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ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 14/2017

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM Torna público que promoverá
licitação com fundamentação legal no Regulamento de Licitação e
Contrato do Senac, cujo objeto é a contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviço de acesso à internet através de links
de internet dedicados para a rede educacional das Unidades do Senac
em Minas Gerais que viabilize a transmissão de dados, voz e imagem,
incluindo instalação, ativação, configuração, gerenciamento, moni-
toramento (Gerência de Rede e Serviços), manutenção e suporte,
conforme especificações descritas no Edital e seus Anexos. Todo o
certame será efetuado através do Sistema Informatizado de Licitações
do Banco do Brasil, site: www.licitacoes-e.com.br, observando sem-
pre o horário de Brasília-DF. Recebimento das propostas até às
09h00min do dia 27/07/2017 e abertura das propostas às 09h00min
do dia 27/07/2017. Início da Sessão Pública de Disputa de Preços às
13h30min do dia 27/07/2017.

O Edital poderá ser adquirido gratuitamente pela INTER-
NET, nos sites, www.licitacoes-e.com.br e www.mg.senac.br. Mais
informações poderão ser obtidas nos endereços acima ou pelo te-
lefone (31) 3048-9137, de segunda a sexta-feira, no horário de
08h00min as 17h30min, na Comissão Permanente de Licitação do
Senac em Minas Gerais.

PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 1/2017
Repetição

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, considerando o
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR EDITORA Torna
público a republicação da licitação em epígrafe com fundamentação
legal no Regulamento de Licitação e Contrato do SENAC, cujo ob-
jeto é a seleção de empresa para o fornecimento de acervo biblio-
gráfico (livros impressos, CDs e DVDs) nacionais e estrangeiros, para
as unidades do SENAC em Minas Gerais, para fins de registro de
preço, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos. O
prazo para entrega da proposta comercial e da documentação é, im-
preterivelmente, até às 09h00min do dia 28/07/2017 na Comissão
Permanente de Licitação do SENAC Minas, localizada na Rua Tu-
pinambás, nº 1086, 5º andar/ 7º andar, Centro, Belo Horizonte/MG,
telefone: (31) 3048-9137. Os interessados em participar desta lici-
tação poderão obter o Edital completo e seus anexos, gratuitamente,
na CPL do SENAC Minas, localizada no endereço acima ou no portal
w w w. m g . s e n a c . b r.

CLÁUDIA APARECIDA SALOMÉ
Pregoeira

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

NO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/064-PG

O SESC, Administração Regional no Espírito Santo, torna
pública a licitação para REGISTRO DE PREÇOS de materiais de
construção, para uso das Unidades Operacionais do SESC/ES, para
eventual aquisição pelo período de 12 (doze) meses prorrogável por
igual período. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site do
Banco do Brasil na página www.licitacoes-e.com.br, Licitação nº
679837. Abertura das propostas: 27/07/17 às 14 horas. Início da
disputa: 27/07/17 às 15 horas. Vitória/ES, 17 de julho de 2017.

REGINALDO RANDOLFI
Pregoeiro

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SESC EM MINAS N° 82/2017

O Sesc/MG comunica que promoverá o PREGÃO ELETRÔ-
NICO SESC EM MINAS N° 0082/2017, cujo objeto é o registro de
preços para aquisição de cartões PVC CR-80, RIBBONS, kits de
limpeza de impressoras e cabeças de impressora. O prazo para en-
trega da proposta é, impreterivelmente, até às 09H00 do dia
02/08/2017 no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. O Edital
e seus Anexos ficarão disponíveis, gratuitamente, no site
www.sescmg.com.br e, também, no site do ComprasNet - SIASG -
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

CHRISTIANO MACHADO DE CASTRO
Presidente da Comissão de Credenciamento

SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2017

O SEST - Serviço Social do Transporte torna público a
adjudicação e homologação da concorrência nº 001/2017 cujo objeto
é Aquisição de Água Mineral em favor da empresa JC ATACADO
DE BEBIDAS LTDA ME CNPJ 21.160391/0001-81 no valor total de
R$ 1.320,00, no dia 24/05/2017.

CONCORRÊNCIA Nº 2/2017

O SEST - Serviço Social do Transporte torna público a
adjudicação e homologação da concorrência nº 001/2017 cujo objeto
é Aquisição de Água Mineral em favor da empresa JI COMERCIO
DE ALIMENTO LTDA EPP CNPJ 02.619.521/0001-57 no valor total
de R$ 2.840,29, no dia 09/05/2017.

CONCORRÊNCIA Nº 3/2017

O SEST - Serviço Social do Transporte torna público a
adjudicação e homologação da concorrência nº 003/2017 cujo objeto
é Aquisição de Cartuchos de Toner em favor da empresa CEPIL IMP.
E EXP. DE EQUIP. E INSUMOS DE INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ 03.546.800/0001-09 no valor total de R$ 4.007,80, no dia
23/05/2017.

CONCORRÊNCIA Nº 4/2017

O SEST - Serviço Social do Transporte torna público a
adjudicação e homologação da concorrência nº 004/2017 cujo objeto
é Aquisição de Materiais de fisioterapia em favor da empresa Aeon
Comércio e Serviços Ltda Me CNPJ 22.266.315/0001-18 no valor
total de R$ 4.886,40, no dia 24/05/2017.

CONCORRÊNCIA Nº 8/2017

O SEST - Serviço Social do Transporte torna público a
adjudicação e homologação da concorrência nº 008/2017 cujo objeto
é Aquisição de Materiais Odontológicos em favor da empresa Emigê
Materiais Odontológicos Ltda CNPJ 71.505.564/0001-24 e da em-
presa Dental Cruzeiro Mat. Equip Odontológicos CNPJ
84.585.744/0001-05 no valor total de R$ 16.912,26 no dia
30/06/2017.

CAROLINE JOANA LESNIESKI JOHANN
Presidente da Comissão de Licitação

AVISO DE SELEÇÃO

O SEST - Serviço Social do Transporte comunica aos in-
teressados que realizará processo seletivo para contratação de Au-
xiliar de Saúde Bucal para atuar na Unidade D17 em Catanduvas
SC.Com o seguintes requisitos: Ensino Médio completo; Curso de
Auxiliar de Saúde Bucal - ASB ou Técnico de Saúde Bucal, com
registro no CRO. Experiência em atividades na área odontológica.
Requisitos Desejáveis: Experiência em atendimento ao cliente; Or-
ganização de serviços de saúde (assistência, legislação e programas
de educação para a saúde).Conhecimentos: Conhecimento de higiene
e proteção ao meio ambiente; Domínio da língua portuguesa; Noções
de Informática (Windows e Pacote Office).

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação cur-
ricular, prova de conhecimentos específicos e entrevista final.Inte-
ressados enviar o currículo para o e-mail: catanduvas.sc@sestse-
nat.org.br até o dia 14/07/2017. Para cadastro no processo seletivo
será obrigatório informar no campo "assunto" o código da vaga. Se
pessoa com deficiência, conforme definição do art. 2º da Lei Nº
13.146, de 16 de julho de 2015, aprovada no Processo, terá prioridade
na contratação, conforme previsto no artigo 93 da Lei 8.213/91. No
entanto, será imprescindível apresentação de laudo médico conclusivo
do enquadramento no Decreto nº 3298/99 ou Certificado de rea-
bilitação profissional emitido pelo INSS. Esse processo seletivo terá
validade de 12 meses a partir da data do anúncio

NADIESCA CLEIA DE AZEREDO SOUZA
Gerente da Unidade D17 Catanduvas SC

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA
DE ITAPEVA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Sindicato do Comércio Varejista de Itapeva - Sincomércio de
Itapeva, sito à Rua Dr. Epitácio Piedade, 151 - Vila Ophélia - Itapeva
(SP), convoca para participarem da AGE de alteração do Estatuto da
entidade, visando correções justificáveis e necessárias ao bom an-
damento da entidade, que será realizada no dia 28 de julho de 2017,
às 18:00 horas, na sede da entidade. A AGE se não obtido "quorum"
em 1ª convocação será realizada em 2ª convocação na forma es-
tatuária com duas horas após a primeira chamada, que seguirá a
seguinte pauta: 1. Retificação gráfica no artigo 1º e parágrafos 1º e 2º,
2. Inclusão no artigo 2º, a alínea "f", (sem fins lucrativos), e na alínea
"j" (dispor), no artigo 30, a alínea "f" (por solicitação escrita) e no
parágrafo 2º (salvo se configurado no artigo 30 desse Estatuto), 3.
Alteração no artigo 11 para, 1º suplente (vice-presidente), 2º suplente
(vice-secretário) e 3º suplente (vice-tesoureiro), 4. Exclusão, no artigo
11, o parágrafo 1º ajustando o 2º para 1º e o 3º para 2º com as
devidas correções pertinentes e, no artigo 12, o parágrafo único, 5.
Correção no artigo 21, o parágrafo único e artigo 22 parágrafo 2º. 6.
Outros assuntos de interesse da entidade.

Itapeva, 14 de julho de 2017
JONA LOCATELLI

Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS
DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO ESTADO DO

PIAUÍ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
Prestadoras de Serviço em Limpeza Pública Urbana e Rural no mu-
nicípio de Teresina- SINDLIMP-THE, a Sr.ª Francisca Sousa dos
Anjos, inscrita no CPF sob o número 003143103-80, RG: 1.956.916
SSP/PI a qual receberá correspondência no endereço Rua Mariano
Gaioso 6077, Bairro Santa Maria da Codipi. Convoca a categoria
profissional dos trabalhadores em Limpeza Pública Urbana e Rural no
município de Teresina, devendo ser considerados integrantes da ca-
tegoria profissional os trabalhadores que mantenham vínculo de em-
prego com empresas que prestem serviços de limpeza e conservação
urbana e rural ao município de Teresina, sendo eles: varredores(as) de
rua, pintores de guia, serviços gerais, bueristas, trabalhadores em
aterros, trabalhadores em coleta seletiva, trabalhadores em local de
transbordo, separadores de resíduos sólidos, trabalhadores em coleta
de entulho, trabalhadores em viveiros de mudas, trabalhadores em
veículo de tração animal, trabalhadores em limpeza de praças e par-
ques, coletores de lixo, trabalhadores em contêiner, trabalhadores em
limpeza de lagoas e trabalhadores em cemitérios públicos para par-
ticipar da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser rea-
lizada no dia 07 de agosto de 2017 as 17:30 na Rua Alcides Freitas
2400, Bairro Marques Zona Norte Teresina Piauí Cep: 64002-480,
cujos portões já estarão abertos a partir das 17h, devendo os mesmos
na ocasião comprovarem o vínculo de emprego com registro na CTPS
ou contracheque, neste ultimo caso acompanhado de documento ofi-
cial com foto, a fim de Ratificar ou não a FUNDAÇAO DO SIN-
DLIMP-THE.

Teresina, 7 de julho de 2017
FRANCISCA SOUSA DOS ANJOS

SINDICATO DOS MOTO TAXISTAS DO ESTADO
DO PIAUI - SIMESPI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

O Presidente do Sindicato dos Moto Taxistas do Estado do
Piauí - SIMESPI, convoca toda a categoria dos moto taxistas do
Estado do Piauí, com base territorial no Estado do Piauí, para As-
sembléia Geral Extraordinária de Ratificação da Fundação da En-
tidade, a ser realizada no dia 29 de julho de 2017, no auditório do
Sindicato dos Bancários, na Rua Gabriel Ferreira, 740, Centro / Nor-
te, Teresina - PI, às 9:00 horas em primeira convocação e às 9:30
horas em segunda convocação com qualquer número de participantes.
Ordem do Dia: 1) Ratificação da Fundação do Sindicato dos Moto
Taxistas do Estado do Piauí - SIMESPI, 2) Alteração do Estatuto do
Sindicato; 3) Ratificação da Eleição e da diretoria executiva e con-
selho fiscal; 4) Filiação à CUT - Central Única dos Trabalhadores: 5.
Prestação de Contas; e 6) assuntos gerais. Subscritor deste edital
Antonio de Moura Fé Neto, RG Nº 1.144.696-SSP-PI, CPF Nº
805.202.193-68, PIS Nº 17047309; residente na Rua F, Nº 2194,
Parque Alvorada, Timon-MA, CEP 65.633-970, Cel. 86 99980
0572.

Teresina (PI), 14 de julho de 2017.
ANTONIO DE MOURA FÉ NETO.

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE
ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA

RETIFICAÇÃO

No Edital de Convocação, publicado na página 158, Seção 3,
do Diário Oficial da União, do dia 14/07/2017.

Onde se lê: 31 de junho de 2017
Leia-se: 31 de julho de 2017

SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS,
PROPAGANDISTAS VENDEDORES E

VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
DE GUARULHOS E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO

O Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Ven-
dedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de Gua-
rulhos e Região convoca toda a categoria profissional dos
propagandistas, propagandistas vendedores e vendedores de
produtos farmacêuticos nos Município de Guarulhos, Itaqua-
quecetuba, Arujá, Santa Isabel, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Mairiporã, Suzano e Mogi Das Cruzes para participarem da
Assembleia Geral de Ratificação de Fundação do Sindicato
dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores
de Produtos Farmacêuticos de Guarulhos e Região, que se
realizará no dia 19/08/2017, às 16 horas em primeira chamada
e às 17 horas em segunda e última chamada com qualquer
numero de presentes, no seguinte endereço: Rua Rubens Gue-
des 140 Sala 4 ,Vila Zaira CEP 07091-010 Guarulhos SP, para
tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Ratificação da fundação
do Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e
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