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serão aceitas desde que preencham os requisitos legais e com as firmas reconhecidas em
cartório.

Brasília (DF), 16 de novembro de 2021.
RAIMUNDO NONATO DE ARANDE ARAGÃO

Vice-Presidente do Conselho de Administração

CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA
AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Mantida: Centro Universitário de Brasília - UniCEUB
Mantenedora: Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB
00.059.857/0001-87.

Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de
2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 120 diplomas
digitais, no período de 28 de Julho de 2015 a 28 de Julho de 2015, no livro digital de
registro e sequências numéricas: livro 5 registros nº 2021-258 a nº 2021-377. A relação dos
diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias, no endereço
http://www.uniceub.br. Brasília, 12/11/2021

GETÚLIO AMÉRICO MOREIRA LOPES
Reitor do UniCEUB

CENTRO TECNOLÓGICO DE EDUCAÇÃO SENA AIRES
AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

O Diretor Presidente do CETESA - Centro Tecnológico de Educação Sena Aires
Ltda. mantenedor da FACESA - Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, sediado à Rua
Acre, Quadra 02, Lotes 17/18, Setor de Chácaras Anhanguera - Valparaíso de Goiás-GO, no
uso das atribuições regimentais faz saber a todos os interessados que conforme o disposto
no Art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de novembro de 2018, esta Instituição de
Educação Superior informa que foram registrados 113 (cento e treze) diplomas dos cursos
superiores de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia no período de 20/07/2021 e
03/11/2021, sob o Registro Número: 99080, 509989, 538035, 538527 a 538544, 538288,
538346, 539674 a 539676, 539838 a 539910, 540059 a 540062, 540063, 536702, 540059
a 540063. A relação nominal dos egressos registrados poderá ser consultada em até quinze
dias, no endereço: http://portal.facesa.com.br

Em 11 de novembro de 2021.
DERMEVAL DE SENA AIRES

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 201A/2021

Espécie: Termo de Convênio - TC Nº 201A/2021, que celebram entre si o Comitê
Paralímpico Brasileiro - CPB, CNPJ nº 00.700.114/0001-44 e a Confederação Brasileira de
Hipismo - CBH, CNPJ nº 34095935/0001-10; Objeto: BOLSA INCENTIVO PARATLETAS 2021.
Os recursos decorrentes do presente convênio são provenientes do CPB oriundos das leis
nº 10.264/2001 e 13.146/2015; Ordem de pagamento: parcela única; Valor Total: R$
60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais); Vigência: 01/11/2021 a 31/12/2021; Data da
Assinatura: 29/10/2021; Signatários: Mizael Conrado de Oliveira - CPF: 163.487.988-01 -
Presidente/CPB, e Francisco José Mari - CPF: 014.350.888-16 - Presidente/CBH; Processo Nº
0633/2021.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Aditivo ao Termo de Convênio - TC 132/2021, que celebram entre si o Comitê
Paralímpico Brasileiro - CPB, CNPJ Nº 00.700.114/0001-44 e a Confederação Brasileira de
Desporto de Deficientes Visuais - CBDV, CNPJ Nº 11.030.666/0001-09; Objeto: 1º ADITIVO
A PARTICIPAÇÃO DA DIRETORIA NA ASSEMBLEIA GERAL DA IBSA - MAR MORTO/JORDÂNIA
- 2021. Os recursos decorrentes do presente convênio são provenientes do CPB oriundos
das leis Nº 10.264/2001 e 13.146/2015; Ordem de pagamento: Parcela Única; Valor Total:
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); Vigência: 27/09/2021 a /12/11/2021; Data da
Assinatura: 27/09/2021; Signatários: Mizael Conrado de Oliveira - CPF: 163.487.988-01 -
Presidente/CPB, e José Antônio Ferreira Freire - CPF: 459.780.344-00 - Pres i d e n t e / C B DV ;
Proc. Nº 0454/2021.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021

Processo Licitatório nº 041/2021, Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 017/2021 -
O CIMAMS - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - torna

pública - Processo Licitatório nº 041/2021, Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº
017/2021. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para
fornecimento de veículos (ambulâncias), para atender as necessidades dos municípios
Integrantes do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene -
CIMAMS. O edital e seus anexos podem ser obtidos no endereço eletrônico da sessão
pública no site www.portaldecompraspublicas.com.br, a partir da publicação deste aviso.
Sessão Pública: será às 09:15hrs do dia 02 de dezembro de 2021. Informações pelos fones:
(38) 3221-0841 ou (38) 9 9970-3832, e-mail: licitacao@cimams.mg.gov.br, ou pelos sites:
www.cimams.mg.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br

ANA PAULA ALVES DOS SANTOS XAVIER
Pregoeira

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021

PC 077/2021 PE 021/2021 Aq. ferramentas, máquinas, mat. expediente, utilitários, limpeza e
descartáveis, gêneros alimentícios, loc. de veículos, serv. Buffet e Cont. Serv. educação em
saúde ambiental, p/ enfrentamento do aedes aegypti-Convênio FUNASA 3168/2017. Abertura
das Propostas: 03/12/2021, 08h30 www.codanorte.mg.gov.br
www.portaldecompraspublicas.com.br licitacoes@codanorte.mg.gov.br

INGRID RODRIGUES MARTINS
Pregoeira

PC 078/2021 PE 022/2021 Cont. Pessoa Jurídica p/ prest. Serv. de locação de equipamentos
para sanitização de objetos/alimentos, com emprego de câmaras sanitizadoras que empregam
gás ozônio e luz ultravioleta com ação germicida - UV-C. Abertura das Propostas: 03/12/2021,
08h30 www.codanorte.mg.gov.br www.portaldecompraspublicas.com.br
licitacoes@codanorte.mg.gov.br

PC 079/2021 PE 023/2021 Cont. Pessoa Jurídica especializada na gestão dos serv. técnicos de
assessoria e processamento do faturamento hospitalar SIH/SUS, ambulatorial SIA/SUS e SCNES.
Abertura das Propostas: 06/12/2021, 08h30 08h30 www.codanorte.mg.gov.br
www.portaldecompraspublicas.com.br licitacoes@codanorte.mg.gov.br

NÁDIA PATRÍCIA DE SOUZA
Pregoeira

AV I S O
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021

PC 046/2021 PE 010/2021.
Aq. de veículos, equipamentos agrícolas e para UTCs.
Publicado Íntegra do julgamento dos recursos www.codanorte.mg.gov.br
www.portaldecompraspublicas.com.br

EDUARDO RABELO FONSECA
Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE PARANAPANEMA
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021

Proc. 49/2021. Registro de Preços para compra eventual de 55 veículos leves 1.0
destinados a 23 municípios consorciados ao CIVAP. Regência: Leis nºs 10.520/2002,
8.666/1993 e demais aplicáveis à matéria. A sessão pública será realizada na plataforma
eletrônica (Sistema Eletrônico FIORILLI) http://licita.civap.com.br:8079/comprasedital e sua
abertura dar-se-á no dia 07 (sete) de dezembro de 2021 a partir das 09h00m.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2021

Proc. 50/2021. Registro de Preços para compra eventual de 40 veículos com capacidade
para 7 lugares destinados a 21 municípios consorciados ao CIVAP. Regência: Leis nºs
10.520/2002, 8.666/1993 e demais aplicáveis à matéria. A sessão pública será realizada na
plataforma eletrônica (Sistema Eletrônico FIORILLI)
http://licita.civap.com.br:8079/comprasedital e sua abertura dar-se-á no dia 08 (oito) de
dezembro de 2021 a partir das 09h00m. Edital e anexos disponíveis no site
www.civap.com.br - aba "licitações". Informações: licita@civap.com.br ou através do
telefone (18) 3323-2368.

Assis, 18 de novembro de 2021.
LUÍS GUSTAVO EVANGELISTA

Presidente

EMBRATUR AGÊNCIA BRASILEIRA DE
PROMOÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 927988

Pregão nº 07/2020. Contrato nº 12/2020. Contratante: AGÊNCIA BRASILEIRA DE
PROMOÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO - EMBRATUR, CNPJ 35.842.428/0001-66.
Contratado: ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP, CNPJ nº
19.450.011/0001-00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 12/2020 por
um período de 12 (doze) meses, conforme dispõe o § 1º do art. 38 do Manual de
Licitações e Contratos da Embratur. Vigência: 18/11/2021 até 18/11/2022. Data da
Assinatura do Termo aditivo nº 01/2021 em 18/11/2021. Processo nº 72100.001250/2020-
00.

FACULDADE ANGEL VIANNA
EDITAL

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM DANÇA

Do programa de pós-graduação profissional em dança na contemporaneidade
(PPGPDAN) da Faculdade Angel Vianna para o ano de 2022. A Faculdade Angel Vianna
torna públicas as normas do processo seletivo para preenchimento de vagas no curso de
Mestrado Profissional em Dança do Programa de Pós-Graduação Profissional em Dança na
Contemporaneidade - PPGPDAN, reconhecido pela Port. MEC nº 540, de 15/06/2020, DOU
17/06/2020), em regime de módulos semestrais, para o ano de 2022. Número de vagas
oferecidas: 20 vagas. O processo seletivo será coordenado por uma Comissão do Processo
Seletivo, indicada pelo Colegiado do PPGPDAN. As inscrições estarão abertas de
22/11/2022 a 7/01/2022. As inscrições vão se dar somente pelo e-mail
coordenacaomestrado@angelvianna.com.br. As disciplinas do Curso de Mestrado
Profissional serão oferecidas na forma presencial em quatro módulos correspondentes aos
quatro semestres, módulo 1 no período de 31/01/2022 a 26/02/2022; módulo 2 no
período de 04/07/2022 a 30/07/2022; módulo 3 no período de 30/01/2023 a 25/02/2023;
módulo 4 no período de 03/07/2023 a 29/07/2023. O candidato para inscrição deverá
enviar toda a documentação exigida neste edital, em meio digital, em formato PDF, para
o endereço coordenacaomestrado@angelvianna.com.br, no período das inscrições. Os
resultados da análise da documentação serão divulgados no dia 12/01/2022, no sítio da
FAV na internet. O PPGPDAN não se responsabiliza por inscrição não recebida devido a
fatores de ordem técnica-operacional, greves, sinistro, extravio ou qualquer outro fator
que impeça a entrega do e-mail ou dos arquivos anexos. Não haverá, sob qualquer
pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea, assim como por fac-símile
(fax), correio ou material impresso. Não será recebida, sob qualquer hipótese,
documentação avulsa. A taxa de inscrição é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
Documentação exigida, em formato PDF, arquivo/anexo por documento: 1) Requerimento,
em formulário próprio, solicitando a inscrição. Disponível no sítio da FAV na internet; 2)
Curriculum vitae atualizado, em formato livre, na mesma ordem de citação; Cópia simples
e legível de; 3) Diploma de graduação (frente e verso), atestado ou certidão de conclusão
do curso de graduação, ou declaração de previsão de conclusão até a data da matrícula
emitida pelo órgão competente (alternativamente poderão se inscrever, também, alunos
que não possuam na data da inscrição o respectivo diploma de graduação, desde que a
conclusão do curso tenha se dado ou se dê até o dia anterior à matrícula no programa);
4) Certidão de nascimento ou de casamento; 5) Cédula de identidade; 6) Título eleitoral
com o comprovante da última votação; 7) CPF; 8) Certificado de reservista, se do sexo
masculino; 9) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 10) Portfólio,
opcionalmente acompanhado de vídeo; 11) Carta de Intenção de estudos e pesquisas que
demonstrem aderência ao PPGPDAN-FAV. A seleção será realizada em 02 (duas) etapas
avaliativas, ambas classificatórias: 1) Avaliação do currículo, do portfólio e da carta de
intenção; 2) Apresentação oral de portfólio, em sistema remoto, seguida de arguição da
banca de seleção. As avaliações do currículo, do portfólio e da carta de intenção serão
realizadas no período de 10 a 12/01/2022 pela Comissão do Processo Seletivo. Os
currículos devem ser elaborados cronologicamente com indicação das datas das atividades
apresentadas, contendo os seguintes aspectos: formação acadêmica; cursos
complementares; experiência profissional. O portfólio deve ser elaborado contendo os
seguintes aspectos: relação, com listagem cronológica, dos trabalhos profissionais
realizados; apresentação de material comprobatório: fotos, material gráfico, cartazes,
programas, produções artístico-pedagógicas e outros. As cartas de intenção devem conter
os seguintes aspectos: descrição de motivações para a escolha do curso; descrição da
trajetória pessoal profissional e aquisição de conhecimentos, experiências, habilidades;
indicar como o curso de mestrado poderá contribuir para sua trajetória profissional
pessoal e os reflexos junto à comunidade em que atua; indicação da linha de pesquisa à
qual o(a) candidato(a) pretende se vincular. As apresentações orais de portfólio e sua
arguição serão realizadas de forma remota, no período de 12 a 14/02/2022, em datas a
serem informadas aos candidatos pela Comissão do Processo Seletivo. Ambas as
avaliações serão valoradas numa escala de 0 a 10, e possuirão o mesmo peso na
composição da média. O resultado final da avaliação, representado pela média aritmética
simples entre a nota da avaliação do currículo, do portfólio e da carta de intenção, e a
nota da apresentação oral, será divulgado no dia 15/02/2022, no sítio da FAV na internet.
Serão aprovados(as) os(as) candidatos(as) que alcançarem uma média final igual ou maior
que sete (7,0), que ocuparão as vagas na ordem de sua classificação. Em caso de mais de
um candidato receber a mesma pontuação na média final, os critérios de desempate para
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a classificação privilegiarão o candidato que receber a maior nota na avaliação do
currículo, do portfólio e da carta de intenção, o candidato que receber a maior nota na
apresentação oral, e o candidato de maior idade, nesta ordem. As matrículas ocorrerão no
período de 17/02/2022 a 21/02/2022. O curso somente será oferecido com um número
mínimo de 20 alunos matriculados. As normas gerais do processo seletivo constam do
Edital disponível na íntegra, no sítio da instituição na internet, e serão entregues ao aluno
na inscrição do processo seletivo. As aulas em forma presencial terão início em
31/01/2022. Márcia Feijó - Vice-Diretora da Faculdade Angel Vianna.

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O ANO DE 2022 - A Faculdade Angel
Vianna torna públicas as normas do processo seletivo para preenchimento de vagas, no
curso de Dança, Licenciatura (Rec. Port. MEC/SERES nº 284, de 01/07/2016, DOU
04/07/2016,) e Dança, Bacharelado (Rec. Port. nº 759, de 13/10/2006, DOU 16/10/2006),
em regime seriado semestral, para o ano de 2022. Vagas: 60 vagas anuais para Dança,
Licenciatura e 60 vagas anuais para Dança, Bacharelado no turno da manhã. As inscrições
estarão abertas para o 1º semestre de 2022, de 01/11/2021 a 28/01/2022 e para o 2º
semestre de 2022, de 16/05/2022 a 25/07/2022. As inscrições vão se dar somente por e-
mail: efavsecretaria@gmail.com ou pelo Whatsapp: (21) 98205-1842, para o 1º e 2º
semestres. O curso é presencial. O processo seletivo do 1º semestre se dará de forma
virtual. Caso no início do semestre letivo ainda seja necessário o isolamento social em
decorrência da Pandemia de Covid-19, manteremos o curso online. O processo seletivo do
2º semestre e o curso serão ministrados na sede da Faculdade. O processo seletivo
constará de 2 etapas obrigatórias: a) Habilidade específica; b) Redação, ambas de caráter
classificatório, Ambas nas seguintes datas: para o 1º semestre de 2022 nos dias
29/11/2021; 13/12/2021; 10/01/2022; 24/01/2022; 31/01/2022; para o 2º semestre de
2022, nos dias 06/06/2022; 22/06/2022; 08/07/2022; 18/07/2022 e 27/07/2022. Os
candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, com pontuação
igual ou superior a 500 (quinhentos) pontos na nota da redação ficarão isentos da mesma.
Candidatos portadores de diploma de graduação também ficam isentos da redação,
devendo trazer a cópia autenticada do diploma no ato da inscrição. Assim como alunos
transferidos de outra instituição. A divulgação dos resultados do para o 1º semestre de
2022 nos dias 03/12/2021; 17/12/2021; 14/01/2022; 28/01/2022; 04/02/2022; para o 2º
semestre de 2022, nos dias 08/06/2022; 24/06/2022; 11/07/2022; 20/07/2022 e
29/07/2022 dar-se-á, por e-mail (efavsecretaria@gmail.com) e Whatsapp (21 98205-1842)
ou também, somente para o 2º semestre, na secretaria da Faculdade, à Rua Jornalista
Orlando Dantas, Número 02, Botafogo, RJ. Os candidatos classificados até o limite do
número de vagas oferecidas terão direito a se matricular dentro das normas e prazos
fixados pela Direção da Faculdade Angel Vianna, para o 1º semestre de 2022, até
07/02/2022 e, para o 2º semestre de 2022, até 01/08/2022. Havendo vagas
remanescentes permanece em aberto o processo seletivo, destinando-se tais vagas a
novos candidatos já graduados em nível superior, e/ou poderão ser designadas novas
datas de provas a candidatos em geral, a serem divulgadas em edital complementar. O
candidato a aluno não regular ou aluno especial, fica obrigado a participar de um
processo seletivo dentro da instituição e deverá apresentar declaração de curso em nível
superior e/ou diploma de conclusão. O presente processo seletivo é válido apenas para a
matrícula no primeiro ou no segundo semestre de 2022, conforme inscrição do candidato.
O aluno que por motivo relevante, deferido pela direção, ficar impossibilitado de
matricular-se no semestre inscrito, poderá transferir a matrícula para o semestre
imediatamente posterior ao do processo seletivo. A Faculdade Angel Vianna reserva-se ao
direito de não abrir turma para os cursos previstos neste edital, caso não sejam
preenchidas as vagas mínimas para formação de turma. Na hipótese de não formação de
turma, o processo seletivo será válido para o semestre subsequente. Normas gerais do
processo seletivo constam do Edital disponível na íntegra, na secretaria da instituição e
entregue ao aluno na inscrição do processo seletivo. Rio de Janeiro, 13 de outubro de
2021. Márcia Feijó de Araújo - Vice-Diretora e Presidente da Comissão do Processo
Seletivo.

ANA BEVILAQUA PENNA FRANCA
Coordenadora dos Cursos de Graduação

FACULDADE DINÂMICA DAS CATARATAS
AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Centro Universitário Dinâmica das Cataratas
Mantenedora: União Dinâmica de Faculdades Cataratas
Cnpj: 01.208.350/0001-00

Para Fins do Disposto No Art. 21 da Portaria Mec nº 1.095, de 25.10.2018, Esta
Instituição de Educação Superior Informa Que Foram Registrados Cento e Vinte Diplomas
No Período de 10/09/2021 A 10/11/2021, Nos Seguintes Livros de Registro e Sequências
Numéricas: Livro 2 Registro nº 7.295 A 7.415.

A Relação dos Diplomas Registrados Poderá Ser Consultada Em Até Quinze Dias,
No Endereço: https://adm.udc.br/sistemas/diplomas/admin/index.php

Foz do Iguaçu, PR, 16 de Novembro de 2021.
ROSICLER HAUAGGE DO PRADO

Reitora

FACULDADE SANTA MARCELINA
AVISO DE REGISTROS DE DIPLOMAS

Mantenedora: Associação Santa Marcelina
CNPJ: 60.742.855/0001-10
Mantida: Faculdade Santa Marcelina - Unidade Itaquera

Para fins do disposto no Art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de
2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 36 (trinta e seis)
diplomas no período de 06/10/2021 a 07/10/2021, no Livro Único em formato digital,
atendendo o Capitulo III, § 2º e sequência numérica entre: 1102000000366;
1102000000438 a 1102000000457 e 1102000000459 a 1102000000473.

a relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias,
no endereço http://portal.santamarcelina.edu.br/consultacertificados.php5

São Paulo, 18 de novembro de 2021
IRMÃ MARIA APARECIDA MATIAS DE OLIVEIRA

Diretora Geral

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA
AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU
Mantenedora: Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais LTDA

O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU mantida
pelas Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais LTDA sob CNPJ 63.063.689/0001-13
com sede na cidade de São Paulo - SP, na Avenida Santo Amaro, 1239, complemento de
1233 a 1721, lado ímpar, Vila Nova Conceição.

Para fins do disposto no art.21 da Portaria MEC Nº 1.095 de 25 de outubro de
2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados dezessete
diplomas no período de 20 de outubro de 2021 a 16 de novembro de 2021, no seguinte
livro de registros e sequências numéricas: livro 29: registros de 1555 ao 1571.

A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada no endereço
https://portal.fmu.br/

São Paulo, 18 de novembro de 2021.
PROF. ARTHUR SPERANDÉO DE MACEDO

Reitor

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS ADMINISTRADORES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

A FEBRAD - Federação Brasileira dos Administradores, CNPJ 74.036.393/0001-
20, através de seu presidente subscritor deste edital, Itamar Revoredo Kunert, brasileiro,
viúvo, administrador, R.G. nº 5.083.073-9 SSP-SP, CPF: 237.738.048-49, residente e
domiciliado à Av. Ana Costa, nº 24, Apto. 78 - Vila Mathias - CEP. 11060-000, Santos,
Estado de São Paulo, nos termos do Estatuto Social da FEBRAD, nos arts. 11 e seus incisos
e parágrafos 1º e 2º, 12, 13, 14, que autoriza a realização da Assembleia Geral
Extraordinária, através de vídeo conferência on-line, pelo aplicativo Microsoft Teams, em
razão do Covid19 e seus resultados e o art. 15, CONVOCA os integrantes do Conselho de
Representantes da FEBRAD, com sua base territorial interestadual AC, AL, AP, AM, CE, DF,
GO, MA, MT, MS, MG, PB, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SP, SE e TO, para participarem da
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, no dia 28/12/2021, às 19h., em primeira
convocação com 2/3 dos integrantes do Conselho de Representantes e às 20 h. em
segunda convocação, com qualquer número de membros do Conselho de Representantes
da FEBRAD, presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia; Item 1) Discussão
e aprovação ou não do valor da Contribuição Sindical, Confederativa e Anuidade da
FEBRAD, de 2022. Item 2) Definir valor da Contribuição de aprimoramento nos ACT e CCT,
PLR/PPR para 2023/2024. Item 3) Discussão e aprovação ou não da Proposta Orçamentária
da FEBRAD para 2022, c/ Parecer do Conselho Fiscal da FEBRAD, Item 4) Discussão e
aprovação ou não do Plano de Ação da FEBRAD para 2022/2023. Item 5) Discussão e
aprovação ou não da Prestação de Contas de 2020, com o Parecer do Conselho Fiscal da
FEBRAD. Item 6) Discussão e aprovação ou não, em cada estado dos sindicatos filiados da
FEBRAD, definir o seu valor da Contribuição Sindical e Confederativa, para 2022, Item 7)
Discussão e aprovação ou não para autorizar a Diretoria Executiva da FEBRAD a participar
das negociações de todos CCTs, ACTs, e ACTs de Banco de Horas, Jornada de Trabalho, PLR
e ou PPR, nos anos de 2022/2023. Item 8) Discussão e aprovação ou não, a partir de 2022
em diante a FEBRAD, se utilizar em suas negociações sindicais de CCT, ACT, de Banco de
Horas, Jornada de Trabalho, PLR/PPR, ou seja todas suas clausulas elaboradas no padrão de
LEGISLADO x ACORDADO. Item 9) Discussão e aprovação ou não para colocar em pratica a
"Contribuição Confederativa", como base de contribuição anual da FEBRAD e de seus
filiados nos seus estados cumprindo art. 8º inciso IV da CF.

Santos-SP, 18 de novembro de 2021.
ITAMAR REVOREDO KUNERT

FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
DOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos
Estados do Paraná e de Santa Catarina - FEPASC, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, com base no art. 25º, §2ª, I, do Estatuto da FEPASC, convoca os Srs.
Representantes dos Sindicatos que compõem o Conselho de Representantes da F E P A S C,
para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 29 de
novembro de 2021, às 11h 30m em primeira convocação com número mínimo estatutário
ou 12h em segunda convocação, nos termos do art. 24 do Estatuto da FEPASC, a ser
realizada por videoconferência, para discutir e deliberar sobre os assuntos relacionados na
pauta descritas a seguir:

1 - Ratificação das alterações do Estatuto da Federação já aprovadas na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de julho de 2021;

2 - Alterações de dispositivos do Estatuto da Federação;
3 - Avisos e informes gerais;
4 - Discussão acerca de eventuais assuntos que surgirem até a data da

assembleia objeto da presente convocação, nos termos do art. 25º, parte final, do Estatuto
da FEPASC.

Curitiba, 18 de novembro de 2021.
FELIPE BUSNARDO GULIN

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021/SESI

O Serviço Social da Industria no Mato Grosso, torna pública a seguinte licitação:
Pregão Eletrônico nº: 011/2021/SESI-MT; Tipo: menor preço por Lote; Objeto: contratação
de empresa especializada para fornecer equipamentos para pilates e fisioterapia conforme,
especificações e condições técnicas constantes no edital e em seus anexos. O certame será
realizado através do site http://portaldecompras.sfiemt.ind.br. Envio eletrônico das
propostas: a partir das 09h00 do dia 19/11/2021 até às 08h30 do dia 26/11/2021; Abertura
das propostas: às 08h30 do dia 26/11/2021; Início da sessão de disputa de preços: às
09h00 do dia 26/11/2021.

Cuiabá, 18 de novembro 2021
GISLAINE DE SOUZA DELGUINGARO

Supervisora de Suprimentos - SFIEMT

FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES
URBANITÁRIOS NOS ESTADOS DE GOIÁS, MATO GROSSO,

MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E NO DF
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES
URBANITÁRIOS NOS ESTADOS DE GOIÁS, MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL,
TOCANTINS E NO DISTRITO FEDERAL - FURCEN, CNPJ 24.670.768/0001-30, nos uso de
suas atribuições estatutárias e termos dos artigos 20 e 77 do Estatuto Social, CONVOCA
todas as entidades filiadas à FURCEN para participarem da Assembleia Geral
Extraordinária, via plataforma digital ZOOM, a ser realizada no dia 30 de novembro de
2021, às 17h, em primeira convocação e as 17h15min, em segunda convocação, com
qualquer número de presentes, para discussão e deliberação sobre a Prorrogação do
Mandato da Diretoria em caráter extraordinário. As orientações de como participar da
assembleia virtual serão disponibilizadas a todos os sindicatos. A convocação para
assembleia na modalidade virtual ocorre em razão da impossibilidade de aglomeração
de pessoas e necessidade de isolamento social e quarentena, nos termos da Lei
13.979/2020 (cujas disposições de trato médico e sanitário de modo mais direto
tiveram sua vigência prorrogada em decisão, por maioria de votos, do Supremo
Tribunal Federal, no exame da ADI 6.625 DF) e, ainda, para que todos os sindicatos
possam participar sem a necessidade de descolamentos.

Brasília, 18 de novembro de 2021
JOÃO MARIA DE OLIVEIRA

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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