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locação de veículos, bem como motorista (diária/mensal) para aten-
dimento às demandas do Sistema FIEMG, exclusivamente conforme
demanda. Empresas habilitadas: Geraes Rent a Car Eireli e Localiza
Rent a Car S/A. A íntegra da Ata de Julgamento está disponível no
endereço www.fiemg.com.br, no link "Licitações e Compras"

PAULO SILVA VIANNA
Presidente da COPERLI

RETIFICAÇÃO

Na publicação no DOU de 23-8-2017, Seção 3, página 204,
no título, onde se lê: RESULTADO DE JULGAMENTO-PREGÃO
PRESENCIAL Nº 2/2017, leia-se: RESULTADO DE JULGAMEN-
TO-PREGÃO PRESENCIAL CORPORATIVO Nº 2/2017.
(p/Coejo)

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SESI-RJ No- 96/2017

Objeto: Serviço de personalização e fornecimento de cartão
de proximidade smart card, para atendimento ao SESI-RJ

Data de abertura: 04/09/2017 às 10h00min.
Retirada do edital: http://portaldecompras.firjan.org.br

COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SISTEMA FIRJAN

PREGÃO ELETRÔNICO SESI-RJ 103/2017

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço
especializado de gestão das vendas e distribuição de ingressos de
espetáculos e/ou shows e demais eventos, por meio de software de
bilheteria integrado a canais de venda "on line", para atendimento a
Rede de Teatros do SESI-RJ.

Data de abertura: 31/08/2017 às 10h00min.
Retirada do edital: http://portaldecompras.firjan.org.br

COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SISTEMA FIRJAN

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA -
DEPARTAMENTO REGIONAL NO PIAUÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA No- 4/2017

O Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do
Piauí, torna público e leva ao conhecimento das empresas espe-
cializadas que será aberto processo licitatório referente à Concor-
rência Nº 004/2017, objetivando a realização de exames de imagem e
consulta na cidade de Teresina (PI), para o Serviço Social da In-
dústria, Departamento Regional do Piauí, no lapso temporal de 12
(doze) meses, cujo critério de julgamento será o de Menor Preço
Global e que será processado e julgado pela Comissão Permanente de
Licitações do Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do
Piauí e regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI.
A reunião para recebimento e abertura das propostas das empresas
interessadas em se habilitarem ao referido processo dar-se-á às
14h00min, do dia 12 de setembro de 2017, na sala de Licitações do
Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Piauí, na
Avenida Industrial Gil Martins, 1810, bairro Redenção, 6º andar, na
cidade de Teresina, Estado do Piauí. As normas reguladoras do men-
cionado processo licitatório encontram-se afixadas no Quadro de Avi-
sos do Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Piauí e
suas cópias estão à disposição de quaisquer empresas que deseje obtê-
las perante a Comissão Permanente de Licitações do Serviço Social
da Indústria, que atende através do telefone: 86 3321-2595, onde
serão prestados maiores e melhores informações.

Parnaíba-PI, 23 de agosto de 2017.
ZILMAR DUARTE VIEIRA.

Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 218/2017

O SEST - Serviço Social do Transporte torna público aos
interessados a realização de licitação, na modalidade Pregão, por
meio de sistema eletrônico, que tem como objeto a contratação de
empresa objetivando a prestação de serviços em eventos corporativos,
para planejamento, execução e acompanhamento dos serviços de hos-
pedagem, incluindo pensão completa e coffee break; fornecimento de
espaços/salas equipadas e decoradas; serviços de recursos humanos e
audiovisuais necessários; além de serviços de transfers (transporte),
necessários para atender a demanda do Projeto Copa Futebol 7 So-
ciety - 2017 - Final Nacional que será realizada na cidade de For-
taleza/CE, conforme condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
A licitação será realizada por meio da internet, no endereço ele-
trônico: www.sestsenat.org.br, estando o edital disponível exclusi-
vamente no referido endereço eletrônico. O envio das propostas ini-
ciará às 17h do dia 24/8/2017, com término às 10h15 do dia 5/9/2017.
Abertura das propostas: 5/9/2017 às 10h30. Demais informações pelo
e-mail licitacao@sestsenat.org.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2017

O SEST - Serviço Social do Transporte torna público aos
interessados a realização de licitação, na modalidade Pregão, por
meio de sistema eletrônico, que tem como objeto a contratação de
agência de eventos, especializada em planejamento, execução, acom-
panhamento e organização de eventos corporativos para executar e
coordenar os serviços de hospedagem com pensão completa e coffee
break para os participantes no evento, espaços de salas equipadas e
decoradas, serviços de recursos humanos e audiovisuais necessários e
serviços de transferes (transporte) aos participantes, necessários para
atender a demanda do Projeto Copa Futebol 7 Society - 2017 - 4ª
Rodada Nacional, que será realizada na Cidade de Chapecó/SC, con-
forme condições estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos. A
licitação será realizada por meio da internet, no endereço eletrônico:
www.sestsenat.org.br, estando o edital disponível exclusivamente no
referido endereço eletrônico. O envio das propostas iniciará às 17h do
dia 24/8/2017, com término às 10h15 do dia 4/9/2017. Abertura das
propostas: 4/9/2017 às 10h30. Demais informações pelo e-mail li-
c i t a c a o @ s e s t s e n a t . o rg . b r.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS E
TÉCNICOS DE FINANÇAS E CONTROLE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato Nacional dos Analistas e Técnicos
de Finanças e Controle - UNACON SINDICAL e da União Nacional
dos Analistas e Técnicos de Finanças e Controle - UNACON, que
após registros da decisão da Assembleia Geral Extraordinária rea-
lizada de 05 de julho de 2017, no Cartório do 1º Ofício de Registro
Civil e Casamentos de Brasília/DF (Cartório Marcelo Ribas), sob os
números 141839 e 141840, passaram a denominar-se, respectiva-
mente, Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de
Finanças e Controle - UNACON SINDICAL e União Nacional dos
Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle - UNACON,
no uso de suas atribuições estatutárias e legais, convoca os filiados e
associados em pleno gozo de seus direitos para participarem da As-
sembleia Geral Ordinária (Processo Eleitoral de 2017), a ser realizada
das 08h00 às 18h00 de 23/11/2017, por meio de votação eletrônica,
via rede mundial de computadores. As Delegacias Sindicais estaduais
e as Unacon-Régio presentes nos Estados da Federação que não
alteraram suas atuais denominações participarão do pleito eleitoral
nesta condição, tendo prazo de adequação e registro em cartório, até
dois anos, a contar de 22 de agosto de 2017, conforme dispõe os
artigos 78-E do Estatuto do UNACON Sindical e 56-C do Estatuto da
UNACON, respectivamente. O prazo de solicitação do registro de
chapas e candidaturas individuais ocorrerá de 25/08/2017 até
15/09/2017, inclusive, exceto aos sábados, domingos e feriados, das
9h00 às 18h00, na sede do Unacon, em Brasília-DF, situada na SCLN
110, Bl C, Loja 69/79, CEP 70753-530. Serão admitidos pedidos de
registro efetuados por correspondência, se postados via Sedex e me-
diante comprovação de envio até 15/09/2017. As inscrições serão
efetuadas em formulários próprios destinados ao registro de can-
didaturas individuais e de chapas, que estarão disponíveis no site
www.unacon.org.br a partir de 25/08/2017. O processo eleitoral será
conduzido pela Comissão Eleitoral, escolhida e nomeada, nos termos
deste Edital, dos Estatutos, do Regimento Interno e do Regulamento
Eleitoral. O objetivo desta convocação é preencher os cargos de-
correntes do final da vigência dos mandatos que se encerrarão no dia
31 de dezembro de 2017 nas respectivas entidades sindical e as-
sociativa nacionais, bem como nas Delegacias Sindicais nos Estados
e nas Unacon-Régio presentes nos Estados da Federação. No caso das
Unacon-Régio, salvo manifestação formal em contrário no prazo de
02 (dois) dias úteis, a contar da publicação deste edital de con-
vocação, a Comissão Eleitoral Nacional será responsável por conduzir
o processo local para preenchimento dos respectivos cargos regio-
nais.

Em, 23 de agosto de 2017.
RUDINEI MARQUES

Presidente

SINDICATO REGIONAL DOS TRABALHADORES
E TRABALHADORAS RURAIS DE SÃO

SEBASTIÃO DO TOCANTINS, BURITI DO
TOCANTINS E ESPERANTINA-TO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO REGIONAL DOS TRABALHADORES
E TRABALHADORAS RURAIS DE SÃO SEBASTIÃO DO
TOCANTINS, BURITI DO TOCANTINS E ESPERANTINA -
TO, anteriormente denominado Sindicato dos Trabalhadores Ru-
rais de São Sebastião, Buriti e Esperantina, inscrito no CNPJ
sob o nº 00.766.634/0001-50 com Registro Sindical nº
46000.002493/01-11 emitido pelo Ministério do Trabalho e Em-
prego, com endereço na Rua Padre Josimo Nº 149- Povoado
Centro dos Mulatos - 77993000 - município de Esperantina-TO,
neste ato representado por seu presidente Francisco Gomes da
Silva, CPF: 487.359.223-20, NIT 116.310.358-72, Endereço pa-
ra correspondência: Chácara Francesa, Lote 81 PA Ouro Verde,
Buriti-Zona Rural, 77995-000, Buriti - TO, convoca pelo pre-

sente EDITAL todos os membros da categoria dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras Rurais: assalariados e assalariados rurais,
permanentes, safristas e eventuais que exerçam suas atividades
na agricultura, criação de animais, silvicultura, hortifruticultura
e extrativismo rural; e agricultores e agricultoras que exerçam
suas atividades individualmente ou em regime de economia
familiar, na qualidade de pequenos produtores, proprietários,
posseiros, assentados, meeiros, parceiros, arrendatários, como-
datários e extrativistas dos municípios de Araguatins, Buriti do
Tocantins, Esperantina e São Sebastião do Tocantins - todos no
estado do Tocantins, para participarem da ASSEMBLÉIA GE-
RAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO, a ser realizada no
dia 01 de outubro de 2017, na sede do Sindicado, no endereço
citado acima, com inicio às 08:00 (oito) horas, em primeira
convocação e segunda convocação, observando o quórum es-
tatutário, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Alteração
Estatutária para: a) Excluir o município de Araguatins (TO) da
base territorial do Sindicato Regional dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras Rurais de São Sebastião, Buriti e Esperantina-TO,
passando o sindicato a ter por base territorial os municípios de
São Sebastião do Tocantins, Buriti do Tocantins, e Esperantina
- TO; b) alterar a sua representação sindical profissional para a
categoria dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras
familiares proprietários ou não, que exerçam suas atividades no
meio rural, individualmente ou em regime de economia familiar,
nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, ativos e aposentados,
nos Municípios de São Sebastião do Tocantins, Buriti do To-
cantins, e Esperantina no estado do Tocantins; c) alterar a
denominação do Sindicato para Sindicato Regional dos Tra-
balhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de São
Sebastião do Tocantins, Buriti do Tocantins e Esperantina - TO;
2) Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores do
item 1.

Esperantina - TO, 23 de agosto de 2017.
FRANCISCO GOMES DA SILVA

Presidente do SINDICATO Regional

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE PIO IX

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A entidade supra, inscrita no CNPJ sob nº
03.796.510/0001-05, com Sede à Rua Miguel Arrais, s/nº,
Centro, CEP 64.660-000, Pio IX/PI, através de sua presidente,
Sra. Joselucia Pereira de Sousa Araripe, CPF: 527.365.203-00,
residente à Rua Francisco das Chagas Fortaleza, s/nº, Centro,
CEP 64.660-000, Pio IX/PI, convoca todos os Servidores
Públicos Municipais da Prefeitura Municipal, da Câmara Mu-
nicipal, das Autarquias Municipais e Fundações Públicas Mu-
nicipais, ativos e inativos do município de Pio IX/PI, para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser rea-
lizada no dia 16/09/2017 às 09h em 1ª convocação (maioria
absoluta), ou às 10h em 2ª convocação, no mesmo dia e local
com qualquer número de convocados presentes, em sua Sede
Social na Rua Miguel Arrais, s/nº, Centro, CEP 64.660-000,
Pio IX/PI, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Rerratificação da fundação desta entidade e de todos os
demais atos praticados posteriormente; b) Filiação às en-
tidades sindicais de grau superior e central sindical.

Pio IX/PI, 23 de agosto de 2017.
JOSELUCIA PEREIRA DE SOUSA ARARIPE

Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS RURAIS DE CAFARNAUM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
de Cafarnaum-BA, inscrito no CNPJ sob o nº
63.087.456/0001-50, Registro Sindical n° 24150.004585/90,
concedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com en-
dereço na Rua Eronildes Souza Santos, n° 209, Centro, CEP:
44.880-000, Cafarnaum-Ba - convoca pelo presente EDITAL
todos os membros da categoria dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras Rurais, Ativos, Inativos e aposentados rurais: agri-
cultores e agricultoras familiares e assalariados e assalariadas
rurais, do Município de Cafarnaum/BA, para participarem da
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS
DE CAFARNAUM a ser realizada no dia 13 de setembro de
2017, no auditório da Câmara Municipal de Vereadores de
Cafarnaum, localizada à Rua Eronildes Souza Santos, n° 315,
Centro, CEP: 44.880-000, Cafarnaum-Ba, com início às 09:00
(nove) horas, em primeira convocação e em segunda con-
vocação, 1 (uma) hora após, observando o quórum estatutário,
para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Alteração Estatutária
para: a) alterar a sua representação sindical profissional para
a categoria dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras
familiares, proprietários ou não, que exerçam suas atividades
no meio rural, individualmente ou em regime de economia
familiar, com áreas de até 02 (dois) módulos rurais, nos
termos do Decreto Lei 1166/1971, ativos e aposentados, no
Município de Cafarnaum/BA; b) alterar a denominação do
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