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BERTO DE CAMPOS/MA, 23 DE AGOSTO DE 2019. ASSINA-
TURA: MARIA DO PERPETUO SOCORRO RAMOS ALMEIDA, 
Secretária Municipal de Administração de Humberto de Campos/Ma; 
CARLOS MAGNO DE J. A. ARAÚJO– Representante Legal.

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
68/2019.PARTES: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA, E DE OUTRO 
LADO, A EMPRESA HT CONSTRUÇÕES LTDA-ME, inscrita no 
CNPJ/MF sob o número 21.404.096/0001-23. OBJETO: Prorrogar 
por mais 02 (dois) meses a vigência do Contrato nº 68/2019, objeti-
vando a Contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viços de Pavimentação em diversas ruas dos bairros e povoados 
de Humberto de Campos – MA, com vigência a partir de 25 
de outubro de 2019. AMPARO LEGAL: ART. 57 DA LEI N° 
8.666/93  HUMBERTO DE CAMPOS/MA, 24 DE AGOSTO 
DE 2019. ASSINATURA: LOUISE SANTOS ALMEIDA, Se-
cretária Municipal de Administração de Humberto de Campos/
Ma; CARLOS MAGNO DE J. A. ARAÚJO– Representante Le-
gal.

ATAS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL – CIM

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓR-
CIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL – CIM.Aos trinta e um 
dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, na sede do CIM, situ-
ado à Av. da Universidade, quadra dez, número dez, Cohafuma, São 
Luís–MA, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária - AGO con-
vocada através de edital datado de dois de outubro de dois mil e deze-
nove, para decidir sobre a pauta do dia: Primeiro - FUNDO REGIO-
NAL DE DESESTATIZAÇÃO-FRD, Segundo - PLANO DE SALTO 
DE GESTÃO DO CIM; REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA, Ter-
ceiro - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020, Quarto - PROJETOS, 
PRESTAÇÃO DE CONTAS, Quinto - REALINHAMENTO FUN-
CIONAL E SALARIAL, Sexto - REALINHAMENTO DA DATA 
DA ELEIÇÃO PARA A PRESIDÊNCIA DO CIM e o Sétimo - AJUS-
TES DO PROTOCOLO DE INTENÇÃO, ESTATUTO E REGI-
MENTO INTERNO.Presentes todos os municípios consorciados a 
saber: AÇAILÂNDIA, ANAJATUBA, ALTO ALEGRE DO PINDA-
RÉ, ARARI, BACABEIRA, BELA VISTA DO MARANHÃO, BOM 
JARDIM, BOM JESUS DAS SELVAS, BOM JESUS DO TOCAN-
TIS-PA, BURITICUPU, CIDELÂNDIA, IGARAPÉ DO MEIO, 
ITAPECURU MIRIM, ITINGA DO MARANHÃO, MONÇÃO, MI-
RANDA DO NORTE, PINDARÉ MIRIM, SANTA INÊS, SÃO 
LUÍS, SANTA LUZIA, SANTA RITA, SÃO FRANCISCO DO BRE-
JÃO, SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, TUFILÂNDIA, VILA 
NOVA DOS MARTÍRIOS E VITÓRIA DO MEARIM, neste ato re-
presentados pelos prefeitos ente consorciados.Abertos os trabalhos, 
foram secretariados por Jackeline Luzo. Dada a palavra ao Diretor 
Geral Dilton Carvalho, que procedeu com abertura dos trabalhos da 
assembleia ordinária e em seguida concedeu a palavra à Presidente do 
Consórcio, a Prefeita Karla Batista Cabral Souza que fez as boas-vin-
das aos presentes, e fazendo as considerações iniciais sobre a impor-
tância da AGO e dos temas a serem deliberados. Sensibilizou os pre-
sentes quanto à gestão voltada para o Futuro, independente dos 
mandatos de cada um dos presentes. Propôs um efetivo movimento 
de integração regional e de desenvolvimento compartilhado pelo pro-
tagonismo municipal e o CIM e pela melhoria dos aspectos econômi-
cos, sociais e ambientais de todos os Municípios, passando em segui-
da a tratar das pautas da assembleia. Sobre o primeiro tema da 
pauta apresentado à AGO referente ao FUNDO REGIONAL DE 
DESESTATIZAÇÃO – FRD, a Presidente explicou todo o históri-
co de negociações e de tratativas no âmbito federal, especialmente 
junto ao legislativo e ao BNDES e da sua preocupação com o efe-

tivo emprego dos recursos e dos resultados que os mesmos podem 
gerar às prefeituras e às regiões maranhenses. Informou da possi-
bilidade de alterações na Resolução do BNDES e que, em decor-
rência das alterações ocorridas na Lei 11.107/2007 – Lei dos Con-
sórcios Públicos, há a intenção do BNDES de recepcionar os 
Consórcios Públicos nos seus critérios de elegibilidade dos recur-
sos. Entretanto, das tratativas, há uma exigência do BNDES de 
que os municípios concordem com tal disposição, para a libera-
ção dos valores do Fundo Regional de Desestatização – FRD ao 
Consórcio. A aprovação, além de já caracterizada no Protocolo de 
Intenções e no Estatuto CIM, deverá ser manifestada por todos os 
municípios consorciados, autorizando expressamente em AGO 
que o Consórcio possa intermediar o recebimento das verbas da-
quele Fundo a que têm direito cada um dos municípios. Da mes-
ma forma, os consorciados também tiveram ciência do pedido de 
recursos em custeio, para a elaboração de projetos, bem como a 
inserção do tema de ciência, tecnologia e inovação como uma 
nova diretriz para a aplicação dos recursos. A Presidente ainda 
alertou a todos os presentes da existência de demanda judicial em 
curso na Justiça Federal sob o nº. 1006753-16.2018.4. 01.3700 so-
bre o assunto, e da possibilidade de demora na resolução do con-
flito com o BNDES que ainda envolve o Estado do Maranhão, le-
vando em consideração a situação de penúria financeira pela qual 
passam os municípios maranhenses e baixa execução do Contrato 
Não Reembolsável estabelecido entre o BNDES e o Governo do 
Estado do Maranhão, após mais de quatorze anos de vigência. 
Após colocar o tema à votação, a proposta foi aprovada à unani-
midade de votos de todos os municípios consorciados, ficando o 
CIM autorizado a receber junto ao BNDES os valores a que fa-
zem jus os entes consorciados, de sua cota parte do Fundo Regio-
nal de Desestatização – FRD; Sobre o segundo tema da pauta - 
PLANO SALTO DE GESTÃO DO CIM - foi apresentado pelos 
Professores Marcelo Pompermayer e Gabrielle Lourenço um novo 
planejamento plurianual do CIM, com foco temático para o desenvol-
vimento dos projetos regionais que alcançarão os municípios consor-
ciados CIM. Foi contextualizada uma perspectiva da economia e po-
lítica internacional, nacional e estadual, bem como a diretriz essencial 
para estruturação do planejamento CIM, que é o realismo e o pragma-
tismo federativo, considerando que o Plano Salto de Gestão já nasce 
alinhado com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social, uma agenda 2020-2031 do Governo Federal, além da pro-
posta do PPA 2020-2023 tanto do Governo Federal quanto do Gover-
no Estadual, bem como a Agenda 2030 da ONU – Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável. Diante dos diagnósticos fiscais e de 
projetos dos municípios, o Plano Salto de Gestão foi estruturado em 
quatro camadas, sendo: estratégica, tática, operacional e intermediá-
ria. Especialmente, na Camada Tática foram apresentados os progra-
mas que formam o acrônimo Salto: (1) Saneamento Básico, (2) Am-
biente Sustentável, (3) Logística Viária e Infraestrutura Modais, (4) 
Tecnologia, Inovação e Arranjos Produtivos, (5) Ordenamento Terri-
torial e (6) Mais Social, em que também foram apresentadas algumas 
ações na camada operacional. Ademais, o Plano Salto de Gestão tam-
bém pressupõe que suas Câmaras Técnicas sejam realinhadas e que 
sejam constituídas sob a terminologia da Camada Tática: (1) Sanea-
mento Básico, (2) Ambiente Sustentável, (3) Logística Viária e Infra-
estrutura Modais, (4) Tecnologia, Inovação e Arranjos Produtivos, (5) 
Ordenamento Territorial e (6) Mais Social. Por outro lado, também 
foram apresentadas a proposta do Acordo de Cooperação Multisseto-
rial, tendo por base a Lei nº 13.019/2014, a proposta de ações na área 
de cooperação internacional e a representação do CIM em Brasília, de 
forma a estruturar o CIM para os desafios e as ações do Plano Salto 
de Gestão. Por fim, no aspecto normativo, foram apresentados os se-
guintes regulamentos CIM: Portaria do MROSC, do Marco de Inova-
ção, dos Convênios de Cooperação e dos Contratos de Programa e as 
modificações necessárias no Protocolo de Intenções, no Estatuto e no 
Regimento Interno CIM. O Plano Salto de Gestão e todas as suas 
deliberações foram aprovados por unanimidade pelos presentes. Em 
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continuidade passou-se à exposição do terceiro item da pauta DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020, lido e aprovado, passando para o 
quarto – PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, que foi alertado 
pelo Diretor Geral Dilton Carvalho, quanto a questão de projetos fora 
de escopo tanto de objeto e prazo e prestação de contas com inconsis-
tência documental, solicitado um alinhamento da equipe técnica das 
prefeituras com a do consórcio, passou –se  a exposição para o quinto 
item REALINHAMENTO FUNCIONAL E SALARIAL, onde foi 
demostrado aos presentes que deste de ano de dois mil e treze não 
foram reajustados e para que tenha-se a amplitude do enquadramento 
no salto de gestão a necessidade imediata de proceder com este reali-
nhamento de plano e cargos de salários, colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade, em continuidade passou-se para o sexto 
item REALINHAMENTO DA DATA DA ELEIÇÃO PARA A PRE-
SIDÊNCIA DO CIM, em virtude de seguir o mandato eletivo dos 
prefeitos faz-se a necessidade de ajustar neste mandato a eleição para 
presidente do consorcio deixando de ser realizada no dia vinte seis de 
abril passando a segue o calendário eletivo municipal, que realizar-
se-á na primeira quinzena do mês de janeiro, aberto para os debates e 
votação aprovado por unanimidade; e no sétimo item AJUSTES DO 
PROTOCOLO DE INTENÇÃO, ESTATUTO E REGIMENTO IN-
TERNO, apresentado as alterações e ajustes onde foi relatado que 
estas mudanças vão se adequar ao novo salto de gestão facilitando as 
interlocução federal, estadual, municipal e internacional; Após expo-
sição do tema a proposta foi aprovada unanimidade.Para que surta 
seus efeitos jurídicos e legais, foi lavrada a presente ata que foi lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes em lista anexa, e pela Se-
cretária Jackeline Coelho Luzo, ________________pelo diretor-ge-
ral do consórcio, Dilton Carvalho Ribeiro, ___________________ e 
o advogado, Luís Eduardo Franco Bouéres, OAB/MA nº 
6.542.__________________.Municípios – Prefeito(as).Açailândia 
– Aluisio Silva Sousa.Alto Alegre do Pindaré – Francisco Dantas Ri-
beiro Filho.Anajatuba – Sydnei Costa Pereira.Arari – Djalma de 
Melo Machado.Bacabeira – Carla Fernanda do Rego Gonçalo.Bela 
Vista do Maranhão-Orias de Oliveira Mendes.Bom Jardim – Francis-
co Alves de Araújo.Bom Jesus das Selvas – Luís Fernando Lopes 
Coelho.Bom Jesus do Tocantins – PA – João da Cunha Rocha.Buriti-
cupu – José Gomes Rodrigues.Cidelândia – Fernando Augusto Coe-
lho Teixeira.Igarapé do Meio – José Almeida de Sousa.Itapecuru – 
Mirim – Miguel Lauand Fonseca.Itinga do Maranhão – Lúcio Flávio 
Araújo Oliveira.Miranda do Norte – Carlos Eduardo Fonseca Belfort.
Monção – Klautenis Deline Oliveira Nussrala.Pindaré Mirim – Hen-
rique Caldeira Salgado.Santa Inês – Maria Vianey Pinheiro Bringel.
Santa Luzia – Francilene Paixão Queiroz.Santa Rita – Hilton Gonçalo 
de Sousa.São Francisco do Brejão – Adão de Sousa Carneiro.São 
Luís – Edivaldo Holanda Júnior.São Pedro da Água Branca – Gilsi-
mar Ferreira Pereira.Tufilândia – Vildimar Alves Ricardo.Vila 
Nova dos Martírios – Karla Batista Cabral Souza.Vitória do Mearim – 
Dídima Maria Corrêa Coêlho.

GERA MARANHÃO – GERADORA DE ENERGIA 
DO MARANHÃO S.A.  

CNPJ N° 09.110.880/0001-23
 NIRE 21.3.0000960-4  

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRA-
ÇÃO REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2019. 1 DATA, 
HORA E LOCAL: Em 23 de outubro de 2019, às 9h, na sede social 
da Gera Maranhão - Geradora de Energia do Maranhão S.A. (“Com-
panhia”), localizada no Município de Miranda do Norte, Estado do 
Maranhão, na Via de Acesso à Subestação Miranda II Eletronorte 
Km. 3, s/n, Portão A, Zona Rural, CEP 65495-000. 2 CONVOCA-
ÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da pre-
sença de todos os membros do Conselho de Administração da Com-
panhia. Estava presente, ainda, à reunião, o Diretor Álcio Adler Silva 
Bezerra. 3 COMPOSIÇÃO DA MESA: Os membros do Conselho 
de Administração da Companhia nomearam a Sra. Kátia Martins Cos-

ta e o Sr. Rodrigo Santos Coutinho Alves para integrarem a mesa, na 
qualidade de Presidente e Secretário, respectivamente. 4 ORDEM 
DO DIA: Deliberar acerca da declaração de dividendos intermediá-
rios da Companhia. 5 DELIBERAÇÕES: Nos termos dos artigos 18 
e 28 do Estatuto Social da Companhia, os conselheiros deliberaram, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, de-
clarar dividendos intermediários, no montante de R$ 15.182.231,00 
(quinze milhões, cento e oitenta e dois mil, duzentos e trinta e um re-
ais), apurados no Balanço Patrimonial da Companhia datado de 30 de 
setembro de 2019, levantado especificamente para esse fim. Assim, o 
montante ora citado deverá ser pago aos acionistas na proporção de 
suas participações societárias, observadas as disposições previstas no 
Estatuto Social da Companhia, ficando a Diretoria, desde já, autori-
zada a realizar os respectivos pagamentos. Os conselheiros rubricam, 
neste ato, uma cópia do Balanço Patrimonial da Companhia acima 
mencionado, para todos os fins e efeitos, o qual ficará arquivado na 
sede da Companhia, não sendo necessário seu arquivamento na com-
petente Junta Comercial. 6 ENCERRAMENTO: Nada mais haven-
do a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata na forma 
de sumário que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por 
todos os membros do Conselho de Administração da Companhia pre-
sentes à reunião. Conselheiros Presentes: Katia Martins Costa, Rodri-
go Santos Coutinho Alves, Lauro Fiúza Júnior e Leonardo da Silva 
Lucas Tavares de Lima. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada no 
Livro de Registro das Atas das Reuniões do Conselho de Adminis-
tração da Companhia. JUCEMA CERTIFICO O REGISTRO EM 
01/11/2019 15:55 SOB Nº 20191147931 Protocolo: 191147931 de 
31/10/2019 Código de verificação: 11905075378 NIRE: 2130000 
9604 GERA MARANHÃO – GERADORA DE ENERGIA DO  MA-
RANHÃO S.A Lílian Theresa Rodrigues Mendonça SECRE TÁRIA-
GERAL São Luís, 01/11/2019 www.empresafacil.ma.gov.br A valida-
de deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua 
autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos 
códigos de verificação Mesa: Kátia Martins Costa Presidente 
Rodrigo Santos Coutinho Alves Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019. PREGÃO PRE-
SENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 024/2019 
PROCESSO Nº 2003/2019. Prefeitura Municipal de Buriticupu - 
MA, neste ato representada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO neste ato, representada por Noris Costa Gama, CPF 
631.525.683-04, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para eventual 
contratação dos itens elencados (as planilhas foram suprimidas para 
fins de economia e encontram-se disponíveis no prédio onde funciona 
a Comissão Permanente de Licitação, onde poderão ser consultadas 
gratuitamente), conforme especificações do Termo de Referência, 
que passa a fazer parte desta, tendo sido os preços oferecidos pela 
Empresa J.S MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 
ME, inscrita no CNPJ: 00.968.212/0001-67, com sede na Rua Pro-
fessor Antônio Olívio Rodrigues, 511 – Piçarra; Tele-fax: (098) 3463-
4027, E-MAIL: bandeirantemoveis@bol.com.br, CEP.: 65485-000 
– Itapecuru-Mirim – Maranhão, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 
Representante: Raimundo Nonato Siqueira Machado, portador(a) do 
RG 335.887.945 – SSP - MA, CPF nº 011.938.213-04, cuja proposta 
foi classificada em 1º Lugar no certame. FUNDAMENTAÇÃO LE-
GAL: Lei nº 10.520/02; do Decreto nº 3.555/00; aplicando-se, sub-
sidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas. 
DO OBJETO – O objeto desta Ata é a Formação de Registro de Pre-
ços para futura e eventual aquisição de móveis escolares para atender 
as necessidades da secretaria municipal de Educação do município de 
Buriticupu - MA. ORGÃO GERENCIADOR Secretaria Municipal 
de Educação e DOS ORGÃOS PARTICIPANTES: Secretaria Mu-
nicipal de Educação. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha partici-
pado certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde 


