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PREGÃO ELETRÔNICO No- 11 6 / 2 0 1 7

Processo 862/2017 - OC 811000801002017OC00106
O Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação do SE-

BRAE-SP tornam público que se encontra aberto a licitação supra,
destinada a Contratação de empresa especializada em confecção e
fornecimento de impressos gráficos a serem produzidos em sistemas
"off-set" e/ou "digital a laser", para ações de parceria entre o Sebrae-
SP e o Ministério Público do Estado de São Paulo, cujas espe-
cificações constam do termo de referência, a ser realizada por in-
termédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa
Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo", cuja
abertura está marcada para o dia 11/01/2018, às 09:00 horas. O Edital
da presente licitação encontra-se disponível no portal do SEBRAE-SP
( w w w. s e b r a e s p . c o m . b r ) .

Em 28 de dezembro de 2017.
VALMIR DOS SANTOS JUNIOR

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA SENAI-RJ No- 9/2017

Comunicamos que a licitação cujo objeto é a contratação de
sociedade empresária para execução de obra de modernização da
Escola SENAI de Construção Civil e implantação do SENAI Ali-
mentos e Bebidas na Unidade Tijuca foi reagendada para o próximo
dia 15/01/2018 as 10h00.

Retirada do edital: http://portaldecompras.firjan.org.br

COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SISTEMA FIRJAN

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERGIPE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA No- 17/0007

O Serviço Social do Comercio - Departamento Regional em
Sergipe comunica a realização de Licitação, na modalidade Con-
corrência, Nº 17/0007
CONCORRÊNCIA Nº 17/0007
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos
serviços/obras de construção da unidade SESC ITABAIANA, loca-
lizada na rua Maria Oliveira Mendonça, s/n, Loteamento Chiara Lu-
bich, bairro Anísio Amâncio de Oliveira, Itabaiana/SE, com área de
construção estimada em 6.537,29m², contendo os seguintes ambien-
tes: salas administrativas, lanchonete, almoxarifado, vestiários, câ-
mara frigoríficas, carga-descarga, refeitório, cozinha industrial, pis-
cina adulto e infantil, auditório, biblioteca, brinquedoteca, salão de
jogos, salas multiuso, quadra poliesportiva, academia, depósitos e
estacionamento. Valor de R$ 14.381.887,03. Data: 29/01/2018. Ho-
rário: 09h30. Edital no site: www.sesc-se.com.br ou mediante e-mail:
ceppe@se.sesc.com.br ou jralmeida@se.sesc.com.br.

Fonte de Recurso: SESC. Base Legal: RESOLUÇÃO SESC
n.º 1.252/2012, Lei Complementar nº 123 e legislação ordinária su-
plementar. Informações: Telefone (79) 3216-2713/2735 ou e-mail:
ceppe@se.sesc.com.br

Aracaju-SE, 22 de dezembro de 2017.
JOSÉ ROBSON ALMEIDA SANTOS

Presidente da Comissão Especial de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SESI-RJ/SENAI-RJ No- 207/2017

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de con-
trolador de acesso e vigia em atendimento as necessidades do SESI-
RJ e do SENAI-RJ.

Data de abertura: 10/01/2018 às 10h00min.
Retirada do edital: http://portaldecompras.firjan.org.br

COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SISTEMA FIRJAN

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 380/2017

Os Departamentos Regionais de São Paulo do Serviço Social
da Indústria (SESI-SP) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial (SENAI-SP) comunicam a abertura da licitação: PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 380/2017. Objeto: Contratação de empresa para pres-
tação de serviços de instalação e cessão de sistemas de CFTV, moni-
toramento remoto e de alarme patrimonial em regime de comodato para
as unidades do SESI-SP e SENAI-SP. Retirada do Edital: a partir de 28
de dezembro de 2017, na Avenida Paulista, 1313, 2º andar, Bela Vista,
São Paulo, SP, ou pelos portais www.sesisp.org.br ou www.sp.senai.br -
opção licitações. Participação no Pregão Eletrônico: exclusivamente

pela Internet, no endereço www.licitacoes-e.com.br conforme edital.
Sessão de disputa de preços (lances): 29 de janeiro de 2018 às 14h30.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
EM FLORIANÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA No- 30/17

O Serviço Social do Transporte - SEST unidade Florianó-
polis-SC, torna público aos interessados, que realizará licitação na
modalidade CONCORRÊNCIA, cujo tipo é o de MENOR PREÇO
POR ITEM. Sendo o objeto, Selecionar e contratar empresa espe-
cializada no fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA, conforme
especificado neste edital e em seus anexos. O recebimento e abertura
dos envelopes de proposta e documentação, será no dia 19/01/2018 às
08h30min (horário local). O Edital completo poderá ser obtido no
horário das 09h às 16h, de segunda a sexta-feira, em sua sede, situado
no endereço Rua Marinheiro Max Schramm n° 3635 Jardim Atlântico
- Florianópolis/SC. Ou pelo e-mail licitacao.b26@sestsenat.org.br.

RAFAEL DE SOUZA LIMA
Presidente da Comissão de Licitação

SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA No- 10/2017

O SEST- Serviço Social do Transporte, torna público a ad-
judicação e homologação da concorrência nº 0010/2017, cujo objeto é
selecionar e contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de telecomunicações para fornecimento de 01 (um) circuito
de acesso à Internet, sendo 01 (um) enlace dedicado, com alta dis-
ponibilidade com a internet, na velocidade garantida de 50 Mbps
(cinquenta megabits por segundo), por meio de fibra ótica, con-
templando instalação, implantação, configuração, manutenção, trans-
porte de sinal e garantia. É em favor da empresa RTT INFOR-
MATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, no valor total de R$
111.600,00 (cento e onze mil e seiscentos reais), equivalente a
R$9.300,00 (nove mil e trezentos reais) sendo pagos mensalmente
durante vigência contratual de 12 (doze) meses.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AV I S O
CONCORRÊNCIA No- 11 - 2 0 1 7

O SEST - Serviço Social do Transporte torna pública a
deserção da Concorrência nº 011/2017, cujo objeto é a contratação de
empresa para análise das águas das piscinas da Unidade SEST SE-
NAT Jacareí/SP - B64. A sessão relacionada ocorrera no dia 08-12-
207, às 15h, ocasião na qual não houve presença de empresa in-
teressada no certame.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SINDICATO INTERMUNICIPAL
DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO
HOTELEIRO DA ZONA SUL DO ESTADO

DO RIO GRANDE DO NORTE
SINTRAHOTELEIROS/RN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores No Comercio
Hoteleiro da Zona Sul do Estado do Rio Grande do Norte - SIN-
TRAHOTELEIROS/RN, Inscrito no CNPJ sob nº 23.858.748/0001-
25, por intermédio do seu presidente, o Sr. JOSE CAMILO DA
SILVA, no uso de suas atribuições estatutárias e consoante dispo-
sições estatutárias, convoca todos os trabalhadores em Hotéis, Motéis,
Pousadas, Albergues, Apart-Hoteis, Flats, Casas de Hospedagem,
Pensões, Pool Hotel, assim como todos os demais meios de hos-
pedagens, na base territorial dos seguintes municípios: Ares; Baia
Formosa; Brejinho; Canguaretama; Espírito Santo; Goianinha; Lagoa
d'Anta; Lagoa de Velhos; Montanhas; Monte Alegre; Monte das Ga-
meleiras; Nisia Floresta; Nova Cruz; Passa e Fica; Passagem; Pedro
Velho; São Jose de Mipibu; Santo Antonio; Senador Georgino Ave-
lino; Serra de São Bento; Tibau do Sul; Varzea; Vila Flor; Janduis e
Olho D'água dos Borges. A comparecerem à Assembléia Geral Ex-
traordinária, a realizar-se em sua sede do sindicato, sito à Rua Co-
ronel Antonio Galdino, Nº 165, Centro, CEP.: 59173-000, Município
de Goianinha, Estado do Rio Grande do Norte, nos seguinte dia e
horário: dia 27 de janeiro de 2018, às 8h, em primeira convocação; e,
no mesmo dia, às 8:30h, em segunda e última convocação. Visando a
discussão e aprovação da seguinte pauta: a) Retificação da abran-
gência territorial da entidade sindical, excluindo da sua abrangência
os municípios de Janduís e Olho d'água dos Borges. b) Retificação do
Estatuto Social da entidade sindical retirando da sua abrangência
territorial os municípios de Janduís e Olho d'água dos Borges. c)
Ratificação dos demais termos do Estatuto Social, inclusive quanto
aos atos de fundação e eleição dos membros da entidade sindical.

Natal-RN, 26 de dezembro de 2017.
JOSE CAMILO DA SILVA

Presidente do SINTRAHOTELEIROS/RN

SINDICATO NACIONAL DOS TÉCNICOS DE
NÍVEL SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES

FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR

AVISO DE ELEIÇÃO

A Comissão Eleitoral do Sindicato Nacional dos Técnicos de
Nível Superior das Instituições Federais de Ensino Superior - ATENS
Sindicato Nacional, no uso de suas atribuições, conforme portaria de
designação disponível em www.atens-sn.org.br, convoca os sindica-
lizados do ATENS Sindicato Nacional, para as eleições dos cargos da
Diretoria, do Conselho Fiscal e da Comissão de Ética, em con-
formidade com os Artigos 52 a 58 do Estatuto do ATENS Sindicato
Nacional, e de acordo com as seguintes instruções:

1- Realização das Eleições: dias 01, 02 e 03 de março de
2018, no endereço www.atens-sn.org.br (ou outro endereço que opor-
tunamente possa ser divulgado por questões técnicas);

1.1- A votação será por meio direto e escrutínio secreto, com
urnas eletrônicas, via internet, no endereço www.atens-sn.org.br (ou
outro endereço que oportunamente possa ser divulgado por questões
técnicas);

2- Prazo para Registro de Chapas: a partir do dia 15 de
janeiro de 2018 até o dia 27 de janeiro de 2018;

2.1- As chapas concorrentes deverão ser inscritas, via in-
ternet, no endereço www.atens-sn.org.br (ou outro endereço que opor-
tunamente possa ser divulgado por questões técnicas);

2.2- A inscrição de chapa de Diretoria deverá ser feita via
internet, no endereço www.atens-sn.org.br (ou outro endereço que
oportunamente possa ser divulgado por questões técnicas);

2.3- A inscrição de candidatos ao Conselho Fiscal e à Co-
missão de Ética deverá ser individual, via internet, no endereço
www.atens-sn.org.br (ou outro endereço que oportunamente possa ser
divulgado por questões técnicas);

3- Para acessar o sistema de inscrição o candidato ao cargo
de Presidente deverá enviar e-mail para os membros da Comissão
Eleitoral solicitando uma senha de acesso bem como informar um
telefone de contato. O presidente da Comissão Eleitoral repassará ao
referido candidato a senha de acesso, conforme item 3.1 e 3.2 do
Regimento Eleitoral, disponível no site do ATENS-SN, www.atens-
s n . o rg . b r ;

4- Todos os procedimentos relativos ao processo eleitoral
estão previstos no Estatuto e Regimento Eleitoral do ATENS SN,
disponível através do site: www.atens-sn.org.br.

Belo Horizonte-MG, 22 de dezembro de 2017
JOSÉ ADROALDO PARCIANELLO

Presidente da Comissão Eleitoral

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE PONTO BELO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Ponto
Belo Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais e
estatutárias, convoca todos os FILIADOS conforme Estatuto vigente
para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia
08/02/2018, na sede do sindicato situado a rua Avenida Capixaba,
123, centro, Ponto Belo/ES, em primeira convocação às 18h com a
maioria absoluta dos sindicalizados e em segunda e ultima convo-
cação às 18h30mim, com qualquer número de presentes para de-
liberar sobre as seguintes pautas: 1) Ratificar a fundação do Sin-
dicato. 2) Adequação da denominação do sindicato, passando no
mesmo a denominar-se Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Ponto Belo do Estado do Espírito Santo. 3) Rerratificação do
estatuto social. -

Ponto Belo, 26 de dezembro de 2017.
JOÃO CALOS PINHEIRO DOS SANTOS

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
AGRICULTORES E AGRICULTORAS

FAMILIARES DE MARCO - CE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agri-
cultoras Familiares de Marco - CE, inscrito no CNPJ sob o nº
00.465.677/0001-03, com sede à Rua Governador Raul Barbosa, Nº
697, CEP: 62560-000 - Marco/CE, convoca pelo presente Edital todos
os membros da categoria profissional dos Trabalhadores Rurais Agri-
cultores e Agricultoras Familiares aqueles que, ativos ou aposentados,
proprietários ou não, exerçam suas atividades no meio rural indi-
vidualmente ou em regime de economia familiar, nos termos do
Decreto Lei 1166/1971, no Município de Marco - Ceará a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em primeira
convocação no dia 23 de janeiro de 2018, na sede da entidade supra
citada, às 08:00 (oito horas) ou em segunda convocação às 08:30
(oito horas e trinta minutos), observando o quórum estatutário, com a
finalidade de tomarem parte, discutirem a ao final deliberarem a
respeito da seguinte Ordem do Dia: 01) Alteração Estatutária, para
alterar a redação do § 1º (parágrafo primeiro), do Artigo 1º (primeiro)
que define a categoria profissional representada para acrescentar a
expressão "nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, em área igual ou
inferior a 2 (dois) módulos rurais, no Município de Marco - Ceará";
2) Outros assuntos relacionados ao item anterior. JOSÉ ALBERNI
DA SILVA, Presidente do Sindicato, CPF: 356.385.913-20, Nº de


