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DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL - SESI/DF

Nº 208, sexta-feira, 5 de novembro de 2021

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO FIBRA, SESI, SENAI E IEL - Nº 41/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 6/2021

Objeto: Registo de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de
serviços de manutenção corretiva e/ou serviços de intervenções dos tipos "consertos",
reparações, adaptações de layout, instalações em componentes construtivos, com
fornecimento de materiais, peças, equipamentos e mão de obra, na forma estabelecida nas
planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nos componentes construídos e instalados
nas edificações e Unidades móveis da Fibra, do Sesi, Senai e IEL, cuja abertura dar-se-á no
dia: 19/11/2021, às 09h30. Retirada do Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br ou
www.sistemafibra.org.br/licitacoes. Informações: (61) 3362-6101.

PROCESSO N° 0067/2021
O SEST - Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que realizará
concorrência para contratação de empresa especializada em Manutenção, recuperação e
pintura do reservatório metálico de abastecimento de água para atender ao SEST SENAT Unidade B - N°89 - Paciência/RJ, situada na Avenida Cesário de Melo, 12.000 - Paciência/RJ
- CEP:23.590-060, cujo o recebimento dos envelopes contendo a documentação e a
proposta será no dia 25/11/2021, às 15:00 horas. Para retirada do edital e acesso ás
demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade B - N°89 - Paciência/RJ
ou pelo telefone de contato (21) 2409-1354, em até 02 (dois) dias antes da data acima
mencionada, das 08h às 17h.

ROSELANE SIQUEIRA ALVES
Pregoeira

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SIDERÚRGICA UNIÃO BONDESPACHENSE LTDA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 SESI/SENAI - DR/TO

CNPJ 18.809.202/0001-44

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021 SESI/SENAI - DR/TO
O SESI/SENAI-DR/TO por intermédio da CPL, torna público que fará realizar no
dia 17 de novembro de 2021, às 09 horas na Sala de Licitações da FIETO em Palmas-TO,
a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo
objeto é contratação de Operadora de Plano de Saúde e/ou Seguro de Saúde, registrada na
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, para a prestação de serviços de Assistência
Médica e Hospitalar, fornecimento de plano de saúde, sem coparticipação e com
coparticipação Coletiva Empresarial por adesão com abrangência Regional (Palmas,
Araguaína, Gurupi, Colinas, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins e Xambioá) e Nacional,
destinados aos colaboradores SESI-TO e SENAI-TO e dependentes, a fim de garantir
Assistência Médica - Hospitalar de natureza clínica e cirúrgica, por intermédio dos
profissionais e de hospitais, serviços auxiliares de diagnóstico, terapias próprias ou
credenciadas, nas internações normais ou terapia intensiva, desde que direcionados a
prevenção das doenças, bem como a recuperação, manutenção e reabilitação da saúde.
Edital disponível através do site do SESI: www.sesi-to.com.br e SENAI: www.senaito.com.br. Mais informações pelo e-mail: cpl@sistemafieto.com.br Fone: 063 3229 5742.
OBS.: Em combate a pandemia, será obrigatório o uso de máscara para a
participação da sessão pública de licitação. Cada participante deverá trazer sua própria
máscara. Caso o representante apresente coriza, febre, gripe, tosse, dificuldade para
respirar, dor muscular, fadiga ou outros sintomas da COVID 19, não poderá participar da
sessão pública. O SESI/SENAI-TO solicita aos fornecedores que encaminhem apenas um
representante para a reunião, de forma a evitar aglomerações. SERÁ ACEITO ENVELOPE VIA
POSTAL.

Convocamos os sócios da sociedade para comparecimento à Assembleia Geral
Extraordinária a realizar-se no dia 16/11/2021, às 09:00 horas, em primeira convocação, na
sede da sociedade, localizada na Rua Romeu Marques Gontijo nº 11, Bairro São Vicente,
em Bom Despacho/MG, CEP 35634-178 (atual numeração da Rua Romeu Marques Gontijo,
s/n, Bairro Morro Vermelho, em Bom Despacho, MG), para deliberação da seguinte pauta:
i) aprovação da 55ª Alteração Contratual da sociedade, objetivando: a) a admissão dos
descendentes do sócio Eduardo Marques Gontijo como sócios da sociedade, em razão de
sucessão causa mortis e respectiva cessão e transferência de quotas; b) a cessão e
transferência de quotas entre os sócios ; c) aquisição, pela sociedade, de quotas de
titularidade dos sócios para manutenção em tesouraria e a consequente retirada de sócios
do quadro social da sociedade; d) inclusão das atividades de cultivo de eucalipto, extração
de madeira em florestas plantadas, comércio de madeira e produtos derivados e produção
e comércio de carvão vegetal ao objeto social da sociedade; e) destituição e eleição de
administradores da sociedade, bem como tomada de posse dos administradores eleitos; f)
atualização do endereço da sede da sociedade em razão da individualização de Códigos de
Endereçamento Postal (CEP) pelo município de Bom Despacho; g) a alteração das cláusulas
Terceira e Sexta do contrato social; e h) a exclusão da cláusula 7.1 do Contrato Social,
conforme minuta que se encontra disponível na sede da sociedade. ii) aprovação da
alienação dos bens imóveis de propriedade da sociedade constantes das seguintes
matrículas: nº 12.572, nº 15.536, nº 8.080 e nº 11.048, todas registradas no Livro nº 2 da
Comarca de Bom Despacho/MG; nº 6.049, registrado no Livro de Registro Geral da
Comarca de Monte Azul; bem como alienação da participação societária de titularidade da
sociedade na sociedade AGROPECUÁRIA UNIÃO BONDESPACHENSE LTDA., proprietária do
imóvel o registrado no livro do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Diamantina/MG
sob o nº nº 6.239 e na sociedade SIDERURGICA SÃO JOSÉ LTDA. proprietária do imóvel
registrado no Livro de Registro Geral nº 2 A-D, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Manga/MG sob o nº 8.265, para aquisição de quotas para manutenção em
tesouraria; Não se realizando a Assembleia Geral Extraordinária na data e horário acima
referidos, a mesma será realizada em segunda convocação, com o número de quotistas
presentes no mesmo dia, às 9:30, no mesmo local.

Palmas/TO, 4 de novembro de 2021.
KELLYANE RESPLANDES DOS SANTOS
Pregoeira do SESI/SENAI-DR/TO

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 17/2021

Bom Despacho/ MG, 03 de Novembro de 2021
MARCILIO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR

O SEST - Serviço Social do Transporte torna público a homologação e
adjudicação da concorrência nº 017/2021, cujo objeto é selecionar e contratar empresa
especializada na serviços de manutenção de telhados do módulo de saúde do SEST da
Unidade B55 /Campina Grande-PB, situada na Avenida Francisco Lopes de Almeida, 2000,
bairro Serrotão - Campina Grande/PB), em favor da empresa: EXA ENGENHARIA LTDA CNPJ 07.870.719/0001-22, no valor total de R$ 127.466,67 (cento e vinte e sete mil,
quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

THEODORO GONTIJO
Diretores da Empresa

SINDICATO INTERESTADUAL DO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES
CNPJ: 67.983.734/0001-09
AVISO REGISTRO DE CHAPAS

Campina Grande/PB, 4 de novembro de 2021
JOSIHELIO ALBUQUERQUE DINIZ
Presidente da Comissão de Licitação

Será realizada eleição no dia 27 de janeiro de 2022, exclusivamente no formato
virtual, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados Representantes à
Federação e respectivos Suplentes, com mandato para o quadriênio 2022/2026, devendo o
registro de chapas concorrentes ser enviado para o Sindicato até 20 de novembro de 2021,
na forma da Resolução nº 01/2021, que será disponibilizada e enviada para todas as
associadas até 10 de novembro de 2021. O presente edital encontra-se disponibilizado a
partir desta data no sítio eletrônico do Sindilub (www.sindilub.org.br), na aba eleições
2022, e será enviado para as associadas por Circular nos endereços eletrônicos
cadastrados.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 18/2021
O SEST - Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que realizará
Concorrência para Selecionar e contratar empresa especializada na prestação de serviços
continuados de manutenção preventiva e corretiva das dos aparelhos de ar condicionados
das dependências do SEST SENAT - B055 - Campina Grande/PB. O recebimento dos
envelopes contendo a documentação de habilitação e proposta comercial será no dia
23/11/2021, às 10:00 horas. A sessão pública ocorrerá por videoconferência. Para retirada
do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade B
Nº 55 (Campina Grande/PB), situada na Avenida Francisco Lopes de Almeida, 2000 Serrotão. Maiores informações através do e-mail: licitacao.b055@sestsenat.org.br

São Paulo, 3 de novembro de 2021
LAERCIO DOS SANTOS KALAUSKAS
Presidente

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES NO
COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DO NOROESTE DE MINAS E
REGIÃO

JOSIHÉLIO ALBUQUERQUE DINIZ
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº LC006_21

O presidente do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores no Comércio
Atacadista e Varejista do Noroeste de Minas e Região - SINTRACOM, CNPJ:
21.261.273/0001-60, Entidade Sindical de Primeiro Grau, com Registro no Ministério do
Trabalho e Previdência Social através do numero: 46211.000885/201719, na forma
prevista nos artigos 41 e seguintes do Estatuto Social, através do presente Edital de
Convocação, faz saber a todos associados da entidade sindical, trabalhadores no Comércio
Atacadista e Varejista do Noroeste de Minas e Região, em dia com suas obrigações legais
e estatutárias e em gozo de seus direitos sociais, que, no dia 26 e 29 de novembro de
2021, serão realizadas eleições sindicais para a renovação da Diretoria Executiva, Membros
do Conselho Fiscal e Delegados de Conselho de representantes da Federação, com
mandato previsto para o período compreendido de 29 de dezembro de 2021 a 28 de
dezembro 2026, ficando, a partir da data de publicação desse Edital, aberto o prazo de 05
(cinco) dias improrrogáveis para efetuar o requerimento do registro de chapas, excluindo
o dia do início e incluindo o dia do final do prazo, que será prorrogado para o dia útil
subsequente se o vencimento coincidir com sábado, domingo ou feriado. O requerimento
do registro de chapa, assinado por qualquer um dos candidatos, contendo a denominação
que a identifique, deverá ser protocolado na Secretaria do SINTRACOM.NOROESTE,
localizado à Rua Virgilio Justiniano Ribeiro, N°41, Bairro Centro, Unaí - MG, CEP: 38610001, em duas vias, indicando o nome do componente que atuará na qualidade de
representante junto a Comissão Eleitoral. Durante o prazo para registro de chapas, a
Secretaria do SINTRACOM funcionará das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 17:00hs,
nos dias úteis, permanecendo ali uma pessoa apta a prestar esclarecimentos sobre o
processo eleitoral, fornecer as fichas de registros de chapas, atender os interessados e
receber a documentação, inclusive pedidos de registros de chapas, fornecendo, ainda, o
respectivo recibo. As eleições serão realizadas na sede do Sintracom-Noroeste, no horário
de 8:00 horas às 17:00 horas, durante os dias 26 e 29 de novembro/2021, ficando
esclarecido ainda, que a votação ocorrerá mediante instalação de mesa(s) coletora(s) e, a
critério da Comissão Eleitoral, de quantas urnas fixas ou itinerantes forem necessárias,
podendo estipular roteiros e horários especiais, inclusive que permitam colher os votos
dos associados que laboram em horários noturnos. Todos os casos omissos serão

O Serviço Social do Transporte - SEST torna público a adjudicação e
homologação da Concorrência LC006_21, PROCESSO SEST Nº 026/2021, cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, mediante
menor preço por ITEM, em favor da empresa KATIA CORTEZ DE O. GONÇALVES 29.923.243/0001-83, vencedora do ITEM 01 no valor total de R$ 45.000,00 (QUARENTA E
CINCO MIL REAIS), no dia 03 de novembro de 2021.
LEONARDO CAETANO NOGUEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - GUARUJÁ
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA Nº 9/2021
O Serviço Social do Transporte - SEST tornam público para conhecimento,
que a licitação na modalidade Concorrência Nº 009/2021, cujo objeto é a contratação
de empresa especializada em elaboração de plano de gerenciamento de resíduos de
serviços de saúde - PGRSS, realizada no dia 29 de outubro de 2021 às 10:00 horas,
foi considerada DESERTA por não comparecerem interessados no certame
VANESSA NORBIATO GOMES DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
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