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QUINTA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - MUNICIPIO DE OURO VERDE/SP
Comunicamos que está aberta a Tomada de Preços nº01/2022 – Processo
nº07/2022, Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de
base de concreto, fornecimento e instalação de reservatório tubular metálico de 200m3 para
abastecimento da água da população deste município, localizado na Rua Ceará esquina com Rua
Piauí, compreendendo todos os equipamentos, maquinários, produtos e serviços necessários
à perfeita realização dos serviços, de acordo com os Projetos (Anexos I,II,III,IV), Planilha
Orçamentária (Anexos V, VI), Cronograma Físico-Financeiro (Anexo VII), Memoriais Descritivos
(Anexo VIII, IX),Memorial de Cálculo (Anexo X) Quadro de BDI (Anexo XI), anexos ao edital da
licitação e em conformidade com a solicitação do Departamento de Engenharia do Município de
Ouro Verde. A sessão pública será no dia 08/02/2022 às 09h00, na sala de licitações. O edital
será fornecido aos interessados, nos dias úteis das 08:00 às 11:00hs, no Depto. Licitação - Paço
Municipal, sito na Av. São Paulo, 926, bem como estará disponível no site oﬁcial do município
www.ouroverde.sp.gov.br. Informações (18) 3872-1106 ou licitação@ouroverde.sp.gov.br.
Ouro Verde/SP, 12 de Janeiro de 2022. CLAUDINEI DOS SANTOS - Prefeito

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP
A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) e a Gerência da Unidade de Pronto
Atendimento Centro-Sul (UPA-CS), no uso de suas atribuições legais, tornam pública e
estabelecem normas para a realização da Seleção Pública destinado a selecionar candidatos
para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em empregos, de cargos de Nível
Médio, Médio Técnico e Superior, observados os termos das leis citadas, alterações posteriores,
legislação complementar e demais normas contidas em Edital 01/2022. As inscrições serão
realizadas pela internet, no sítio eletrônico da Fundep – Gestão de Concursos
(www.gestaodeconcursos.com.br) no período de 17/01/22 a 15/02/22, observados o horário
de Brasília e critérios do Edital. As provas serão realizadas, no Município de Belo Horizonte/MG,
no dia 13/03/2022. O Edital, em sua integra, será divulgado no endereço eletrônico
www.gestaodeconcursos.com.br.

Prefeitura da Estância Turística de Salto

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - Aquisição, com entrega imediata, de livros
didáticos, para atender as necessidades da rede de educação do SESI/PE. Data de
abertura: 24/01/2022 – 10h – Azevaneth Carneiro.
Demais informações e aquisição do Edital, poderão ser obtidas, no site:
www.pe.sesi.br

ou

pelo

telefone

81

3412-8522

/

8506,

e-mail:

licitacao@sistemafiepe.org.br e no Edif. Casa da Indústria, localizado na Avenida
Cruz Cabugá nº 767.
Recife, 13 de janeiro de 2022.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10907//2021
Encontra-se aberta licitação visando a contratação de empresa para aquisição de MicroÔnibus completo (carroceria e chassi), 0Km, cor branca, ano modelo 2021/2022, adaptado
para portadores de necessidades especiais, para atender ao setor de Transportes da Secretaria
Municipal de Saúde de Salto, conforme especiﬁcações anexo ao edital. O Pregão se realizará
de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 26 de
janeiro de 2022. Cadastro de Propostas Iniciais: das 08hs do dia 14/01/2022 até as 08hs do
dia 26/01/2022. Abertura de Propostas Iniciais: 26/01/2022 às 08hs05min. Início da Sessão
Pública (Fase Competitiva): 26/01/2022 às 09hs. O edital e anexos estão disponíveis para
consulta e impressão, através dos sítios: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.salto.sp.gov.br –
Licitação. Maiores informações, no Setor de Licitações – Secretaria de Administração, através dos
telefones nºs (11)4602-8533/8524, das 08hs às 16h30min, e/ou e-mail: licitacao@salto.sp.gov.br
Estância Turística de Salto, 12 de janeiro de 2022.
Marcio Conrado - Secretário de Saúde

Comissão Permanente de Licitação – Sistema FIEPE.

PREFEITURA
DE REGISTRO
COMUNICADO
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021
OBJETO: Contratação de empresa visando a execução da obra de construção da
academia de Saúde no Bairro Jardim Paulistano, localizada na Rua Francisco
Pupo Ferreira, neste Município de Registro/SP. Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano e Obras.
Comunicamos às licitantes interessadas em participar da Tomada de Preços
nº 014/2021, que face às necessidades de atualizações, fica determinada a
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do referido certame até ulterior publicação de novo
aviso de edital.
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, em 12 de janeiro de 2022
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Cotia torna público p/ conhecimento dos
interessados que na sala de Licitações do Depto de Compras e Licitações,
sito à Estrada Boa Vista, 575 – Condomínio Boa Vista – Galpão 11 e 12 - Jd.
Atalaia – Cotia/SP, Rod. Raposo Tavares nº 36.720, que será realizada em
ato público a licitação descrita abaixo:
1) PA nº 27.106/2021. PP nº 86/2021. às 09:30 hs do dia 01/02/2022.
Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Mobiliários.
a) Luís Roberto Mastromauro – Secretário Adjunto de Desenvolvimento
Social
2) PA nº 21.518/2021. PP nº 89/2021. às 09:30 hs do dia 03/02/2022. Objeto:
Contratação de Empresa para Aquisição de Produtos de Higiene Pessoal.
a) Luís Roberto Mastromauro – Secretário Adjunto de Desenvolvimento
Social
O edital já está disponível para a retirada dos interessados, através do
sitio da Prefeitura Municipal de Cotia, www.cotia.sp.gov.br/editais-cotia/ ou
pessoalmente no prédio da Secretaria Municipal de Licitações e Logística,
no mesmo endereço acima.

CONVOCAÇÃO de ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA da ASSIM ASSOCIAÇÃO DE INTÉRPRETES
E MUSICOS, CNPJ 43.985.563/0001-99, associação sem fins lucrativos, com sede na Rua Apeninos, 429 - 5.o
andar conjunto 515, CEP 015333-000 - Aclimação - São Paulo/SP, nos termos dos artigos 34 inciso I, 36, 37 inciso
I, 38,39,40 e 41 de seu Estatuto, nesta publicação, convoca seus Associados, Diretoria e membros do Conselho
Fiscal a participarem das Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE) a serem realizadas presencialmente no endereço supra, com acesso e participação virtual através do link a ser solicitado no e-mail age@assim.org.br, até 1
dia antes da realização da AGE, respectivamente, nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2022, ambas em 1.a chamada
às 14:30hs, e 2.a chamada às 15:00hs a fim de deliberar as seguintes pautas: AGE de 17/01/2022: A AGE a ser
realizada no dia 17 de janeiro de 2022 terá como pauta: I) Capítulo VI do estatuto da entidade. Do governo da
Associação. Inclusão no estatuto dos cargos e respectivas atribuições através de novos incisos, à saber: A) Diretores não eletivos: Inclusão de atribuição do Diretor Executivo, Diretor de Operações e Diretor Jurídico, artigo
78, incisos I,II,III, IV,V e IV. B) Diretor Eletivo: Inclusão de atribuição ao cargo de Diretor Artístico (novo cargo)
em substituição ao extinto Diretor secretário e, C) Atribuições aos membros do Conselho Fiscal; II) Exclusão do
inciso IV artigo 33 do estatuto que faz menção ao regimento interno como órgão da associação; III) Correção de
erro material de digitação do texto do inciso IV, letra “a” do artigo 25 do estatuto vigente, substituindo a menção
feita equivocadamente ao artigo 31º, pela menção correta ao artigo 26º; IV) Alteração do artigo 37, 38 e do artigo
53 do estatuto vigente, referente aos capítulos da organização das Assembleias ordinárias e extraordinárias, a fim
de que as convocações ocorram por meio de publicação um (1) jornal de grande circulação da cidade sede ou da
cidade do local da realização da Assembleia, caso a realização ocorra em outra Cidade/Estado, bem como seus
respectivos prazos e registro do estatuto de que as mesmas possam ocorrer de forma virtual, conforme aprovado
na AGE de 19/03/2021; V) Criação de parágrafo 2º no artigo 3º do estatuto, a fim de estabelecer os termos da
gestão pessoal pelo Associado, conforme diploma legal; VI) Inclusão do parágrafo 3º no artigo 27º do estatuto,
referente aos termos de comprovação da titularidade originária dos proponentes a se filiarem e aos associados
já filiados; VII) Alteração no texto do artigo 87, a fim de que o estatuto passe a vigorar a partir do protocolo
de pedido de registro em cartório; VIII) Apresentação do resumo das atualizações estatutárias aprovadas nas
Assembleias Extraordinárias da ASSIM no decurso do exercício de 2021, para fins de confecção e registro do
novo Estatuto no cartório de títulos e documentos com as devidas alterações aprovadas, bem como com a devida
organização de nova ordem da numeração de seus artigos, parágrafos e incisos, por ocasião das deliberações
das AG Extraordinárias realizadas respectivamente nos dias 19/03/2021 e 23/10/2021 e das deliberações da AGE
convocada para 17/01/2022. AGE de 18/01/2022. A AGE a ser realizada no dia 18 de janeiro de 2022. terá como
pauta: I) Apresentação e deliberação do orçamento para o exercício 2022; II) Deliberação e aprovação do plano
de cargos e salários e remunerações para o exercício 2022; III) Homologação do estabelecimento de preços pela
utilização do repertório praticado no exercício 2021, conforme art. 98 §3º; IV) Protocolo de chapa de eleição de
Diretoria para o triênio 2022-2025. São Paulo, 13 de janeiro de 2022. Marcel Camargo e Godoy – Presidente

Superbac Biotechnology Solutions S.A.

CNPJ/ME nº 00.657.661/0001-94 - NIRE 35.300.340.604
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os acionistas da Superbac Biotechnology Solutions S.A. (“Companhia”) a se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 26 de janeiro de 2022, às 08:30 horas na
sede social da Companhia, localizada na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Rua Santa Mônica,
nº 1025, Parque Industrial San José, CEP 06715-865, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
(i) homologação do aumento de capital da Companhia, conforme aprovado na Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 22 de dezembro de 2021 (“Assembleia Aumento de Capital”); (ii) caso
haja o exercício do direito de preferência por quaisquer acionistas da Companhia, observado o prazo
fixado no item 6.10.5 da Assembleia Aumento de Capital, a formalização do correspondente aumento
de capital com a (a) emissão, pela Companhia, de novas ações preferenciais classe “d”; e (b) emissão,
pela Companhia, de novos bônus de subscrição; (iii) ratificação da alteração do artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia, conforme aprovado na Assembleia de Aumento de Capital ou, alternativamente,
a alteração de referido artigo 5º para formalizar eventual aumento de capital decorrente do exercício de
preferência mencionado no item “ii”, acima; e (iv) autorização à administração da Companhia praticar
qualquer ato que se fizer necessário à efetivação das deliberações acima. Os documentos de suporte
referentes aos itens da ordem do dia se encontram à disposição dos acionistas na sede social da
Companhia, bem como a Companhia está à disposição dos acionistas para tirar eventuais dúvidas.
Cotia/SP, 11 de janeiro de 2022
Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho
Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

1ºLEILÃO: 01/02/2022 Às 16h. - 2ºLEILÃO: 03/02/2022 Às 16h.
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que
devidamente autorizado pelo intermédio de Companhia de Seguros Previdência do Sul (PREVISUL), inscrita no
CNPJ sob o nº 92.751.213/0001-73, representando neste ato a Caixa Consórcios S/A - Administradora de
Consórcios, inscrita no CNPJ sob o nº 05.349.595/0001-09, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel
abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões:
em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em° cumprimento a lei 9.514/97, estão sendo
realizados somente na modalidade online. Localização dos imóveis: SÃO PAULO – SP. BAIRRO VILA
ANDRADE. Rua José da Silva Ribeiro, n° 576. Apto n° 4 Bloco 1 do Ed. Manacá integrante do Cond. Res.
Mais Flora Morumbi.c/ direito ao uso de uma vaga dupla tipo P/M n°234/234 Área Priv.264,50m². Matrs. 387.416
e 387.852 do 11°RI Local. Obs.: Ocupado. Desocupação por conta do comprador. (AF). 1º Leilão: 01/02/2022,
às 16h. Lance mínimo: R$ 785.000,00 e 2º Leilão: 03/02/2022, às 16h. Lance mínimo: R$
392.500,00. Cotia – SP. Bairro Capuava. Servidão de passagem. Gleba 3 (acesso pela Rua
Elisangela Giglio de Oliveira, 280). Terreno com 14.706,75m² Matr. 4.953 do RI Local. Obs.: Consta na AV.02
uma servidão de passagem. Ocupado. Desocupação por conta do comprador. (AF). 1º Leilão: 01/02/2022, às
16h. Lance mínimo: R$ 5.294.000,00 e 2º Leilão: 03/02/2022, às 16h. Lance mínimo: R$
4.229.107,62 (Caso não seja arrematado no 1º leilão) Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5%
ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro,
com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de
realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo
valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei
9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento
e venda dos imóveis disponíveis no site www.milanleiloes.com.br.

Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Cotia torna público p/ conhecimento dos
interessados que na sala de Licitações do Depto de Compras e Licitações,
sito à Estrada Boa Vista, 575 – Condomínio Boa Vista – Galpão 11 e 12 - Jd.
Atalaia – Cotia/SP, Rod. Raposo Tavares nº 36.720, que será realizada em
ato público a licitação descrita abaixo:
1) PA nº 5.702/2021. PP nº 02/2022. às 09:30 hs do dia 26/01/2022. Objeto:
Contratação de Empresa para Aquisição de Pistolas de Airgun e Revóveres
de Pressão.
a) Almir Rodrigues da Rocha – Secretário Municipal de Segurança Pública
2) PA nº 15.993/2021. PP nº 03/2022. às 09:30 hs do dia 27/01/2022. Objeto:
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Monitoramento
Eletrônico, através de Equipamentos de Controle de Velocidade, de
Restrição Veicular e de Vídeo Captura no Município de Cotia.
a) Joaquim Pereira da Silva – Secretário Municipal de Transportes e
Mobilidade
O edital já está disponível para a retirada dos interessados, através do
sitio da Prefeitura Municipal de Cotia, www.cotia.sp.gov.br/editais-cotia/ ou
pessoalmente no prédio da Secretaria Municipal de Licitações e Logística,
no mesmo endereço acima.

SINDICATO DOS PESCADORES E TRABALHADORES ASSEMELHADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital o SINDICATO DOS PESCADORES E TRABALHADORES ASSEMELHADOS DO ESTADO
DE SÃO PAULO, inscrito no CNPJ 58.255.795/0001-69, registrado no M.T.E, para todos os fins previstos no
Estatuto Social da Entidade, nos artigos 611 e seguintes da C.L.T. e nas disposições contidas na Lei 7.783/89,
por intermédio do seu Presidente abaixo assinado, convoca todos os pescadores e trabalhadores assemelhados,
associados ou não associados, representados por esta Entidade, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária que se realizará em nossa Sede Social, sita à Rua João Silveira 876 casa 05 – Vila Lígia – Guarujá/SP, no
próximo dia 28 (vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte e dois), sexta-feira, às 09:30 hs em primeira convocação,
com 50% dos seus representados, ou às 10:30 em segunda convocação com qualquer número de presentes de
acordo com o Estatuto Social, para deliberarem a seguinte Ordem do Dia: 01) Leitura, aprovação ou não da Ata
da Assembléia anterior; 02) Discussão, votação e aprovação ou não da pauta de reivindicação 2022/2023, para
o período de março de 2022 a fevereiro de 2023, que serão feitas junto ao sindicato patronal e às empresas,
com a consequente concessão de poderes à Diretoria do Sinpescatraesp para promover Acordo Coletivo e/ ou
Convenção Coletiva de Trabalho; 03) Deliberação acerca do percentual a título de Contribuição Negocial e/ou
Assistencial e/ou Confederativa, a ser descontado de todos os integrantes da categoria, nos termos do artigo
8º IV da Constituição Federal artigos 462, 513 na alínea “e” e 545 da CLT e ratificada na decisão do Supremo
Tribunal Federal do RE 189.960/SP, ficando assegurado o direito de oposição aos descontos das contribuições,
no prazo de até 15 (quinze) dias após a realização da Assembléia, não sendo aceitas e nem consideradas válidas,
em hipóteses alguma, listas, relações e/ou entregas de oposição por qualquer outro meio que não seja individual,
pessoal e obrigatoriamente por escrito; 04) Discussão e aprovação das formalidades legais para a cobrança e
desconto da contribuição sindical obrigatória, conforme estabelecem os artigo 8º e 149 da Constituição Federal,
545, 578 e seguintes e 610 da CLT, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2.017; 05) Autorização
previa e expressa dos trabalhadores das categorias profissionais representadas para o desconto da contribuição
sindical na forma do artigo 578 e seguintes da CLT, com a redação dada pela lei 13.467/17; 06) Outorga de
poderes à Diretoria do Sindicato dos Pescadores e Trabalhadores Assemelhados do Estado de São Paulo, para
encaminhamento das reivindicações ao setor patronal e para celebrar ou não convenção coletiva de trabalho e,
no caso de malogro nos entendimentos, para suscitar Dissídio Coletivo perante o E. Tribunal Regional do Trabalho
competente; 07) Autorizar a diretoria do SINPESCATRAESP a negociar, firmar e assinar acordos coletivos junto a
classe patronal e às empresas; 08) Autorizar o exercício do direito de greve na forma da lei 7.783/89, em caso de
malogro nas negociações; 09) Deliberação sobre a transformação da assembleia em permanente, em toda base
de representação do Sindicato, até o estabelecimento das normas coletivas da categoria. Serão consideradas
aprovadas as propostas que obtiverem a votação da maioria dos presentes.
Guarujá/SP, 13 de janeiro de 2022. JORGE MACHADO DA SILVA – Presidente.

A17

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE
PREÇOS Nº 20/2021 – A Prefeitura do Município de Itápolis comunica aos
interessados a adjudicação e a homologação do processo licitatório em epígrafe,
que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para Recapeamento
Asfáltico no Distrito de Nova América, conforme especiﬁcações do memorial
descritivo Planilha Orçamentária, quadro de composição do BDI, QCI - Quadro de
Composição do Investimento, Planilha De Levantamento De Quantidade, cronograma
físico ﬁnanceiro, agrupadores de eventos, cronograma previsto PLE, solicitação da
atualização do orçamento, Memória de Cálculo 01, Projetos e contrato de repasse nº
889456/2019/MDR/Caixa, anexos, para a empresa a HP Engenharia Ltda - Me - CNPJ:
03.565.065/0001-72, perfazendo-se o valor total de 247.980,03 (Duzentos e quarenta
e sete mil novecentos e oitenta reais e três centavos), consoante discriminado no
objeto do referido certame licitatório no dia 10 de Janeiro de 2022.

pine.com

Banco Pine S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20 - NIRE 35300525515 - Companhia Aberta
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os senhores acionistas do BANCO PINE S.A. a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, como segue: Data: 08 de fevereiro de 2022, às 09:00
horas. Local: Sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830 - Bloco
4 - 6º andar - Condomínio Edifício São Luiz - Vila Nova Conceição - CEP 04543-000 - São
Paulo-SP. Ordem do Dia: 1. Redefinir a quantidade de membros do Conselho de
Administração para o mandato vigente; 2. Deliberar sobre a eleição de membro do
Conselho de Administração, com a fixação de seus honorários e mandato; e 3. Dar
ciência aos acionistas sobre a dispensa atribuída ao membro do Comitê de Auditoria,
de que trata o Artigo 147, parágrafo 3º, inciso I da Lei 6.404/76, conforme deliberado
em Reunião do Conselho de Administração realizada em 15.06.2021. São Paulo, 13 de
janeiro de 2022. Noberto Nogueira Pinheiro: Presidente do Conselho de Administração.
Informações Gerais: Este Edital de Convocação, as Propostas do Conselho de
Administração e demais documentos e informações exigidos pela regulamentação
vigente, estão à disposição dos acionistas, na sede do Banco e estão sendo
disponibilizados, inclusive, no site www.ri.pine.com - Atas e Comunicados, estando
também disponíveis nos sites da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e CVM. Participação nas
Assembleias: Os acionistas detentores de ações preferenciais não possuem direito a
voto nas matérias a serem deliberadas na Assembleia, mas poderão participar,
observadas as seguintes orientações: Deverão apresentar, com no mínimo 72 (setenta
e duas) horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou atos societários
pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante
expedido pela instituição financeira escrituradora, no máximo, 5 (cinco) dias antes da
data da realização da Assembleia Geral; (ii) o instrumento de mandato com
reconhecimento da firma do outorgante; e/ou (iii) relativamente aos acionistas
participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a
respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente. Boletim de Voto a
Distância: Não será disponibilizado Boletim de Voto a Distância, visto que a Assembleia
Geral Extraordinária, ora convocada, não se enquadra nas hipóteses elencadas pelo
Artigo 21-A, parágrafo 1º da Instrução CVM 481/09.

SINTETEL - SP

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de
Telecomunicações e Operadores de
Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo

EDITAL

Pelo presente edital, ﬁcam convocados os trabalhadores representados
pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE
TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS
NO ESTADO DE SÃO PAULO - SINTETEL na Base Territorial do Estado
de São Paulo, empregados da empresa PADTEC S/A com data base
em 1º de março, associados ou não, para se reunirem em dia e horário
a ser deﬁnido através de boletim convocatório para Assembleia Geral
Extraordinária que ocorrerá na semana de 17 de Janeiro de 2022,
conforme relação abaixo: na sede desta entidade à Rua Bento Freitas,
64 - Vila Buarque na cidade de São Paulo e na Sub Sede no seguinte
endereço: Campinas - Rua Dr. Antonio Álvares Lobo, nº. 172 Vila
Botafogo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura e
aprovação da ata da assembleia anterior; b) Discussão e aprovação do
elenco de reivindicações que será formulado pelos empregados para
composição da norma coletiva de trabalho da categoria, representada
pelo Sindicato; c) Outorga de poderes à Diretoria do SINTETEL
- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE
TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS
NO ESTADO DE SÃO PAULO, para encaminhamento das reivindicações,
para representação dos trabalhadores nas negociações com a PADTEC
S/A, e para celebrar ou não Acordo Coletivo de Trabalho e, no caso
de malogro dos entendimentos, autorização para paralisação, bem
como para suscitar Dissídio Coletivo, inclusive de greve, perante o
Tribunal Regional do Trabalho competente; d) discussão da proposta de
contribuição assistencial laboral e sua respectiva aprovação e inclusive
dando-se conhecimento a todos os trabalhadores não associados da
entidade que o exercício do direito de oposição da mesma poderá ser
manifestado no prazo de 30 dias contados da data-base 01/03/2022
e entregue na sede do sindicato e/ou em uma de suas subsedes
em atenção aos termos ﬁrmados no TAC junto ao Ministério Público
do Trabalho; e) autorização expressa e prévia, nos termos do artigo
611-B, inciso XXVI da CLT; f) Deliberação sobre a transformação da
assembleia em permanente em toda a jurisdição do Sindicato até o
estabelecimento ﬁnal das Normas Coletivas da categoria. O resultado
das votações dar-se-á pela somatória dos votos.
São Paulo, 13 de janeiro de 2022.
Gilberto Rodrigues Dourado
Presidente

SINTETEL - SP

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de
Telecomunicações e Operadores de
Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo

EDITAL

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DO MOBILIARIO E DE CERÂMICAS DE ITU E REGIÃO - SITICOCIMOCIR - Reconhecido em 14/06/1946 - Base
Territorial: reconhecida em 13 de junho de 1951, em Itu, Boituva, Cabreúva, Cerquilho, Cesário
Lange, Conchas, Elias Fausto, Guarei, Indaiatuba, Itapetininga, Jumirim, Laranjal Paulista, Mombuca,
Monte Mor, Pereiras, Porto Feliz, Quadra, Rafard, Tatuí, Tietê. Sede Própria: Rua Paula Souza, 30
Fone (11) 4023-0315 - 4022-1525 CEP 13.300.050 - ITU - SP. Inscrição CNPJ: 50.235.316/0001-30
Inscrição Estadual: Isenta. EDITAL - CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
- O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, do Mobiliário e de Cerâmicas de
Itu e Região, com sede social na Rua Paula Souza, número 30 - Centro, em Itu, Estado de São Paulo,
para nos termos do artigo 578 da Consolidação das Leis do Trabalho e seguintes da CLT, e representando os TRABALHADORES na indústria da Construção Civil (pedreiros, carpinteiros, pintores
e estucadores, bombeiros hidráulicos e outros, montagens industriais e engenharia consultiva), nas
industrias de construção estradas, pavimentação, obras de terraplenagem em geral (pontes, portos
e canais, barragens, aeroportos, hidrelétricas e engenharia consultiva), nas Indústrias de Olaria, na
indústria do cimento, cal e gesso, na indústria de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento, na
indústria de cerâmica para construção, na indústria de mármores e granitos, na indústria de pinturas,
decorações, estuques e ornatos, na indústria de serrarias, carpintarias, tanoarias, madeiras compensadas e laminadas, tapeçaria em geral, inclusive para autos, aglomerados e chapas de ﬁbras de
madeira, oﬁciais marceneiros e trabalhadores na indústria de serrarias e de móveis de madeira, de
móveis de junco e vime e de vassoura, de cortinados e estofos, de escovas e pincéis, de artefatos de
cimento armado, oﬁciais eletricistas e trabalhadores na indústria de instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias, tratoristas (excetuados os rurais), trabalhadores em instalações e manutenções de
linhas telefônicas, trabalhadores nas indústrias da construção de estradas, pavimentação, obras de
terraplenagem em geral (barragens, aeroportos, canais e engenharia consultiva), trabalhadores na indústria de refratários, de acordo com o estatuto social convoca todos os trabalhadores das categorias
representadas, ﬁliados ou não, para comparecerem á Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada
no dia 17 de janeiro de 2022 às 17:00 horas, na sede da entidade Rua Paula Souza, número 30 Bairro
Centro na Cidade de Itu/SP, em primeira convocação com 2/3 dos trabalhadores das categorias, ou
duas horas após, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Concessão ou não de autorização previa e expressa dos participantes
das categorias proﬁssionais representadas para o desconto da contribuição sindical na forma do artigo 578 e seguintes da CLT, com a redação da Lei nº 13.467/2017 e face o deﬁnido pelo Enunciado nº
38 da Anamatra; b) caso aprovado o item “A” notiﬁcação aos empregadores e aos respectivos sindicatos da categoria econômica, da autorização concedida. Não havendo quórum no horário estabelecido
a assembleia será realizada no mesmo dia, horário e local duas horas após, com qualquer número
de trabalhadores presentes. Itu (SP), 12 de janeiro de 2022. Gentil dos Santos - Diretor Presidente.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Serviço Social do Comércio – Administração Regional no Estado de São Paulo,
nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada na
Seção III do Diário Oficial da União – Edição nº 144 de 26/07/2012, torna pública
a abertura das seguintes licitações:
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
Objetos:
PE 2022012000007 – Fornecimento de televisores Smart TV 40” a 43”, para a
Unidade Bertioga. Abertura: 01/02/2022 às 10h30.
PE 2022012000010 – Fornecimento futuro e eventual de outras bebidas para
Diversas Unidades. Abertura: 07/02/2022 às 10h30.
PE 2022012000011 – Fornecimento futuro e eventual de sorvete em pó a base de
iogurte para Diversas Unidades. Abertura: 26/01/2022 às 10h30.
PE 2022012000013 – Serviços de estenotipia (legendagem em tempo real) para
o Centro de Pesquisa e Formação. Abertura: 26/01/2022 às 10h30.
A consulta e aquisição dos editais estão disponíveis no endereço eletrônico
portallc.sescsp.org.br mediante inscrição para obtenção de senha de acesso.

Pelo presente edital, ﬁcam convocados os trabalhadores representados
pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE
TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS
NO ESTADO DE SÃO PAULO - SINTETEL na Base Territorial do
Estado de São Paulo, empregados das empresas representadas pelo
SINDICATO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES, TELEATENDIMENTO, SISTEMAS, REDES,
TV POR ASSINATURA, CABO, MMDS, DTH, EQUIPAMENTOS,
COMPONENTES, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, DO
ESTADO DE SÃO PAULO – SITESP e SINDICATO NACIONAL DAS
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS E INSTALADORAS DE
SISTEMAS E REDES DE TV POR ASSINATURA CABO MMDS DTH
E TELECOMUNICAÇÕES - SINSTAL, com data base em 1º de abril,
associados ou não, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
nos dias: 17, 18, 19, 20 e 21 de Janeiro de 2022, às 7h30 horas, conforme
relação abaixo e locais divulgados nos boletins convocatórios, em 1ª
(primeira) convocação , na sede desta entidade à Rua Bento Freitas, 64
- Vila Buarque na cidade de São Paulo e nas Subsedes nos seguintes
endereços: São Bernardo do Campo – Av. Wallace Simonsen nº 700
– Nova Petrópolis; Santos - Rua Riachuelo, 66 – 8º andar – conj. 81 –
Centro; Campinas - Rua Dr. Antonio Álvares Lobo, nº. 172 Vila Botafogo;
Ribeirão Preto – Rua Marechal Deodoro, nº 103 Centro; São José do
Rio Preto - Rua Voluntários de São Paulo, 3066, 3º andar cj 310; Bauru
- Rua Rio Grande do Sul, 4-60 – Vila Carolina; Vale do Paraíba - Rua
Bacabal, 890 – Parque Industrial - São José dos Campos e na cidade
de Sorocaba - Rua Sarutaiá, 220-Vila Chiquita, respectivamente, e as
8h30 horas, em 2ª (segunda) convocação, com qualquer número de
participantes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura
e aprovação da ata da assembleia anterior; b) Discussão e aprovação
do elenco de reivindicações que será formulado pelos empregados para
composição da norma coletiva de trabalho da categoria, representada pelo
Sindicato; c) Outorga de poderes à Diretoria do SINTETEL - SINDICATO
DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES
E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS NO ESTADO DE SÃO
PAULO, para encaminhamento das reivindicações, para representação
dos trabalhadores nas negociações com o SINDICATO DAS EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,
TELEATENDIMENTO, SISTEMAS, REDES, TV POR ASSINATURA,
CABO, MMDS, DTH, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES, INCLUINDO
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, DO ESTADO DE SÃO PAULO –
SITESP e SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇOS E INSTALADORAS DE SISTEMAS E REDES DE TV
POR ASSINATURA CABO MMDS DTH E TELECOMUNICAÇÕES SINSTAL, e para celebrar ou não Convenção Coletiva de Trabalho e,
no caso de malogro dos entendimentos, autorização para paralisação,
bem como para suscitar Dissídio Coletivo, inclusive de greve, perante o
Tribunal Regional do Trabalho competente; d) discussão da proposta de
contribuição assistencial laboral e sua respectiva aprovação e, inclusive,
dando-se conhecimento a todos os trabalhadores não associados da
entidade que o exercício do direito de oposição da mesma poderá ser
manifestado no prazo de 30 dias contados da data-base 01/04/2022
e entregue na sede do sindicato e/ou em uma de suas subsedes em
atenção aos termos ﬁrmados no TAC junto ao Ministério Público do
Trabalho; e) autorização expressa e prévia, nos termos do artigo 611-B,
inciso XXVI da CLT; f) Deliberação sobre a transformação da assembleia
em permanente em toda a jurisdição do Sindicato até o estabelecimento
ﬁnal das Normas Coletivas da categoria. O resultado das votações darse-á pela somatória dos votos de todas as assembleias realizadas.
São Paulo, 13 de janeiro de 2022.
Gilberto Rodrigues Dourado
Presidente

