
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021091500203

203

Nº 175, quarta-feira, 15 de setembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

AV I S O
LEILÃO Nº 1/2021

O SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE SEST, inscrito no CNPJ sob o nº.
73.471.989/0155-40 e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE SENAT ,
inscritos no CNPJ sob o nº. 73.471.963/0155-00, entidades de direito privado, sem fins
lucrativos, com sede em Brasília/DF, no SAUS - Quadra 01, Bloco "J", 12º andar, Edifício
Confederação Nacional do Transporte, neste ato representado por sua Comissão
Permanente de Licitação e pelo Leiloeiro Público Oficial Sr. Josecelli Kildare Fraga Gomes,
CPF nº ***.109.405-**, FAZEM SABER, aos interessados que tomarem conhecimento deste
aviso, que fará realizar LICITAÇÃO na modalidade LEILÃO, tipo MAIOR LANCE, tendo por
objeto a alienação de bens móveis considerados inservíveis ao patrimônio do licitante, no
estado de conservação em que se encontram, em conformidade com o Regulamento de
Licitações e Contratos do SEST SENAT, com o Processo Administrativo 004/2021, com os
termos do Decreto 21.981/32 e 22.427/1933, mediante as condições descritas a seguir:
DATA, HORÁRIO E LOCAL DE LEILÃO: O leilão será realizado na modalidade online, no dia
30 de setembro de 2021, começando às 11h00, no site www.vipleiloes.com.br. LOCAL E
PERÍODO DE EXPOSIÇÃO DOS BENS: Os bens objetos deste leilão estarão expostos no SEST
SENAT - Unidade B 088 de TRÊS LAGOAS/MS - situado no endereço: Av. Júlio Ferreira
Xavier, nº 2640 - Jardim Alvorada - CEP 79.610-320 - TRÊS LAGOAS/MS, nos dias 27 e 28
de setembro de 2021. O horário para visitação será de 07h30 às 11h00 e das 13h30 às
17h00 horas.

Será permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos lotes, sendo vedados
quaisquer outros procedimentos como manuseio, experimentação e retirada de peças.
FORMA DE VENDA E PAGAMENTO: O arrematante deverá efetuar o pagamento à vista, no
1º dia útil após o término do leilão, pelo maior lance oferecido, por valor não inferior à
avaliação. Incidirá sobre o preço final da venda a comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por
cento), por lote. BENS A SEREM LEILOADOS: equipamentos de informática em geral,
material de escritório, sucatas e equipamentos odontológicos, cadeiras diversas, máquinas
e equipamentos eletrônicos diversos, dentre outros.

DISPOSIÇÕES GERAIS: Maiores informações poderão ser prestadas pelo SEST
SENAT- Unidade de Três Lagoas/MS, em horário comercial, nos telefones (67) 2105-5323,
(67) 2105-5300 ou ainda pelos telefones (11) 3777-0573, (11) 3777-0523, com o Leiloeiro
Público Oficial Josecelli Kildare Fraga Gomes. Catálogos pormenorizados para distribuição
gratuita serão disponibilizados aos interessados nos locais de exposição dos bens ou ainda
pela Internet no sítio eletrônico: www.vipleiloes.com.br.

Três Lagoas/MS, 13 de setembro de 2021.
RODRIGO MOREIRA ROSA

Presidente da Comissão de Licitação

SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE-CURITIBA PR
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 9/21

O SEST - Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que realizará
concorrência para Contratação de empresa especializada em Confecção de Aparelhos
Ortodônticos, para atender a Clínica Odontológica da Unidade de Curitiba/PR situada na
Rua Salvador Ferrante, 1440 - Boqueirão - CEP: 81.670-390. O recebimento dos envelopes
contendo a documentação de habilitação e a proposta comercial será no dia 01/10/2021,
às 09h30. Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão
dirigir-se a Unidade das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00 ou solicitar via e-mail:
licitacao.b013@sestsenat.org.br

MARIA LUIZA PEDROSO
Presidente da Comissão de Licitação

SINDICATO DOS (A) PESCADORES (A) PROFISSIONAIS ARTESANAIS,
AQUICULTORES (A), CRIADORES (A) DE PEIXE E TRABALHADORES
(A) NA PESCA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

O Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores(as),
Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixes e Mariscos e Trabalhadores(as) na Pesca do
Município de Alto Alegre do Maranhão/MA - SINPAM, CNPJ nº 11.526.760/0001-53, por
sua Presidente: Ana Agely da Conceição Calixto, inscrita no CPF nº 630182843-72, residente
e domiciliado , Qd. 13, Residencial Ville II, nº 18, Bairro Mucambo, Alto Alegre do
Maranhão/MA, CEP 65413-000, convoca todos os membros da categoria profissional
dos(as) trabalhadores(as) em pesca, criação de peixe e mariscos, tecelões(ãs) artesanais de
materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), marisqueiros(as) e
trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que exercem atividades assalariados e
assalariadas, permanentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e maricultura,
independentemente da natureza do órgão empregador, bem como pescadores(as),
aquicultores(as), marisqueiros(as) e criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na
pesca que exerçam a atividade econômica objeto de classe, individualmente ou em regime
de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família,
executado em condições de mutua dependência e colaboração, com a ajuda eventual de
terceiros do município de Alto Alegre do Maranhão no Estado do Maranhão, para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 08 de Outubro de
2021, na própria Sede da Entidade (SINPAM), com endereço na Rua São Raimundo, S/N,
Bairro Centro, Alto Alegre do Maranhão/MA, Cep 65413-000, com início às 09:00 horas, em
primeira convocação e em segunda convocação as 9:30 horas, para tratar da seguinte
ordem do dia: 1 - Ratificação da Fundação do Sindicato dos Pescadores(as) Profissionais,
Artesanais, Aquicultores(as), Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixes e Mariscos e
Trabalhadores(as) na Pesca do Município de Alto Alegre do Maranhão/MA - SINPAM, CNPJ
nº 11.526.760/0001-53 para representação da categoria profissional dos(as)
trabalhadores(as) em pesca, criação de peixe e mariscos, tecelões(ãs) artesanais de
materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), marisqueiros(as) e
trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que exercem atividades assalariados e
assalariadas, permanentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e maricultura,
independentemente da natureza do órgão empregador, bem como pescadores(as),
aquicultores(as), marisqueiros(as) e criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na
pesca que exerçam a atividade econômica objeto de classe, individualmente ou em regime
de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família,
executando em condições de mutua dependência e colaboração, com a ajuda eventual de
terceiros do município de Alto Alegre do Maranhão no Estado do Maranhão 2 - Ratificação
do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal; 3 - Ratificação do Estatuto.

Alto Alegre do Maranhão-MA, 14 de Setembro de 2021.
ANA AGELY DA CONCEIÇÃO CALIXTO

SINDICATO DAS EMPRESAS DE FACTORING DE MINAS GERAIS
CNPJ nº 65.151.565/0001-15

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Sindicato das Empresas de Fomento Comercial, Securitização e Empresas
Simples de Crédito de MG, em conformidade com os parágrafos primeiro e segundo do
artigo 35, de seu estatuto, convoca seus filiados para a Assembleia Geral Ordinária que
será realizada no dia (18) de Outubro de 2021, à R. Rio Grande do Norte, 1435 - 15º Andar
- Savassi, Belo Horizonte/MG, às 17:00 horas, em primeira convocação, atingindo o quórum
previsto no artigo. 70 do estatuto e às 17:30 horas em segunda convocação, com qualquer
número, para deliberarem sobre: A) Eleição da diretoria para o triênio 2021-2024; B)
Alteração dos artigos 20, 21, 22, 23 e 24, para permitir que tanto o presidente como o
vice-presidente, sempre em conjunto com mais um dos demais diretores, assinem os
cheques e recibos, bem como os termos de valores em caixas, os orçamentos e balanços
do Sindicato. De acordo com o parágrafo segundo do artigo 35 de seu estatuto, fica
estabelecidos que os registros de chapas devam ser feitos em sua sede, Rua Guajajaras,
910 - Sl. 714 - Bairro: Centro, em Belo Horizonte até o dia 05 de outubro de 2021, no
horário de 09:00 às 17:00.

Belo Horizonte, 14 de Setembro de 2021
ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO

Presidente

SINDICATO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ELEIÇÕES DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À

FIESP 2021/2024

O SINDICATO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA,
doravante "SIPLA", com sede na Rua do Paraíso, 139, 5º andar, São Paulo/SP, através de
seu Presidente, Marcus Fraga Rodrigues, vem, nos termos do art. 29º, I, de seu Estatuto
Social, informar a realização e convocar suas associadas ao comparecimento em
Assembleia Geral Ordinária para votação e eleição de Diretoria, Conselho Fiscal e
Delegados Representantes junto à FIESP ao triênio 2021/2024, à ocorrer presencialmente
no dia 21 (vinte e um) de Setembro de 2021, no período das 9:00 (nove) às 17:00
(dezessete) horas, na Avenida Paulista, nº 1313, 7º andar, conjunto 709, CEP 01311-923,
São Paulo/SP. A lista dos candidatos e respectivos cargos está à disposição das associadas
na sede do SIPLA e também poderá ser solicitada através do e-mail:
paulo.engler@sipla.org.br. O direito a voto somente será atribuído ao representante da
associada descrito nos registros do SIPLA ou devidamente comprovado no momento da
votação, e ainda, que esteja adimplente com suas obrigações associativas. Caso a associada
se faça representar por terceiro senão seu representante legal, ainda que preposto, este(a)
deverá se apresentar munido(a) de instrumento de mandato, com fins específicos para tal
e com a firma do representante mandante reconhecida por tabelião público. Sendo as
demais dúvidas, lacunas e ocorrências extraordinárias supridas pela comissão eleitoral
designada para este ato e pela legislação em vigor, determino a publicação deste edital
para que produza seus efeitos legais.

São Paulo, 14 de Setembro de 2021.
MARCUS FRAGA RODRIGUES

Presidente do SIPLA

SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NO ESTADO
DA BAHIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO GERAL

O Presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado da Bahia
- SINPRF/BA, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto da Entidade e, em
conformidade com o que rege o Cap.XVIII do Estatuto da Federação Nacional dos Policiais
Rodoviários Federais - FENAPRF, CONVOCA todos os seus filiados quites com suas
obrigações sindicais, a votarem em eleição para escolha da DIRETORIA EXECUTIVA ,
CONSELHO FISCAL E DELEGADOS REPRESENTANTES para o Triênio 2021/2024, que será
realizada no 19/11/2021, na Sede desta entidade sindical, na Sede da 10ª Superintendência
Regional de Polícia Rodoviária Federal, nos Postos da Polícia Rodoviária Federal em todo o
âmbito do Estado da Bahia, e na Sede da UNIPRF localizada na Rodovia José Carlos Daux
(SC 401) Km 2,3, Sentido Sul - Vargem Pequena, Florianópolis - SC, CEP 88052-401, sendo
este último, para atender aos filiados do SINPRF-BA que estejam empregados no Curso de
Formação da PRF, iniciando o pleito às 08h com encerramento às 17h, horário de Brasília.
O período de inscrição de chapas junto à Comissão Eleitoral, que será nomeada por meio
de Portaria a ser publicada no site da Entidade, iniciará em 16/09/2021 e se encerrará em
30/09/2021, das 13h às 17h, na sede do SINPRF/BA, localizado na Rua Manoel Barreto, nº
798, Graça, Salvador-BA, CEP 40150-360.

Salvador-BA, 14 de setembro de 2021
FÁBIO SERRAVALLE FRANCO

SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NOS ESTADOS
DO PARÁ E AMAPÁ-SINPRF-PA/AP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO Nº 1/2021

O Presidente da Comissão Eleitoral, designada pela Portaria nº 01/2021 -
SINPRF-PA/AP, no uso de suas atribuições conferidas pelo Título X, Artigo 59 do Estatuto
do SINPRF-PA/AP. "As Eleições da Diretoria Executiva, Delegados Representantes e
Conselho Fiscal do SINPRF-PA/AP, realizar-se-ão trienalmente no Máximo até 30 (trinta)
dias antes do término do mandato da Diretoria que estiver exercendo" e Artigo 60 do
Estatuto da Entidade. Convoca Eleições para a Diretoria Executiva, Delegados
Representantes e Conselho Fiscal, para o período de 2022/2025, a qual será realizada no
dia 24 de novembro de 2021 (quarta-feira), na Sede da SPRF/PA e CENSIPAM, em todas as
Delegacias Regionais e em todas as Unidades Operacionais da SPRF/PA e SPRF/AP. O
horário da eleição foi planejado de acordo com a rendição das equipes.
. LOCAL DE VOTAÇÃO HORÁRIO LOCAL DE VOTAÇÃO HORÁRIO
. 01 CENSIPAM 09 às 17 09 UOP DOM ELISEU 07 às 15
. 02 DNIT 09 às 17 10 UOP MARABÁ 10 às 19
. 03 B E N E V I D ES 09 às 17 11 DELEGACIA MARABÁ 09 às 17
. 04 UOP CASTANHAL 08 às 16 12 DELEGACIA DE ALTAMIRA 08 às 16
. 05 UOP SANTA MARIA DO PARÁ 07 às 15 13 DELEGACIA DE SANTARÉM 08 às 16
. 06 UOP CAPANEMA 07 às 15 14 DELEGACIA DE MACAPÁ 09 às 17
. 07 UOP GURUPI 06 às 13 15 UOP OIAPOQUE 08 às 16
. 08 UOP IPIXUNA 09 às 17 16 SEDE MACAPÁ 09 às 17

O prazo para inscrição das chapas será no período de 22 de setembro a 20 de
outubro de 2021. Os Formulários de Inscrições das Chapas com a assinatura da Comissão
Eleitoral encontram-se a disposição dos interessados a partir da referida data na Sede
Administrativa do SINPRF-PA/AP, cito a Rodovia BR 316, KM 02, S/N, EdifíciNext Office,
Salas 414/415, 4º Andar, Torre II, - Bairro: Atalaia, CEP: 67.013-000 -

Ananindeua-PA, 9 de setembro de 2021
MARCELINO CAMPELO FILHO


