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6.9 5213855

Fornecimento e implantação de 
suporte metálico galvanizado 
para placa de regulamentação - 
R1 - lado de 0,248 m

SICRO 
NOVO un 200,00 181,03 249,12 36.206,00 49.824,00

6.10 5213859

Fornecimento e implantação de 
suporte metálico galvanizado 
para placa de regulamentação - 
R2 - lado de 0,60 m

SICRO 
NOVO un 200,00 175,03 240,86 35.006,00 48.172,00

6.11 5213464

Fornecimento e implantação de 
placa de advertência em aço, 
lado de 0,60 m - película retror-
refletiva tipo I + SI

SICRO 
NOVO un 200,00 147,08 202,40 29.416,00 40.480,00

6.12 5213465

Fornecimento e implantação de 
placa de advertência em aço, 
lado de 0,80 m - película retror-
refletiva tipo I + SI

SICRO 
NOVO un 200,00 234,93 323,29 46.986,00 64.658,00

6.13 5213863
Fornecimento e implantação de 
suporte metálico galvanizado para 
placa de advertência - lado de 0,60 m

SICRO 
NOVO un 200,00 212,21 292,02 42.442,00 58.404,00

6.14 5213864
Fornecimento e implantação de 
suporte metálico galvanizado para 
placa de advertência - lado de 0,80 m

SICRO 
NOVO un 200,00 231,42 318,46 46.284,00 63.692,00

6.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   

6.16 CPU.SE-
CID.005

Execução de passeio (calçada) 
ou piso de concreto com con-
creto moldado in loco, feito em 
obra, acabamento convencional, 
espessura 6 cm, armado

PRÓPRIA m² 30.150,00 47,73 65,68 1.439.059,50 1.980.252,00

7 MICRORREVESTIMENTO 3.407.874,58 4.231.583,98

7.1 4011410
Microrrevestimento a frio com 
emulsão modificada com políme-
ro de 1,5 cm - brita comercial

SICRO 
NOVO m² 227.808,00 1,81 2,49 412.332,48 567.241,92

7.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO   
7.3 CPU-10 Aquisição de RC1C-E - BDI = 21,24 PRÓPRIA T 765,43 2.989,76 3.624,79 2.288.452,00 2.774.523,01
7.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO   

7.5 CPU-11 Transporte de RC1C-E - BDI 
= 21,24 PRÓPRIA T 765,43 647,00 784,42 495.233,21 600.418,60

7.6 USINAGEM DE MICRORREVESTIMENTO - TRANSPORTE   

7.7 5914434 Transporte com caminhão carroce-
ria de 9 t - rodovia pavimentada

SICRO 
NOVO tkm 3.872,74 0,44 0,61 1.704,01 2.362,37

7.8 5914389
Transporte com caminhão 
basculante de 10 m³ - rodovia 
pavimentada - brita

SICRO 
NOVO tkm 102.513,60 0,41 0,56 42.030,58 57.407,62

7.9 5914389
Transporte com caminhão 
basculante de 10 m³ - rodovia 
pavimentada - pó de brita

SICRO 
NOVO tkm 410.054,40 0,41 0,56 168.122,30 229.630,46

VALOR BDI TOTAL: 9.461.012,75
VALOR ORÇAMENTO: 30.971.380,88

VALOR TOTAL: 40.432.393,63

São Luis, 30 de julho de 2021. MARCELO GUIMARÃES BOUCINHAS-Presidente da CSL/SECID. ANTONIO EDNALDO DA LUZ 
LUCENA-Representante Legal-CPF: 640.413.523-04.

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES - EMSERH

LICITAÇÃO ELETRÔNICA  Nº  022/2021 - CSL/EMSERH. SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 152.728/2020-EMSERH. ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 026/2021-EMSERH. PROCESSO Nº 152.728/2020-
EMSERH. LICITAÇÃO ELETRÔNICA  Nº  022/2021 - CSL/EMSERH.
Pelo presente instrumento, a Empresa Maranhense de Serviços 
Hospitalares - EMSERH, inscrita no CNPJ nº 18.519.709/0001-63, 
com sede na Avenida Borborema, quadra 16, nº 25, Calhau. CEP: 
65.071-360 – São Luís/MA, doravante denominada ORGÃO GE-

RENCIADOR E PARTICIPANTE, neste ato representada por seu 
titular, Marcos Antônio da Silva Grande, Presidente da EMSERH, 
portador do CPF nº 746.418.162-04, considerando a LICITAÇÃO 
ELETRÔNICA Nº 022/2021 – CSL/EMSERH, para REGISTRO 
DE PREÇOS, cujo resultado registrado na Ata da Sessão Pública 
realizada em 06 de julho de 2021, indica como vencedora a empresa  
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUI-
SAS LTDA, e a respectiva homologação às fls. 476 do Processo 
nº 152.728/2020-EMSERH. RESOLVE: Registrar os preços 
dos produtos propostos pela(s) empresa(s) MAXLAB PRODU-
TOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA, inscrita no 
CNPJ: 04.724.729./0001-61, localizada na Rua Presidente Rodri-
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gues Alves, Qd 14, Lt 20, bairro LOT FAICALVILLE II, nº 435, CEP 
74.350-115, Goiânia/GO, representada pelo Sr. Cleuber Acerly de 
Oliveira, portador do RG: 4432702/2ª Via/ SSPGO e o CPF: 394.522.
801-82, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por 
elas alcançada, por item, atendendo as condições previstas no instru-
mento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, 
sujeitando-se as partes às normas estabelecidas no Regulamento In-
terno de Licitações e Contratos da EMSERH, disponível em “www.
emserh.ma.gov.br”, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de novembro de 
2011, da Lei Estadual n° 10.403 de 29 de dezembro de 2015, do De-
creto Estadual n° 36.184, 21 de Setembro de 2020 e do Decreto Esta-
dual n° 33.358, de 19 de setembro de 2017, aplicando subsidiaria-
mente a Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e Lei 
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. Parágrafo Primeiro - 
A presente Ata tem por objeto a contratação de empresa especializada 
no Fornecimento de Materiais Médicos Hospitalares, tais quais 
Insumos de Central de Material e Esterilização – CME, para aten-
der às necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela 
EMSERH., conforme especificações e condições constantes nos 
Anexo I do Edital da LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/2021 – 
CSL/EMSERH, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a 
documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes ven-
cedoras, conforme consta nos autos do Processo nº 152.728/2020-EM-
SERH. Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contra-
tação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO ÚNICO 
deste documento, podendo a EMSERH promover as aquisições de 
acordo com as suas necessidades. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Parágrafo 
Único - A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua publicação. CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊN-
CIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Parágrafo Primeiro 
- O gerenciamento deste instrumento caberá à Empresa Maranhen-
se de Serviços Hospitalares – EMSERH, através da Comissão Seto-
rial de Licitação - CSL, nos seus aspectos operacionais, consoante o 
art. 2° do Decreto Estadual nº 33.358, de 19 de setembro de 2017 e o 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH dis-
ponível em “www.emserh.ma.gov.br”. Parágrafo Segundo – A pre-
sente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do 
respectivo objeto, por participantes de mesma natureza jurídica da Em-
presa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH. CLÁUSULA 
QUARTA-DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATI-
VOS. Parágrafo Único-Os preços registrados, as especificações dos 
produtos, os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e 
representante(s) legal(is) da(s) empresa(s) encontram-se elencados 
no ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de Preços. CLÁUSULA 
QUINTA-DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA. Parágrafo Pri-
meiro – A Contratada fica obrigada a fornecer os produtos no endere-
ço indicado no Contrato e/ou Ordem de Fornecimento emitida pela 
EMSERH. Parágrafo Segundo – O prazo para o início do forneci-
mento será de acordo com a necessidade da EMSERH, contados a 
partir da assinatura do contrato ou do recebimento da “Ordem de For-
necimento”, conforme disposto no Edital e seus anexos. CLÁUSU-
LA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA. Parágrafo Úni-
co - A empresa detentora/consignatária desta Ata de Registro de 
Preços poderá ser convocada a firmar contratações, observadas as 
condições fixadas neste instrumento, no edital do certame e legislação 
pertinente. CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS. 
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vi-
gência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da 
equação econômico-financeira inicial deste instrumento. Parágrafo 
Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão 
ultrapassar os preços praticados no mercado. Parágrafo Segundo - 
Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, 
a EMSERH solicitará à(s) empresa(s) beneficiária(s), mediante cor-
respondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao 
mercado. CLAUSULA OITAVA - DA ADESÃO A ATA DE RE-

GISTRO DE PREÇOS. Desde que devidamente justificada a vanta-
gem, a ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública 
que não tenha participado do certame, desde que tenha a mesma natu-
reza jurídica da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, me-
diante anuência da EMSERH. Parágrafo Primeiro - Os órgãos e 
entidades que não participaram do registro de preços, quando deseja-
rem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de 
registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar 
pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde 
que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da 
ata, assumidas com a EMSERH. Parágrafo Terceiro - As aquisições 
ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos 
itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para a EMSERH, não podendo ainda, exceder na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro 
de preços para a EMSERH, independentemente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. CLÁUSULA NONA – DO REGIS-
TRO ADICIONAL DE PREÇOS. Após o encerramento da etapa 
competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da pro-
posta do licitante vencedor; Parágrafo Primeiro - Para registro adi-
cional de preços dos demais licitantes, será exigida a análise da docu-
mentação de habilitação; Parágrafo Segundo - A apresentação de 
novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao 
licitante vencedor; Parágrafo Terceiro - Além do preço do 1º (pri-
meiro) colocado, serão registrados preços de outro fornecedor, desde 
que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor; Pa-
rágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro tem 
por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro 
colocado da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas no art. 
39 do Decreto Estadual 36.184/2020, devendo ser registrados obede-
cendo à ordem prevista do art. 19, § 3º referido Decreto Estadual e o 
art. 154, § 2º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
EMSERH. CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Parágrafo Primeiro - A pre-
sente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, 
pela EMSERH, quando: a)Descumprir as condições da ata de regis-
tro de preços; b)Não formalizar contrato ou instrumento equivalente 
decorrente do registro de preços ou não retirar ou devolver devida-
mente assinado o instrumento contratual, o pedido de compra ou ins-
trumento equivalente no prazo estabelecido pela EMSERH, sem jus-
tificativa aceitável; c)Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na 
hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;d)
Sofrer sanção prevista nos artigos 209 e 210 do Regulamento Interno 
de Licitações e Contratos da EMSERH;e)For declarada inidônea pela 
União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pelos municípios do Esta-
do do Maranhão, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;f)O for-
necedor der causa à rescisão de contrato decorrente do registro de 
preços; g)Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial 
do contrato decorrente do registro de preços.Parágrafo Segundo – 
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a(s) empresa(s) benefi-
ciária(s) será(ão) comunicado(s) formalmente, por meio de documen-
to que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após 
sua ciência. Parágrafo Terceiro – No caso de recusa do Fornecedor 
em dar ciência da decisão, a comunicação será feita por meio de pu-
blicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir dela. Parágrafo Quarto – A 
solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados 
poderá não ser aceita pela EMSERH, facultando-se a este, neste 
caso, a aplicação das penalidades cabíveis. CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO. Parágrafo Único - A EMSERH 
fará publicar a presente Ata no Diário Oficial do Estado, após a sua 
assinatura, nos termos da Legislação vigente. CLÁUSULA DÉCI-
MA SEGUNDA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. Parágrafo Pri-
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meiro - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registra-
das por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, 
a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso. Parágrafo 
Segundo - Integra esta Ata o Edital da LICITAÇÃO ELETRÔNI-
CA Nº 022/2021 – CSL/EMSERH e seus anexos e as propostas das 
empresas registradas nesta Ata. Parágrafo Terceiro - Poderá haver 
modificações nos locais da entrega dos materiais, caso em que a 
CONTRATANTE notificará a CONTRATADA. Parágrafo Quar-
to - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, disponível em 
“www.emserh.ma.gov.br”, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de no-
vembro de 2011, da Lei Estadual n° 10.403 de 29 de dezembro de 

2015, do Decreto Estadual n° 36.184, 21 de Setembro de 2020 e do 
Decreto Estadual n° 33.358, de 19 de setembro de 2017, aplicando, 
subsidiariamente, a Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 
e Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas al-
terações. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO. Fica 
eleito o foro da capital do Estado do Maranhão, com renúncia expres-
sa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, 
assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença 
de duas testemunhas.São Luís (MA), 21 de julho de 2021. Marcos 
Antônio da Silva Grande-Presidente da EMSERH. Cleuber Acerly 
de Oliveira-Maxlab Produtos para Diagnósticos e Pesquisas Ltda.

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 022/2021 – CSL/EMSERH. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP. PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 152.728/2020 – EMSERH. ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. REF.: ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 026/2021 – EMSERH. LICITAÇÃO ELETRÕNICA N.º 022/2021 – CSL/EMSERH. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 152.728/2020 – EMSERH. VALIDADE DA ATA: 12 (DOZE) MESES. Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 026/2021 
- EMSERH, celebrada entre a EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, e as Empresas que tiveram seus 
preços registrados, em face à realização da LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 022/2021 – CSL/EMSERH. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada no Fornecimento de Materiais Médicos Hospitalares, tais quais Insumos de Central de Material e Esterilização – CME, 
para atender às necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH.

QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.
EMPRESA: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA.
CNPJ n° 04.724.729./0001-61 Telefone/Fax: (62) 3251-0351
Endereço: Rua Presidente Rodrigues Alves, Qd 14, Lt 20, bairro LOT FAICALVILLE II, nº 435, CEP 
74.350-115, Goiânia/GO. E-mail: maxlab@terra.com.br

QUADRO 2 – SERVIÇO / MATERIAL REGISTRADO
N° Descrição Und. Marca Qtd. Empresa Valor Unit. Valor total

1

ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% PRONTO USO 
(TIRA E INIBIDOR) - ácido peracético 0,2 % – 
para desinfecção de alto nível – para pronto uso, 
com estabilidade para no mínimo 30 dias e sem ne-
cessidade de adição de anticorrosivo. 
o tempo de imersão para desinfecção de alto nível 
deverá ser de 10 a 15 minutos. 
obs.: o ph do produto ofertado deverá estar próximo 
da neutralidade, ou seja, entre 5,5 a 8,5.
obs: deverão ser disponibilizados tiras de teste com-
patíveis e suficientes, já que são necessárias para 
garantir a eficácia do produto a ser utilizado (uso na 
cme e endo) - galão 5 litros.
(COTA PRINCIPAL – AMPLA CONCORRÊN-
CIA).
ANVISA – 3200300120019
MODELO – PROX 02

GALÃO PROSANI 1350

MAXLAB 
PRODUTOS PARA 
DIAGNÓSTICOS 

E PESQUISAS 
LTDA.

R$ 151,33 R$ 204.295,50

2

ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% PRONTO USO 
(TIRA E INIBIDOR) - ácido peracético 0,2 % – 
para desinfecção de alto nível – para pronto uso, 
com estabilidade para no mínimo 30 dias e sem ne-
cessidade de adição de anticorrosivo.
O tempo de imersão para desinfecção de alto nível 
deverá ser de 10 a 15 minutos. 
Serão disponibilizadas 7 tiras de teste compatíveis e 
suficientes para cada galão, necessárias para garantir 
a eficácia do produto a ser utilizado (uso na cme e 
endo) – galão 5 litros.
(Cota reservada à Participação de ME/EPP/MEI, 
conforme estabelece o Art. 9º da Lei Estadual n° 
10.403/2015).
ANVISA – 3200300120019
MODELO – PROX 02

GALÃO PROSANI 150

MAXLAB 
PRODUTOS PARA 
DIAGNÓSTICOS 

E PESQUISAS 
LTDA.

R$ 151,33 R$ 22.699,50
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3

ÁCIDO PERACÉTICO 3,5%; solução, uso hos-
pitalar para a esterilização de máquinas de hemo-
diálise, galão 5 litros - solução desinfetante para 
as máquinas de hemodiálise constituída de mistura 
equilibrada de ácido peracético, peróxido de hidro-
gênio, ácido acético, e oxigênio ativo, em veículo 
estabilizado desenvolvido para desinfecção e este-
rilização hospitalar em geral e, especialmente, in-
dicado para a desinfecção química de máquinas de 
hemodiálise, bem como apresenta alta efetividade 
na remoção de depósitos de carbonato de cálcio, 
magnésio e resíduos orgânicos. embalagem: frascos 
plásticos. a embalagem deverá constar nome e mar-
ca do produto, fornecedor e endereço, lote, data de 
fabricação e validade e registro no ms/anvisa. marca 
para referência: puresteril
(ITEM EXCLUSIVO para MEI/ME/EPP, con-
forme art. 7° da Lei Estadual n° 10.403/2015).
ANVISA – 3200300100018
MODELO – PROX 35

GALÃO PROSANI
300

MAXLAB 
PRODUTOS PARA 
DIAGNÓSTICOS 

E PESQUISAS 
LTDA.

R$ 76,66 R$ 22.998,00

VALOR TOTAL REGISTRADO R$ 249.993,00

São Luís (MA), 21 de julho de 2021. Marcos Antônio da Silva Grande-Presidente da EMSERH. Cleuber Acerly de Oliveira-Maxlab Pro-
dutos para Diagnósticos e Pesquisas Ltda.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO 
MARANHÃO – CAEMA

ATA DA 437ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE AD-
MINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AM-
BIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA. Aos trinta dias do mês de 
abril do ano de dois mil e vinte um, às quatorze horas e trinta minutos, 
na sede da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CA-
EMA, CNPJ nº 06.274.757/0001-50, NIRE nº. 21300003711, situada 
à Rua Silva Jardim, nº. 307 – Centro, CEP 65.020-560, nesta cidade 
de São Luís, capital do estado do Maranhão, reuniram-se os membros 
do Conselho de Administração da Companhia para tratar sobre a se-
guinte pauta: 1. Deliberar sobre Demonstrações Financeiras, Pa-
receres dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fis-
cal, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 2. O 
que mais ocorrer. Considerando as restrições decorrentes da pande-
mia do Coronavírus (Covid-19), que impossibilitam a realização das 
reuniões na forma presencial, registra-se que esta reunião do Conse-
lho de Administração ocorreu por meio de videoconferência, aplicati-
vo Google Meet. Participaram da presente reunião os conselheiros 
Roberto Santos Matos, André dos Santos Paula, Marcos Antonio Sil-
va do Nascimento, Marcos Antonio da Silva Grande e Antonio de 
Jesus Leitão Nunes. Foram convidados e também estiveram presen-
tes, Maria Edna Portela do Carmo Velez – Diretora de Gestão Admi-
nistrativa Financeira e de Pessoas, Clenilson Novaes Gonçalves dos 
Santos – Diretor de Operação, Manutenção e Atendimento ao Cliente, 
Carlos Rogério Santos Araújo – Diretor de Engenharia e Meio Am-
biente, Cleison Gomes de Sá - Assessor Técnico da Presidência, Wal-
dener Brasil de Menezes Júnior - Gerente Contábil e de Patrimônio da 
CAEMA, Flávio Ricardo Seixas Abreu Matos – Chefe da Auditoria, 
Nivaldo Araújo Silva – Conselheiro Fiscal, Herlon Jackson Coelho 
Serejo – Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário. Para secreta-
riar os trabalhos, Andréa Ramos Pereira, respondendo pelo cargo de 
Secretária do Conselho de Administração. Constituída a mesa e con-
siderando o número legal para deliberações, o Presidente do Conse-
lho, Roberto Santos Matos, deu início aos trabalhos declarando ins-
talada a Sessão, sendo efetuada a leitura do Edital de Convocação: O 
Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental 
do Maranhão – CAEMA, convoca os Senhores Conselheiros para 
participarem da Reunião, a ser realizada no dia 30 de abril 2021, às 
14:30 horas, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jar-
dim, nº 307, Centro, na cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim 

de deliberarem sobre a seguinte pauta: 1. Deliberar sobre as De-
monstrações Financeiras, Pareceres dos Auditores Independentes 
e Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020. 2. O que mais ocorrer. São Luís, 19 de abril de 
2021. Roberto Santos Matos. Presidente do Conselho. André dos San-
tos Paula. Presidente da CAEMA. Terminada a leitura do Edital de 
Convocação, o Presidente do Conselho, Roberto Santos Matos deu 
continuidade e colocou para apreciação primeiro item da pauta: 1. 
Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, Pareceres dos 
Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativo 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Foi apresentado 
pelo Sr. Waldener Brasil de Menezes Júnior, Gerente Contábil de Pa-
trimônio da CAEMA, as Demonstrações Financeiras  relativas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020,  informando que não 
haverá destinação de lucro, conforme artigo 132, inciso II da Lei nº 
6.404/76 em razão da Companhia apresentar prejuízo no período e 
informou ainda que o Capital Social subscrito e integralizado atual é 
de R$ 1.992.975.944,00 (um bilhão, novecentos e noventa e dois 
milhões, novecentos e setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e 
quatro) representados por 1.992.975.944 (um bilhão, novecentos e 
noventa e dois milhões, novecentos e setenta e cinco mil, novecen-
tos e quarenta e quatro) Ações Ordinárias Nominativas, sem va-
lor nominal. Dando continuidade, explicou o cenário contábil atual 
da Companhia, especificamente quanto ao faturamento, concessões e 
valores comerciais, elencando os pontos mais relevantes. Atuação da 
companhia; A Companhia atua em 138 municípios, onde em apenas 
37 há contratos vigentes, 21 com faturamentos suspensos. Fatura-
mento; 76% do faturamento estão divididos entre 7 municípios, predo-
minantemente para os municípios de São Luís e Imperatriz. Valores Co-
merciais; a receita está dividida em três segmentos: abastecimento de 
água (70%), esgotamento sanitário (28%), serviços acessórios (2%). 
Faturamento; no ano de 2020 foi 564 milhões, sendo que em 2019 
foi apenas 553 milhões. Arrecadação; Em 2020, a arrecadação foi 
405 milhões, em comparação com 2019 que foi 366 milhões. Contas 
a receber. 1.468 bilhões, representando um aumento de 12% em re-
lação à 2019. Deste, 194 milhões são de valores vencidos a mais de 
10 anos. 1.241 bilhões estão vencidos acima de 180 dias, sendo um 
aumento de 18% em relação a 2019.  Despesas; Houve redução 8% 
em relação a 2019, principalmente os gastos com pessoal, devido ao 
sucesso do programa de desligamento voluntário. Passivo com ter-
ceiros (fornecedores); Verificou-se uma redução significativa, fe-
chando o ano de 2020 com 90 milhões, sendo que em 2019 o valor do 


