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PARTIDO DA SEGURANÇA PRIVADA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão para Constituição, Fundação, Eleição e Posse de Diretoria do
SINDICATO NACIONAL DOS SEGURANÇAS DE EVENTO - SINSEG neste ato, representado pelo
senhor: PAULO FERREIRA DE QUEIROS MONTEIRO, CPF: 031.199.151-30 RG: 2828612
SSP/DF. Brasileiro, segurança de evento. Convoca a todos os interessados, para a realização
da Assembleia Geral, no dia 10 de abril de 2022, às 08:00 (oito horas da manhã) em
primeira convocação, em seguida às 08:30 (oito e meia da manhã) em segunda convocação
com os presentes. A Assembleia ocorrerá na AV. Buriti, Quadra 401, Lote 01, Loja 01,
Recanto das Emas - Brasília, DF, CEP: 72630-100, a fim de serem deliberados e discutidos
a seguinte ordem do dia: 01-Deliberação sobre a fundação do SINDICATO NACIONAL DOS
SEGURANÇAS DE EVENTO - SINSEG; 02- Eleição e Posse dos dirigentes; 03-. Discussão sobre
o Estatuto; 04-. Aprovação do Estatuto; 05- Assuntos de interesse geral.

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022
PAULO FERREIRA DE QUEIROS MONTEIRO

Presidente da Comissão Pro-Fundação

ALAN HASSEM SALVATIERRA
Secretário Geral

HUGO LUIGI SENA SALES
Advogado - OAB-GO 47.748

SINDICATO DOS(AS) PESCADORES(AS) PROFISSIONAIS,
ARTESANAIS, AQUICULTORES(AS), MARISQUEIROS(AS),

CRIADORES(AS) DE PEIXE, MARISCO E TRABALHADORES(AS) NA
PESCA DO MUNICÍPIO DE BURITI- MA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

O Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores (as),
Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixe, Marisco e Trabalhadores(as) na Pesca do
Município de BURITI /MA - SINDPESB - CNPJ nº 18.203242/0001-48, por seu Presidente:
Sra. José Reginaldo Ribeiro Cardoso, convoca todos os membros da categoria profissional
dos trabalhadores(as) em pesca, criação artesanal de peixe e marisco, tecelões(ãs)
artesanais de materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as),
marisqueiros(as) e trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que exercem atividades
como 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) criadores(as) de peixe e marisco e
trabalhadores(as) na pesca que exerçam a atividade econômica objeto de classe, individual,
em parceria ou 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 BURITI no Estado do Maranhão, para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 19 de Março de
2022, na própria Sede da Entidade, Rua Santa Helena, n 112, bacuri, BURITI /MA, Cep nº
65.515-000, com início às 08:00 horas, em primeira convocação e em segunda convocação
as 8:30 horas, para tratar da seguinte ordem do dia: 1 - Ratificação da Fundação do
Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores (as),
Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixe, Marisco e Trabalhadores(as) na Pesca do
Município de BURITI/MA - SINDPESB - CNPJ nº 18.203242/0001-48, para representação da
categoria profissional dos trabalhadores(as) em pesca, criação artesanal de peixe e marisco,
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) criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na
pesca que exerçam a atividade econômica objeto de classe, individual, em parceria ou
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 BURITI no Estado do Maranhão; 2 - Ratificação da Diretoria e
Conselho Fiscal; 3 - Alteração do Estatuto; 4 - Desfiliação da FESPEMA.

Buriti-MA, 18 de fevereiro de 2022.
JOSÉ REGINALDO RIBEIRO CARDOSO

Presidente

COLÔNIA DE PESCADORES Z-42
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

A Colônia dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores (as),
Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixe, Marisco e Trabalhadores(as) na Pesca do
Município de AXÍXÁ/MA - Z-42 - CNPJ nº 35.210.335/0001-19, por seu Presidente: Srº.
JOSÉ MARIO ROCHA COELHO, convoca todos os membros da categoria profissional dos
trabalhadores(as) em pesca, criação artesanal de peixe e marisco, tecelões(ãs)
artesanais de materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as),
marisqueiros(as) e trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que exercem
atividades como 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) criadores(as) de peixe e marisco
e trabalhadores(as) na pesca que exerçam a atividade econômica objeto de classe,
individual, em parceria ou 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 AXÍXÁ no Estado do
Maranhão, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia
25 de Março de 2022, na própria Sede da Entidade, Rua 23 de Setembro Nº 297
Centro, Axixá - MA, Cep nº 65.148-000 com início às 08:00 horas, em primeira
convocação e em segunda convocação as 8:30 horas, para tratar da seguinte ordem do
dia: 1 - Ratificação da Fundação da Colônia dos(as) Pescadores(as) Profissionais,
Artesanais, Aquicultores (as), Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixe, Marisco e
Trabalhadores(as) na Pesca do Município de AXÍXÁ/MA - Z-42 - CNPJ nº
35.210.335/0001-19, para representação da categoria profissional dos trabalhadores(as)
em pesca, criação artesanal de peixe e marisco, 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) criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na pesca que
exerçam a atividade econômica objeto de classe, individual, em parceria ou 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 AXÍXÁ no Estado do Maranhão; 2 - Ratificação da
Diretoria e Conselho Fiscal; 3 - Alteração do Estatuto.

Axíxá-MA, 18 de fevereiro de 2022.
JOSÉ MARIO ROCHA COELHO

Presidente

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 - UASG 974002

Nº Processo: 40-00039272/2021. Objeto: A fim de atender a demanda dos
diversos órgãos integrantes da centralização de compras do Distrito Federal, a
Subsecretaria de Compras Governamentais - SCG/SPLAN/SEEC operacionalizará licitação,
mediante o Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de ferramentas
(martelo, marreta, serrote, lâmina e outros), conforme especificações e condições
estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. . Total de Itens
Licitados: 29. Edital: 23/02/2022 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço:
Praça do Buriti, Edf. Anexo do Pal. do Buriti, 5º Andar S/506, Praça do Buriti - BRASÍLIA/DF
ou https://www.gov.br/compras/edital/974002-5-00025-2022. Entrega das Propostas: a
partir de 23/02/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
14/03/2022 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

KARLA REGINA DA SILVA ROCHA
Pregoeira

(SIASGnet - 22/02/2022) 926939-00001-2022NE000001

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022 - (UASG 450432)

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos e mobiliários para o
atendimento das Unidades Escolares que ofertam Educação Profissional na Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas
no termo de referência constante do Anexo I deste Edital. Total de itens: 20. Valor total
estimado: R$ 2.169.801,14 (dois milhões, cento e sessenta e nove mil oitocentos e um
reais e quatorze centavos). Processo n° 00080-00084997/2021-97, Abertura 9/3/2022 - às
10 horas, horário de Brasília. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos:
www.comprasgovernamentais.gov.br e https://www.educacao.df.gov.br/pregao-
eletronico/

Brasília, 22 de fevereiro de 2022.
RENI FERNANDES

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2021

PROCESSO Nº. 00052-00015442/2021-51. OBJETO: Contratação de empresas para
fornecimento contínuo de peças, componentes e acessórios de produção originais e itens
imprescindíveis a sua instalação, para grupo geradores embarcados e veículos de tração
(carros de carga, reboques e semirreboques) e motorizados por marca das linhas:
motocicletas, veículos leves, veículos comerciais leves, veículos pesados (caminhões),
empilhadeiras e tratores (pá mecânica e escavadora) que compõem o patrimônio e a frota
da Polícia Civil do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no
termo de referência constante dos Anexos do Edital, que a ele integram-se. Maior
desconto. Valor estimado da licitação: R$ 13.411.588,55 (treze milhões, quatrocentos e
onze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Natureza de
Despesa: 33.90.30, Fonte 100. Programa de Trabalho 28.845.0903.00NR.0053 -
Manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 73.901 - Fundo
Constitucional do Distrito Federal. UASG 926015. Prazo de execução: conforme Termo de
Referência. Data limite do recebimento das propostas: 11 de março de 2022, às 14:00h. O
Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido nos sites www.gov.br/compras e
www.pcdf.df.gov.br ou ainda na Comissão Permanente de Licitação, localizada no SPO,
Conjunto A, Lote 23, Edifício da Direção Geral, 3º Andar, Complexo da PCDF, Br a s í l i a - D F,
nos dias úteis, das 12h às 18h30min, através de mídia, a qual deverá ser fornecida pelo
interessado. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046

Brasília, 22 de fevereiro de 2022
CRISTINA JANE LETIERI

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022

PROCESSO Nº. 00052-00028483/2021-15. OBJETO: Aquisição de 07 (sete) veículos
automotores tipos furgão e furgões utilitários, caracterizado e descaracterizados,
destinados a setores da Polícia Civil do Distrito Federal, conforme especificações e
condições estabelecidas no termo de referência constante dos Anexos deste Edital, que a
ele integram-se. Menor Preço. Valor estimado da licitação: R$ 1.087.386,77 (um milhão,
oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos). Natureza de
Despesa: 44.90.52, Fonte 132 e 390. Programa de Trabalho 06.181.6217.1569.0002 -
Desenvolvimento dos Programas Nacionais de Segurança Pública do Distrito Fe d e r a l .
Unidade Orçamentária: 24105 - Polícia Civil do Distrito Federal. UASG 926015. Prazo de
entrega: conforme Termo de Referência. Data limite do recebimento das propostas: 11 de
março de 2022, às 14:00h. O Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido nos sites
www.gov.br/compras e www.pcdf.df.gov.br ou ainda na Comissão Permanente de
Licitação, localizada no SPO, Conjunto A, Lote 23, Edifício da Direção Geral, 3º Andar,
Complexo da PCDF, Brasília-DF, nos dias úteis, das 12h às 18h30min, através de mídia, a
qual deverá ser fornecida pelo interessado. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-
4071/4046.

Brasília, 22 de fevereiro de 2022
JÚNIA MARIA DE ALMEIDA SANTOS

Pregoeira/PCDF

POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 - SRP

Processo nº 00054-00004834/2022-19. Objeto: Registro de preços de MATERIAL
CONSUMO HOSPITALAR - CLÍNICA OFTALMOLÓGICA para atender às necessidades de
materiais de consumo para uso da Clínica de Oftalmologia do Centro Médico da P M D F.
Valor estimado: R$ 117.412,01 (cento e dezessete mil quatrocentos e doze reais e um
centavo). Tipo: Menor Preço. Data da licitação e limite para recebimento das
propostas: 22 de março de 2022 às 9h (horário de Brasília). UASG: 926670. Unidade
Orçamentária: 170485. Fonte de Recursos: 106 ou 151. Elemento de Despesa: 3.3.90.30
(material de consumo). A cópia do edital estará disponível nos sítios eletrônicos
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.pmdf.df.gov.br a partir de 08 de março de
2022. Informações: (61) 3190-8054, dpgc.npl@pm.df.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022

Processo nº 00054-00151758/2021-59. Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção
individual e instrumental clínico para atender às necessidades do Centro de Assistência
Odontológica e Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal. Valor estimado: R$

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

		paulo_cesar@in.gov.br
	2022-02-23T02:00:41-0300
	Imprensa Nacional
	Diário Oficial




