4.406)
Receita Operacional Líquida ............................... 28.468 26.658
18 - Custos dos serviços prestados

31.12.2021 31.12.2020
Insumos ................................................................... (8.243) (7.167)
Pessoal .................................................................... (4.790) (4.926)
Locação ................................................................... (1.199) (3.824)
Serviços de terceiros ............................................... (1.203) (985)
Depreciação ............................................................ (3.189) (4.124)
Outros ...................................................................... (571) (572)

(19.195) (21.598)
19 - Despesas administrativas

31.12.2021 31.12.2020
Comerciais............................................................... (43) (14)
Veículos ................................................................... (412) (355)
Conservação e limpeza ........................................... (55) (55)
Administração central .............................................. (363) (314)
Outros ...................................................................... (304) (287)

(1.177) (1.025)
20 - Resultado financeiro líquido

31.12.2021 31.12.2020
Receitas Financeiras
Sobre aplicações financeiras................................... 110 58
Juros ........................................................................ 18 11
(-) PIS e COFINS s/ receitas financeiras ................. (6) (3)
Total ........................................................................ 122 66
Despesas Financeiras
Bancária .................................................................. (140) (115)
Juros ........................................................................ - (25)
Encargos s/ financiamentos .................................... (1.149) (1.216)
Total ........................................................................ (1.289) (1.356)
Resultado Financeiro Líquido .............................. (1.167) (1.290)
21 - Despesas de IRPJ e CSLL: Conciliação da despesa de imposto de 
renda e contribuição social no resultado:

31.12.2021 31.12.2020
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição 

Social ................................................................... 6.898 3.766
Imposto de Renda e Contribuição Social ás 

alíquotas nominais (34%)..................................... (2.345) (1.280)
Efeito do imposto de renda e contribuição social 

sobre:
Adições permanentes .......................................... (12) (557)
Adições temporárias ............................................ (7) -
Exclusões permanentes ....................................... 30 -
Compensação de base negativa.......................... 700 551
Outros .................................................................. 53 47

Despesa com Imposto de Renda e Contribuição 
Social ................................................................... (1.580) (1.239)
Despesa de Contribuição Social .......................... (432) (340)
Despesa de Imposto de Renda............................ (1.148) (899)

(1.580) (1.239)
AIíquota efetiva de imposto de renda e 

contribuição social................................................ 23% 33%
22 - Gestão de Riscos Financeiros: a) Considerações Gerais: As políticas 
de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para identificar 
e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para 
monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e 
os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições 
de mercado e atividades da Companhia. As atividades da Companhia as 
expõem a diversos riscos financeiros: risco de liquidez, risco de crédito e 
exposição a risco de taxa de juros. A gestão de risco da Companhia concentra-
se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar os 
potenciais efeitos adversos no seu desempenho financeiro. A gestão de risco 
é pautada pela identificação, mensuração e mitigação dos riscos mapeados 
para todos os negócios da Companhia. b) Gerenciamentos de Riscos: A 
Companhia está exposta: (i) a riscos de liquidez, em virtude da possibilidade 
de não ter caixa suficiente para atender suas necessidades operacionais; (ii) 
aos riscos de mercado, decorrentes de variações das taxas de juros e preços; 
e (iii) aos riscos de crédito, decorrentes da possibilidade de inadimplemento 
de suas contrapartes em aplicações financeiras e contas a receber. A gestão 
de riscos de liquidez, de mercado e de crédito se dá através de mecanismos 
de manutenção de caixa mínimo e acompanhamento do mercado financeiro, 
buscando minimizar a exposição dos ativos e passivos, de modo a proteger 
a rentabilidade dos contratos e o patrimônio.
23 - Seguros: A política da Companhia é de manter cobertura de seguros, 
principalmente para os bens do ativo imobilizado, responsabilidade civil, 
estabelecimento e riscos diversos que foram definidas por orientação de 
especialistas e levam em consideração a natureza e o grau de risco envolvido. 
Em 31 de dezembro de 2021, as principais coberturas de seguro contratadas, 
em valor considerado suficiente para cobrir eventuais perdas, são:

31.12.2021

Riscos Datas de Vigência

Importân-
cias Segu-

radas
Prêmios 
Líquidos

Empresarial ................... 16/04/2021 à 16/04/2022 554 1
Responsabilidade Civil .. 17/04/2021 à 17/04/2022 1.000 5
Agencia Executiva 

Metropolitana 06/2020 10104/2021 à 10/04/2022 362 1
Não é parte do escopo do auditor independente a avaliação da adequação 
das coberturas de seguros contratados pela administração da Companhia.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Central de 
Gerenciamento Ambiental Titara S.A.  Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis Central de Gerencia-
mento Ambiental Titara S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira, da Central de Gerenciamento Ambiental Titara 
S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os 
seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e 
médias empresas (NBC TG 1000). Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descri-
tas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Com-
panhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião. Outros assuntos: Reapresentação das demonstrações contábeis: 

As demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2020, foram anterior-
mente emitidas por nós, datadas em 19 de abril de 2021, sem modificação. 
Conforme mencionado na Nota explicativa 4, a Companhia realizou ajustes 
e reclassificações, visando uma melhor apresentação das demonstrações 
contábeis. Revisamos tais ajustes e reclassificações e não temos quaisquer 
exceções quanto ao assunto. Responsabilidades da administração e da 
governança pelas demonstrações contábeis: A administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contá-
beis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as 
pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 – Contabilidade para peque-
nas e médias empresas) e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do proces-
so de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se 

causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevan-
tes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis in-
dividuais e consolidadas. Como parte da auditoria realizada, de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficien-
te para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que 
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsi-
ficação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 

da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe in-
certeza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir mo-
dificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contá-
beis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época 
dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, 
eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2022.

Grant Thornton  
Auditores Independentes
CRC SP 025.583/O-1

Marcio Romulo Pereira
CT CRC RJ 076774-O – 7

b) Movimentação do imobilizado

Descrição Terrenos Instalações

Equip. de 
Campo e 

Aux. Veículos

Central de 
Trat. de 

Resíduos

ETE Estação 
de Trat. de 

Efluentes

Aterros - Prov. 
para desmobi-

lização

Imobilizado 
em cons-

trução Outros Total
Saldo líquido em 31/12/2020 8.956 12.023 2.840 990 4.708 1.756 371 - 137 31.781
Adições ................................. - 249 27 - - - 132 6.949 23 7.380
Baixas ................................... - (52) - - - - - (9) (61)
(+) Baixas de depreciação .... - 38 - - - - - 9 47
(-) Depreciação ..................... - (768) (765) (258) (1.449) (251) (20) - (18) (3.529)
Saldo líquido em 31/12/2021 8.956 10.538 2.088 732 3.259 1.505 483 7.915 142 35.618
Saldo liquido em 31/12/2019 8.956 11.743 3.448 1.248 6.156 2.509 - - 115 34.175
Adições ................................. - 1.423 183 - - - 527 - 885 3.018
Baixas ................................... - - (28) - - - (120) - (849) (997)
(-) Depreciação ..................... - (1.143) (763) (258) (1.448) (753) (36) - (14) (4.415)
Saldo liquido em 31/12/2020 8.956 12.023 2.840 990 4.708 1.756 371 - 137 31.781

(i) Provisão para desmobilização de aterros – No exercício de 2021 a Companhia 
provisionou em seu ativo R$ 483 mil referentes a custos de desmobilização de 
aterros. (ii) As adições de imobilizado em construção referem-se basicamente 
ao processo de ampliação de nova célula do aterro sanitário.
9 - Fornecedores

31.12.2021 31.12.2020
Fornecedores nacionais (i) ...................................... 2.679 5.315

2.679 5.315
(i) Representado basicamente por faturas em aberto de fornecedores de 
insumos e serviços utilizados nas operações da Companhia.
10 - Partes Relacionadas

Passivo
% de Par-
ticipação 31.12.2021 31.12.2020

Fornecedores de longo prazo 
VITAL Engenharia Ambiental S/A . 50,00% 1.183 -
URCD Ambiental (LIMPEL).............. 50,00% 1.369 -
ARENDAL Locadora Ltda. ............... - 818 -

Total no Passivo .................................. 3.370 -

Resultado
% de Par-
ticipação 31.12.2021 31.12.2020

Custos dos serviços prestados 
URCD Ambiental (LIMPEL) ............ 50,00% (367) (1.314)
ARENDAL Locadora Ltda. ............... - (529) (2.340)

Total no Resultado ............................ (896) (3.654)
As operações com partes relacionadas não possuem prazo de vencimento e 
não sofrem incidência de encargos ou qualquer taxa de remuneração.
11 - Empréstimos e financiamentos

Circulante Não Circulante
Agente Financeiro 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Caterpillar financial 
S.A. (i)...................... 128 114 94 222

Banco do Nordeste 
S.A. (ii)..................... 902 902 1.427 2.329

Total CDC ...................... 1.030 1.016 1.521 2.551
Banco do Nordeste - 

Capital de Giro (iii) .. 569 1.366 - 569
Financiamento 

BNDES (iv) .............. 3.262 3.262 4.893 8.155
Total Outros .................. 3.831 4.628 4.893 8.724
Total Geral ..................... 4.861 5.644 6.414 11.275
(i) CDC, empréstimo com taxa prefixada de 12% a.a. O prazo de pagamento 
é de 48 meses, com vencimento das últimas parcelas em 2023. (ii) CDC, em-
préstimo com taxa de 1,52% a.a. + variação do IPCA. O prazo de pagamento 
é de 60 meses, com vencimento das últimas parcelas em 2024. (iii) contra-
tado junto ao Banco do Nordeste S/A com taxa de 1,55% a.a. + variação do 
IPCA. O prazo de pagamento é de 30 meses. O valor total contratado foi de 
R$ 25.474 subdivididos em Subcrédito “A” no valor de R$ 21.122 e Subcré-
dito “B” no valor de R$ 4.352. Sobre este contrato, com vencimento previsto 
para junho de 2024, incidirão juros de 2,18% a.a + Taxa de Juros de Longo 
Prazo - TJLP para o Subcrédito “A” e 6% a.a para o Subcrédito “B”. O contra-
to obriga a Companhia a manter durante toda vigência, “Covenants” financei-
ro de Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) igual ou superior a 1,3.
12 - Obrigações fiscais

31.12.2021 31.12.2020
PIS s/ Faturamento.................................................. 25 18
COFINS s/ Faturamento .......................................... 114 81
ISS s/ Faturamento.................................................. 133 124
Obrigações fiscais sobre lucro ................................ 126 -
Impostos retidos de terceiros .................................. 53 20

451 243

13 - Salários e obrigações Sociais
31.12.2021 31.12.2020

Salários a pagar ...................................................... 190 159
Provisão de férias e encargos ................................. 123 372
Encargos sociais a recolher .................................... 440 111

753 642
14 - Provisões para contingências trabalhistas: A Companhia é parte em 
processos trabalhistas para os quais a Administração entende ter constituí-
do, com base nas informações recebidas dos seus assessores jurídicos e na 
experiência anterior referente às quantias reivindicadas, provisão para con-
tingências em montante considerado suficiente para cobrir perdas prováveis. 
Em 31 de dezembro de 2020 foi constituída provisão no valor de R$ 89. Em 
31 de dezembro de 2021 não foram constituídas novas provisões.

Prováveis
31.12.2021 31.12.2020

Trabalhistas ............................................................. - 89
- 89

Não existem processos classificados como possíveis para o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 a ser divulgado.
15 - Provisões para desmobilização de aterros: A provisão para des-
mobilização do aterro está relacionada com as obrigações ambientais da 
Companhia com o fechamento do aterro e cuidados após o fechamento de 
acordo com a lei NBR nº 13.896/1997. Portanto, a Companhia registra como 
a provisão o valor presente dos gastos futuros relacionados à área explorada. 
Mudanças de circunstâncias, lei ou tecnologia podem afetar as estimativas e 
periodicamente o montante provisionado é revisado e ajustado quando ne-
cessário. Esta provisão está classificada no passivo não circulante de acordo 
com a data prevista para ocorrência das atividades de desmobilização. A pro-
visão para desmobilização foi constituída com base em uma avaliação rea-
lizada por engenheiros e na experiência anterior deles. O desembolso está 
previsto para ocorrer a partir do ano de 2033. Em 31 de dezembro de 2021 a 
provisão constituída totalizava R$ 539 (R$ 407 em 2020).
16 - Patrimônio líquido: a) Capital Social: O capital social em 31 de de-
zembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020, totalmente subscrito e in-
tegralizado é de R$ 17.659 dividido em 17.659.400 ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal. Em 02 de janeiro de 2020 a Companhia 
realizou Assembleia Geral Extraordinária - AGE aprovando aumento do Ca-
pital Social no valor de R$ 172 através da emissão de 172.000 (cento e 
setenta e duas mil) novas ações ordinárias nominativas sem valor nominal, 
totalmente subscrito pelas acionistas. b) Reserva legal e distribuição de 
lucros e dividendos: O Estatuto prevê que dos lucros líquidos apurados nos 
exercícios serão destinados 5% (cinco por cento) à constituição da reserva 
legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social e 3% (três por 
cento) à distribuição aos acionistas como dividendo obrigatório, podendo a 
Assembleia Geral deliberar pela distribuição a menor. Até 31 de dezembro 
de 2020 não houve distribuição de lucros, pois a Companhia apresentava 
prejuízos acumulados. A administração da Companhia foi informada por seu 
único acionista que irá deliberar na Assembleia Geral Ordinária pela reten-
ção de todo o lucro do exercício, de forma que a proposta da administração e 
estas demonstrações contábeis não contemplam distribuição de dividendos, 
nos termos do art. 202, § 3º, II, da Lei 6.404/76. c) Reserva de retenção lu-
cros: O Estatuto prevê que, após a constituição da reserva legal e a distribui-
ção aos acionistas como dividendo obrigatório, a Assembleia Geral poderá 
deliberar pela retenção de todo o lucro.
d) Resultado por ação

Resultado 
do Exercício

Quantidade 
de ações

Resultado por 
ação - em R$

31.12.2021............................. 5.318 17.659 0,30
31.12.2020............................. 2.527 17.659 0,14

DIRETORIA
Fernando Antonio Mota Nogueira Santos

Jefferson Pinto Martins

CONTADOR
Walter Luis da Silva Junior - CRC-RJ 093.575/O-7

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Direto Exercícios Findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

 31.12.2021 31.12.2020
Atividades operacionais   

Recebimento de clientes ...................................... 34.605 32.299
Pagamentos

a fornecedores de mercadorias e serviços ....... (13.337) (17.034)
de impostos ...................................................... (3.279) (4.320)
de salários ........................................................ (4.070) (4.099)
outros recebimentos operacionais .................... 2 898

Geração de caixa das atividades operacionais 
antes do IRPJ e CSLL.......................................... 13.921 7.744
Pagamentos de Imposto de Renda e 

Contribuição Social ........................................... (1.437) -
Geração de caixa das atividades operacionais 

após do IRPJ e CSLL........................................... 12.484 7.744
Atividades de Investimento

Pagamento pela compra de imobilizado .............. (7.366) (1.961)
Recursos líquidos aplicados nas atividades de 

investimento ......................................................... (7.366) (1.961)
Atividades de Financiamento

Amortização BNDES/Finame ............................... (5.643) (2.079)
Juros sobre financiamentos BNDES/Finame ....... (1.149) (755)
Contratação de novos empréstimos .................... - 294
Amortização de empréstimos............................... - (157)
Receitas financeiras ............................................. 93 57
Despesas financeiras ........................................... (140) -

Recursos líquidos aplicados nas atividades de 
financiamento ....................................................... (6.839) (2.640)

Redução/(aumento) de caixa e equivalentes de 
caixa .................................................................... (1.721) 3.143

Demonstração da redução no caixa e equivalentes 
de caixa:

No início do exercício .............................................. 4.844 1.701
No final do exercício ................................................ 3.123 4.844
Redução/(aumento) de caixa e equivalentes de 

caixa .................................................................... (1.721) 3.143
As notas explicativas da administração  

são parte integrante das demonstrações contábeis

São Luís, terça-feira, 17 de maio de 2022
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