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e Engenharia Ltda - ME - CNPJ: 18.988.273/0001-51; Effect Arquitetura e Gerenciamento de
Projetos Ltda - CNPJ: 10.619.731/0001-73; Eficácia Projetos e Consultoria Ltda - CNPJ:
06.301.115/0001-00; Faria Fernandes Engenharia Ltda - CNPJ: 19.457.228/0001-33; Fox
Engenharia e Consultoria Ltda - CNPJ: 01.693.698/0001-30; Izabel Souki Engenharia e
Projeto Ltda - CNPJ: 11.085.188/0001-34; JPM Arquitetura Ltda - CNPJ: 17.128.139/0001-18
e Viavoz Eireli - CNPJ: 05.874.447/0001-03. A cópia da ata de julgamento da 1ª fase, com
o detalhamento das informações de julgamento, encontra-se disponível para consulta no
Portal de Compras da FIEMG, no endereço https://compras.fiemg.com.br/.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 28/2020
O SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte torna público a
adjudicação e homologação da concorrência 00028/2020, cujo objetivo aquisição de
materiais para treinamentos em cursos NRS, para atender a Unidade do SEST/SENAT - D38,
situado na Rodovia Br 277, km 349 (Anexo ao Posto Aeroporto), Jardim AeroportoGuarapuava- PR, em favor da empresa Adão Juraci Djubatie Manutenção Industrial, no
valor de R$ 14.316,74 (Quatorze mil trezentos e dezesseis reais e setenta e quatro
centavos), no dia 19/02/2021.

THOMAZ FERREIRA VOLPE
Presidente da COPERLI
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SESI Nº 0874.2021.NLI.PE.0017.SISTEMA FIEMG

SAMUEL SCHELLER SYDOR
Comissão de Licitação SEST SENAT

O SESI, por meio da Comissão Permanente de Licitação Integrada (COPERLI),
comunica aos interessados o resultado final do PREGÃO ELETRÔNICO SESI N.º
0874.2021.NLI.PE.0017.SISTEMA FIEMG, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços contínuos de conservação e limpeza, com dedicação
exclusiva de mão de obra, para atendimento à Unidade do SESI/DRMG, denominada
"Segurança e Saúde no Trabalho", localizada na Avenida Vasconcelos Costa, n.º 967, 9º
andar, Bairro Martins, CEP 38400-450, na cidade de Uberlândia - MG. Empresa vencedora
/ valor ofertado: Total Prime Terceirização e Serviços Ltda. (CNPJ: 07.051.882/0001-63)
Mensal R$ 2.447,10 / Total anual R$ 29.365,20. As demais informações sobre os trâmites
do certame em referência, encontram-se disponíveis para consulta no portal de Compras
da FIEMG, no endereço https://compras.fiemg.com.br/.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2021
O SEST - Serviço Social do Transporte e o SENAT - Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte comunicam aos interessados que realizarão concorrência para
contratação de empresa especializada em serviço de manutenção corretiva e preventiva
em aparelhos de ar condicionados. O recebimento dos envelopes contendo a
documentação de habilitação e a proposta comercial será no dia 23/03/2021, das 09h às
09h15. Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão
dirigir-se a Unidade do SEST SENAT Sobral/CE ou através do e-mail:
licitacao.c116@sestsenat.org.br.

THOMAZ FERREIRA VOLPE
Presidente da Comissão
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SESI Nº 73/2020

THIAGO DE MESQUITA SOUSA
Presidente da Comissão de Licitação

Processo nº: 0731.2020.COPERLI.PE.0175.SISTEMA FIEMG.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
contínuos de conservação e limpeza, com dedicação exclusiva de mão de obra, para
atendimento à Unidade do SESI/DRMG, denominada Escola SESI "Maria Madalena
Nogueira", localizada na Avenida Amazona, n.º 55, Bairro Centro, CEP 32600-075, na cidade
de Betim - MG. Empresa Vencedora / Valor Global: TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E
SERVIÇOS EIRELI (CNPJ: 07.051.882/0001-63) / R$ 308.159,88 (trezentos e oito mil cento e
cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos). As demais informações sobre os trâmites
do certame em referência, encontram-se disponíveis para consulta no portal de Compras
da FIEMG, no endereço https://compras.fiemg.com.br/.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE PIRACICABA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2021
O SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte comunica aos
interessados que realizará Concorrência cujo tipo é MENOR PREÇO POR ITEM, por
demanda, para contratação de empresa especializada no fornecimento de gás butano
(13kg, para cozinha) e gás P20 (para uso em empilhadeira), para atendimento a Unidade
B40 do SEST SENAT, localizado a Rua Rossini Pinto n° 200 - Bairro Jardim Panorama - CEP
13420-784 - Piracicaba/SP, conforme especificado no Edital e seus anexos.
O recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta de preço
será no dia 23 de março de 2021, às 9h, na Unidade B40 do SEST SENAT Piracicaba/SP.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, solicitar através do e-mail:
licitacao.b040@sestsenat.org.br

THOMAZ FERREIRA VOLPE
Presidente da COPERLI

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 14/2021

TICIANE GIUSTI BONIN
Presidente da Comissão de Licitação.

O SEST - Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que realizará
concorrência para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
engenharia consultiva para Fiscalização da execução de reparos na Unidade Operacional de
Praia Grande/SP. O recebimento dos envelopes contendo a proposta comercial e a
documentação de habilitação será no dia 22/03/2021, das 15h às 15h30. Para retirada do
edital e acesso às demais informações, os interessados deverão acessar o endereço
https://www.sestsenat.org.br/e-compras. Maiores informações através do e-mail:
concorrencia@sestsenat.org.br.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 4/2021
O SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte comunicam aos
interessados que realizarão concorrência para Aquisição de Óculos Simulador de
Embriaguez. O recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a
proposta comercial será no dia 22/03/2021, das 09h00 às 09h15. Para retirada do edital e
acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade de Videira, em
até 2 dias antes da data mencionada acima das 09h00min às 17h30min ou entrar em
contato pelo (49) 3566 3310 ou ainda no e-mail licitacao.d067@sestsenat.org.br .

FERNANDO BUENO FERNANDES
Presidente da Comissão Especial de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2021

ELIANE MALINOSKI
Presidente da Comissão de Licitação

O SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, comunica aos interessados que
realizará Concorrência para selecionar e contratar empresa especializada em fornecimento
de material odontológico para atender a Unidade C104 - Duque de Caxias/RJ, conforme
especificado no Edital e seus Anexos, mediante o Menor Preço Por Item. O recebimento e
abertura dos envelopes contendo documentação e a proposta serão no dia 01/04/2021, às
10:00. Para retirada do Edital e acesso às demais informações, os interessados deverão
dirigir-se a Unidade SEST/SENAT - C104 - Estrada do Boitatá, 449 - Chácaras Arcampo, em
até 03 (três) dias antes da data acima mencionada, no horário de 08h00min às 16:00h ou
através do e-mail: licitacao.c104@sestsenat.org.br

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 1/2021
a) Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
de arquitetura e engenharia, para implantação do projeto Escola SESI, nas condições e
especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital. b) Data de Abertura:
17/3/2021 às 10h. c) Local: SBN Quadra 1 - Bloco C - Ed. Roberto Simonsen -Brasília/DF. d)
Edital disponível: no site www.portaldaindustria.com.br/licitacoes. Informações: (61) 33178968.

Rio de Janeiro, 4 de março de 2021.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE

Brasília - DF, 4 de março de 2021.
DULCE SPIES
Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE 4 DE MARÇO DE 2021
PROCESSO SELETIVO ODONTÓLOGO (ENDODONTIA)

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS

O SEST - Serviço Social do Transporte, Unidade DN nº 124, situado na Rua
Antônio Monteiro de Rezende, nº 02, bairro Limoeiro, Caratinga/MG, comunica aos
interessados que realizará abertura de processo seletivo para contratação de Odontólogo
com especialidade em Endodontia - vaga nº 1080/20. O período de inscrições se dará de
08/03/2021 a 15/03/2021 e o processo seletivo contará com as etapas de avaliação de
conhecimentos específicos (objetiva e discursiva), análise documental e entrevista. Para
maiores informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br/vagas

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO CORPORATIVO Nº 1005.2021.NLI.PE.0036.SISTEMA FIEMG
OBJETO: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos de impressão de
cartões de visita, exclusivamente conforme eventual demanda, em atendimento às
necessidades das Entidades promotoras da licitação. Prazo para acolhimento das
propostas: até às 09h00min do dia 17/03/2021. Início da sessão de disputa (lances): às
11h00min do dia 17/03/2021. Edital disponível pela internet, no endereço
https://compras.fiemg.com.br/.

ALESSANDRA MELO DE SOUZA BICCAS
Gerente

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE EM BLUMENAU

THOMAZ FERREIRA VOLPE
Presidente da COPERLI

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2021

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA SESI Nº 0844.2021.NLI.PP.0009.SISTEMA FIEMG

O Serviço Social do Transporte - SEST torna público a homologação e
adjudicação da concorrência nº 002/2021, cujo objeto é selecionar e contratar empresa
especializada em Serviços de Dedetização, desratização, limpeza de caixa d'agua e
cisterna, limpeza e sucção de fossa e caixa de gordura, conforme Edital e seus Anexos,
em favor da empresa MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP (CNPJ:
06.941.912/0001-44) no valor de R$ 3.796,00 (Três mil setecentos e noventa e seis
reais).

Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço global,
para execução de serviços técnicos profissionais especializados, visando o desenvolvimento
de concepção arquitetônica do estudo preliminar até o executivo com detalhamento e
todas as disciplinas de projeto executivos complementares, bem como aprovações pelas
autoridades da concepção da edificação e seus elementos e instalações e à obtenção do
alvará ou das licenças e demais documentos indispensáveis para as atividades de
construção, modelados em software de Tecnologia BIM, com apresentação de planilha
orçamentária, em nível 5D, com compatibilização, gestão e gerenciamento entre disciplinas
no BIM 360 (ou similar), para construção de nova Unidade do SESI/DRMG, a ser implantada
em terreno localizado na Av. Dr. Antônio Chagas Diniz, n.º 656, Bairro Cidade Industrial,
CEP 32210-160, em Contagem - MG. EMPRESAS HABILITADAS: Aram Arquitetura Urbanismo
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021030500143

Nº 43, sexta-feira, 5 de março de 2021

JUCYELSOM RICARDO ROBERTO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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