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AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 29/2021

O SEST - Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que realizará
concorrência para contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços de
Engenharia para Execução da Obra de Reforma da Unidade Operacional de Tipologia B do
SEST e SENAT, localizada na cidade de Palmas/TO, conforme Projeto Executivo a ser
fornecido pelo SEST e SENAT, conforme as especificações constantes em todos os Anexos
do Edital. O recebimento dos envelopes contendo a proposta comercial e a documentação
de habilitação será no dia 19/11/2021, das 10h às 10h30. Para retirada do edital e acesso
às demais informações, os interessados deverão acessar o endereço
https://www.sestsenat.org.br/e-compras. Maiores informações:
concorrencia@sestsenat.org.br.

PEDRO HENRIQUE FRICKE
Presidente da Comissão Especial de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 4/2021

O SEST - O Serviço Social do Transporte Unidade de João Monlevade/MG torna
público a adjudicação e homologação da concorrência n° 004/2021 para Contratação De
Empresa para fornecimento de Material Odontológico, conforme edital e seus anexos) em
favor da empresa: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA - CNPJ:
02.477.571/0001-47 no valor de 20.944,11 ( vinte mil, novecentos e quarenta e quatro
reais e onze centavos) e ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA- CNPJ:
08.188.573/0001-00 no valor de R$ 11.208,50 ( onze mil, duzentos e oito reais e cinquenta
centavos).

ISADORA TORRES DE SOUZA
Presidente da Comissão de Licitação

SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
AVISO LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 9/2021

O SEST - Serviço Social do Transporte, COMUNICA aos interessados, que
realizará CONCORRÊNCIA para selecionar e contratar empresa especializada em
fornecimento de materiais e serviços de comunicação visual e gráficos, cujo recebimento
dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 16/11/2021 às 14:00hs,
na Av. Julio Ferreira Xavier, 2640 - Jd. Alvorada - CEP: 79.610-320 - Três Lagoas/MS. Para
acesso ao edital e demais informações, os interessados deverão acessar o link:
https://ssarquivos.sestsenat.org.br/index.php/s/SGtA3AfsAzKrjrw ou solicitar via e-mail
para o endereço: licitacao.b088@sestsenat.org.br.

Três Lagoas/MS, 26 de outubro de 2021.
RODRIGO MOREIRA ROSA

Presidente da Comissão de Licitação

SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
EDITAL/2021

PROCESSO SELETIVO - CONTRATAÇÃO PARA CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

O SEST SENAT - Unidade D-08, Anápolis/GO, comunica aos interessados que
realizará abertura de processo seletivo para contratação e formação de cadastro reserva
para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - vaga n 1511/21. O período de inscrições se
dará de 28/10/2021 a 04/11/2021 e o processo seletivo contará com as etapas de
avaliação de conhecimentos específicos (objetiva e discursiva), análise documental e
entrevista. Para maiores informações acessar o endereço eletrônico
http://www.sestsenat.org.br/vagas .

ANDREA CAMPOS AMARAL
Gerente SEST SENAT Anápolis

SINDICATO DO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado do Espírito
Santo (SINDIEX) convoca toda a categoria econômica das empresas de comércio e
prestação de serviços de exportação e importação do Estado do Espírito Santo para se
reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 22 de novembro (segunda-
feira) do ano em curso, no Auditório da entidade, localizada à Av. Nossa Senhora da Penha,
n. 699, Torre "A", 7º andar, sala 716, Santa Lúcia, Vitória, Espírito Santo. A Assembleia
Geral Extraordinária terá início às 16h, em primeira convocação e, não havendo quorum, as
16h10min, do mesmo dia e no mesmo local, em segunda convocação, com qualquer
número de presentes, com a finalidade de deliberar sobre: I) Aprovação e Ratificação da
Alteração do Estatuto, ocorrida em 30/06/2016, para incluir a categoria das empresas de
prestação de serviço de importação e exportação do Estado do Espírito Santo na base de
representação do Sindicato; II) Alteração do endereço do Sindicato, redução do prazo de
convocação para as assembleias, alterar a forma de publicação das alterações do Estatuto
e autorização para realização de reuniões e assembleias na modalidade telepresencial.
Torna-se obrigatória a entrega da certidão simplificada atualizada da empresa (emitida pela
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo) e SOMENTE o representante legal da empresa
associada ao Sindiex pode participar da Assembleia. Na impossibilidade de participação
deste, um representante é permitido, desde que o faça por meio de procuração original
com firma reconhecida.

Vitória-ES, 28 de outubro de 2021.
SIDEMAR DE LIMA ACOSTA

Presidente do Sindicato

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGAS E LOGÍSTICA DO ESTADO

DE MATO GROSSO DO SUL
R E T I F I C AÇ ÃO

No Edital de Convocação, publicada na página 199, Seção 3, do Diário Oficial
da União, do dia 28/10/2021. Onde se lê: 16 de novembro de 2021; Leia-se: 23 de
novembro de 2021.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VALORES
DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocação Assembleia Geral Ordinária Para Prestação De Contas Do Exercício
De 2020, Da Diretoria Do Setransval - Ficam convocadas as Empresas Associadas ao
SETRANSVAL, através de seus representantes legais, conforme preceitua o Estatuto Social,
em seu artigo 19, cominado com o parágrafo único do artigo 33, para Assembleia Geral
Ordinária no dia 18/11/21, às 10:00h em 1ª convocação e às 11:00hs em 2ª convocação
(com qualquer número de presenças), na sede do Sindicato Q SAUS, Quadra 01, Lote 01,
Bloco M, sala 1002, Edifício Libertas, Asa Sul, Distrito Federal, com a seguinte ordem do
dia: Parecer do Conselho Fiscal, artigo 33 e seu parágrafo único do Estatuto Social. Item 1º
- Apresentação do balanço e demais documentos financeiros e contas da Diretoria,
referente ao Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Item 2º - Assuntos
Gerais.

Brasília, 29 de outubro de 2021.
RUBENS CARBONARI

Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRIVADO
DO ESTADO DO AMAZONAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
E L E I ÇÕ ES

O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas -
SINEPE-AM, nos termos do artigo 34 e seguintes de seu Estatuto, convoca as Escolas

filiadas e em gozo de seus direitos estatutários, para através de seus representantes,
elegerem os ocupantes dos cargos de Diretoria, bem como do Conselho Fiscal, para o
Biênio 2022/2023. O processo eleitoral transcorrerá nos termos deste edital, do Estatuto e
da Legislação aplicável, e se realizará na sede do SINEPE-AM, na Rua Belo Horizonte, n 19,
Adrianópolis, Edifício The Place Business Center, Sala 708, CEP: 69057-060, Manaus - AM.
Prazo para inscrição de chapas - até às 17h do dia 09 de novembro de 2021, cada qual
composta de vinte e um nomes: Sendo 09 (nove) Diretores, 09 (nove) Vice-Diretores e 03
(três) Conselheiros Fiscais. Impugnação de chapas - até às 17h do dia 10 de novembro de
2021. A Eleição ocorrerá no dia 25 de novembro de 2021, de 08h às 14h,
ininterruptamente. Impugnação de Eleições até às 17h do dia 10/12/2021. Posse dos
eleitos até o dia 31 de dezembro de 2021. Candidatos - Podem candidatar-se os que
preencherem as condições previstas no art. 35 do Estatuto; Votantes - As Escolas
associadas que estiverem em conformidade com os dispositivos do Estatuto; Votação - Na
sede do SINEPE-AM; Instruções complementares - Serão divulgadas previamente,
relativamente a cada fase do processo eleitoral.

Manaus, 28 de outubro de 2021.
ELAINE DE SOUZA SALDANHA

Diretora Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS
DE CARAPICUÍBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES SINDICAIS

A Comissão Eleitoral do Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais de
Carapicuíba - SINDFUSMC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias pelo presente
edital faz saber a todos os sócios quites e em pleno gozo dos seus direitos sindicais (artigo
81) que nos dias 14 e 15 de dezembro de 2.021 será realizada eleição para renovação e
composição da Diretoria, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo e Delegação Federativa, bem
como os respectivos suplentes (artigo 41, §1º), com mandato de 01/02/2022 até
31/01/2027. Nos termos do Artigo 88, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias para o registro
de chapas, que começará a contar do dia seguinte da data da publicação deste Edital. A
Secretaria do Sindicato permanecerá em funcionamento nos dias indicados, durante o
expediente normal da entidade sindical para atendimento dos interessados na inscrição de
chapas. O requerimento acompanhado de todos os documentos exigidos no referido artigo
88 será dirigido à Comissão Eleitoral, sob pena da recusa do registro. Após o término do
prazo dos registros de chapas a Comissão publicará o edital contendo todas as chapas
registradas e abrindo um prazo de cinco (5) dias para oferecimento de impugnação dos
candidatos devidamente inscritos. A eleição será realizada por escrutínio secreto, durante
06 (seis) horas diárias contínuas ou intercaladas. A coleta de votos, respeitada a
determinação do artigo 93, §7º e §8º, será efetuada através de 6 (seis) urnas, sendo uma
urna fixa na sede do Sindicato, sito na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 34 -
Centro - Carapicuíba - SP, e mais 5 (cinco) urnas itinerantes, que coletarão os votos dos
associados do Sindicato que exercem suas funções na Administração Pública Direta ou
Indireta no Poder Executivo Municipal ou Poder Legislativo Municipal, incluindo as
Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, Autarquias e Fundações Públicas
Municipais. A validade do pleito será a votação mais de 50% (cinquenta por cento) dos
associados considerados em condições de voto. Caso não seja obtido "quórum" em
primeira convocação, a eleição, em segunda convocação, será realizada no prazo de 90
(noventa) dias do primeiro dia do escrutínio. A apuração ocorrerá após o encerramento
total da coleta de votos e aferirá a chapa vencedora pelo critério da maioria simples dos
votos. Esclarecendo que todos os artigos citados no presente edital são pertencentes ao
Estatuto Social do SINDFUSMC.

Carapicuíba, 28 de outubro de 2021.
JESSÉ FERNANDES CASSUNDÉ

Presidente do Sindicato

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TELEFONIA
E DE SERVIÇO MÓVEL CELULAR E PESSOAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço
Móvel Celular e Pessoal - SINDITELEBRASIL, entidade sindical de abrangência nacional,
com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Avenida Pasteur, 383, Urca, CEP:
22.290-240, inscrito no CNPJ/MF sob o número 06.102.961/0001 93, com registro sindical
número 46000.015682/2003-15 junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, com Código
Sindical número 000.615.786.91241-0 CONVOCO, com base no art. 18, parágrafos 2º
(item 1, alínea "a") c/c 4º (item 1), 7º (inciso a), 8°, 12° (item 4) e art. 20 (item 1) do
Estatuto Social, Assembleia Geral Extraordinária - AGE a ser realizada em 29 de
novembro de 2021, às 09:00 horas, em primeira chamada, com a presença total dos
Associados, ou às 10:00, em segunda e última chamada, com a presença de, no mínimo,
60,0% (sessenta por cento) do total de votos dos Associados, na sede da entidade
(endereço acima) e por videoconferência face a pandemia COVID-19 (link:
http://link.sinditelebrasil.org.br/video), para deliberar sobre Alteração do Estatuto Social
do SINDITELEBRASIL, no temas abaixo fixados. A pauta de deliberação da AGE será
composta pelos temas que se seguem:

Tema 1: Alteração do artigo 1º do Estatuto para mudança do nome da
entidade de "Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e
Pessoal SINDITELEBRASIL" PARA "CONEXIS BRASIL DIGITAL - Sindicato Nacional das
Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal" e sede e foro na cidade do
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