Nº 21, segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
AVISOS DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 3350-2-2/2012
O Serviço Social da Indústria - SESI, Departamento Regional do Rio Grande do Sul, entidade integrante do Sistema FIERGS
torna público a todos os interessados a PRORROGAÇÃO da licitação, na modalidade "PREGÃO" na forma "PRESENCIAL", do
tipo "Menor Preço" por ITEM, sob o Regime de Registro de Preço, n o3350-2-2/2012, cujo objeto é o FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
para a cidade de Santa Cruz do Sul, que será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI publicado na forma consolidada com as devidas alterações do Ato Resolutório n o- 21, de 29
novembro de 2011, publicado no na Seção do Diário Oficial da União
do dia 23 de dezembro de 2011. A sessão pública dar-se-á em 08 de
fevereiro de 2012, às 14 horas na Gestão de Suprimentos do Núcleo
de Serviços Compartilhados, sito a Av. Independência, 76, Bairro
Centro, em Santa Cruz do Sul/RS. O edital com todas as informações
encontra-se à disposição gratuitamente no site http://compras.sistemafiergs.org.br. Maiores esclarecimentos através do e-mail marcia.marion@fiergs.org.br ou fone/fax (51)3713-2587, de segunda à
sexta-feira no horário das 8h 30min às 17h 30min.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 3350-2-3/2012
O Serviço Social da Indústria - SESI, Departamento Regional do Rio Grande do Sul, entidade integrante do Sistema FIERGS
torna público a todos os interessados a PRORROGAÇÃO da licitação, na modalidade "PREGÃO" na forma "PRESENCIAL", do
tipo "Menor Preço" por ITEM, sob o Regime de Registro de Preço, n o3350-2-3/2012, cujo objeto é o TRANSPORTE DE PESSOAS, POR
KM RODADO, para a cidade de Santa Cruz do Sul, que será regida
pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI publicado na
forma consolidada com as devidas alterações do Ato Resolutório n o21, de 29 novembro de 2011, publicado no na Seção do Diário Oficial
da União do dia 23 de dezembro de 2011. A sessão pública dar-se-á
em 08 de fevereiro de 2012, às 10 horas na Gestão de Suprimentos do
Núcleo de Serviços Compartilhados, sito a Av. Independência, 76,
Bairro Centro, em Santa Cruz do Sul/RS. O edital com todas as
informações encontra-se à disposição gratuitamente no site
http://compras.sistemafiergs.org.br. Maiores esclarecimentos através
do e-mail marcia.marion@fiergs.org.br ou fone/fax (51)3713-2587, de
segunda à sexta-feira no horário das 8h 30min às 17h 30min.
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SINDICATO DOS CAMINHONEIROS
AUTÔNOMOS, TRANSPORTADORES
RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS DE BENS
DE ITAIÓPOLIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, o Presidente do SINDICAM DE ITAIÓPOLIS-SC, na forma do Estatuto Social, convoca todos os associados
com direito a voto e membros da categoria dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens de Itaiópolis-SC, para uma Assembléia
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 11 de fevereiro de 2012,
às 14:00 horas em primeira convocação, com o quórum legal e meia
hora após, com qualquer número de sócios, na rua Cel. Antonio
Correa, 1430, bairro Bom Jesus, Itaiópolis-SC, para a seguinte ordem
do dia: Alteração do artigo 1º do Estatuto Social para constar novo
endereço, alteração da expressão "profissional" para econômica , padronização de prazos e revisão geral do estatuto..
JOSE ANTONIO LACERDA

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES
FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
E PROFISSIONAL - SINASEFE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
26º CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO
A Direção Nacional, nos termos estatutários, convoca o Congresso Ordinário do SINASEFE - Sindicato Nacional dos Servidores
Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, a realizar-se
na cidade de Brasília-DF, no período de 29 de março a 01 de abril de
2011, cujo tema central é: "Os desafios do SINASEFE diante da
expansão da Rede", para debater a seguinte pauta: 1- Aprovação do
Regimento Interno do 26° CONSINASEFE; 2-Análise de Conjuntura;
3-Os desafios do SINASEFE diante da expansão da Rede; 4-Reestruturação das Carreiras Docentes e PCCTAE: encaminhamentos
das negociações no MPOG (GT do Termo de Acordo n o- 04 e mesas
sobre o PCCTAE); 5-PRONATEC/PNE; 6- Eleições para a Direção
Nacional e Conselho Fiscal do SINASEFE; 7- Apresentação das
Contas pelo Conselho Fiscal; 8- Plano de Lutas.
Brasília, 27 de janeiro de 2011.
SILVIO DE JESUS ROTTER
Coordenador-Geral
WILLIAM DO NASCIMENTO CARVALHO
Coordenador-Geral
NEY ROBSON FIALHO BEZERRA
Coordenador-Geral

Santa Cruz do Sul, 27 de janeiro de 2012.
MÁRCIA SIMONE WEIS MARION
Pregoeira
RETIFICAÇÃO
No extrato do Pregão Eletrônico n o- 200-3-333/2011, página
n 182, D.O.U, Seção 3, publicado em 20/12/2011. Onde se lê: "As
amostras devem ser apresentadas até o dia 31 de janeiro de 2011 [...].
As propostas comerciais [...] ás 14h do dia 15 de fevereiro de 2011".
Leia-se: "As amostras devem ser apresentadas até o dia 31 de janeiro
de 2012 [...]. As propostas comerciais [...] ás 14h do dia 15 de
fevereiro de 2012".
Demais condições permanecem inalteradas.
o-

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SESI-RJ/SENAI-RJ N o- 8/2012
Objeto: Aquisição de licenças de uso de software.
Data de abertura: 07/02/2012 às 10h00min.
Retirada do edital: www.firjan.org.br
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
DO SISTEMA FIRJAN

SINDICATO DOS CAMINHONEIROS
AUTÔNOMOS E TRANSPORTADORES
RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS DE BENS
DE POUSO REDENDO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, o Presidente do SINDICAM DE POUSO REDONDO, na forma do Estatuto Social, convoca todos os associados com direito a voto e membros da categoria dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens de Pouso Redondo-SC,
para uma Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 10
de fevereiro de 2012, às 20:00 horas em primeira convocação, com o
quórum legal e meia hora após, com qualquer número de sócios, na
Br-470, Km 176, n o- 633, Centro, Pouso Redondo-SC, para a seguinte
ordem do dia: Alteração do artigo 1º do Estatuto Social para constar
novo endereço, alteração da expressão "profissional" para econômica,
padronização de prazos e revisão geral do estatuto.
HORST BAADE

SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- SINDSEMP/MT
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA-GERAL
O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado
de Mato Grosso - SINDSEMP/MT, com endereço na Avenida Jornalista Alves de Oliveira, n o- 1000, Cidade Alta, Cuiabá-MT, convoca
todos os servidores efetivos ativos, inativos e pensionistas do quadro
permanente e suplementar e comissionados em recrutamento amplo
ou restrito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para
Assembléia Geral a ser realizada às 18:00 horas, do dia 10 de fevereiro de 2012, no Auditório da Sede das Promotorias da Capital,
Edifício Procurador de Justiça Eduardo Faria, com endereço na Avenida Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/N, Setor
D, Centro Político Administrativo, em Cuiabá/MT. Que irá tratar da
seguinte ordem do dia:
1. Ratificação da Fundação do Sindicato dos Servidores do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso - SINDSEMP/MT.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2012.
JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA VICENTE
FERREIRA
Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS,
DA COMUNICAÇÃO GRÁFICA E DOS SERVIÇOS
GRÁFICOS DE MANAUS E DO ESTADO
DO AMAZONAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital convoco toda a categoria profissional
dos trabalhadores nas indústrias: da gravura, tipografia, encadernação
e impressão digital e eletrônica, e dos trabalhadores da indústria
gráfica, da comunicação gráfica e dos serviços gráficos, trabalhadores
em indústrias de carimbos e clicherias - trabalhadores em empresas
de produtos impressos em serigrafia (silk-screen) - trabalhadores em
empresas de serviços de pré-impressão - trabalhadores em indústrias
de formulários contínuos convencionais e eletrônicos - trabalhadores
em indústrias de produtos gráficos editoriais - trabalhadores em indústrias de produtos gráficos para acondicionamento - embalagens
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impressas por qualquer processo - trabalhadores em indústrias de
rótulos impressos para identificação, etiquetas impressas adesivas,
metálicas e convencionais, e em transfer, - trabalhadores em impressão digital e eletrônica, trabalhadores em reprografia (gráficas
rápidas (cópias em impressoras tipo xerox, laser, jato de tinta, digital
e eletrônica) - impressão digital e eletrônica híbrida - trabalhadores
em empresas de serviços gráficos em brindes promocionais e dos
trabalhadores em empresas de produtos gráficos comerciais, promocionais e impressos para fins publicitários e de identificação - trabalhadores em empresas de impressos de segurança, tendo como
definição as etapas das atividades gráficas de pré-impressão, impressão e acabamento gráfico, que utilizam-se das tecnologias de
reprodução e de impressão: fotoquímica - termoquímica - eletroquímica - transferência térmica - eletrostática - relevografia - planográfica - escavográfica - permeográfica - digital e eletrônica, nelas
incluídas as empresas que se dedicam dos processos de impressão:
digital e eletrônica, impressão híbrida, flexo+serigrafia, offset+flexo+serigrafia, offset+roto, flexoffset, ploter, reprográfica, holografia,
jato de tinta, laser, relevografia, flexografia, tipografia, letterset, litografia, off-set, rotativa fria, quente e seco, rotogravura, calcografia,
talho doce, pautação, tampografia, serigrafia por estênceis (silk-screen) hot-stamping, transfer, aplicação de alto e baixo relevo em altafreqüência - compreendendo os produtos resultantes das atividades e
dos seguimentos gráficos como: Livros, Revistas, Guias, Manuais,
Rótulos Convencionais, Rótulos com efeitos especiais, Etiquetas, Etiquetas auto-adesivas, Decalques, Embalagens cartotécnicas semi-rígidas convencionais, cartuchos, Embalagens semi-rígidas convencionais com efeitos especiais, Embalagens laminadas em papelão ondulado, Embalagens Sazonais, Embalagens impressas em suportes
rígidos não celulósicos, Embalagens Flexíveis laminadas, Embalagens
Flexíveis impressas, para produtos alimentícios, farmacêuticos, vestuário, embalagens flexíveis em laminados plásticos impressos por
qualquer processo, polímeros, rótulos plásticos encolhíveis, laminados
sacos e sacolas, embalagens flexíveis impressas, embalagens impressas metálicas em processo litográfico, metal gráfica (folhas de flan,
etiquetas metálicas em pano, alumínio, couro, plástico, pvc); Sacolas,
Pôsteres e Cartazes, Catálogos promocionais, Relatórios de empresas,
Tablóides e folhetos publicitários, Malas Diretas, Folhetos, Folders,
Banners, Kits Promocionais, Displays, Móbiles e materiais de ponto
de venda e de mesa, Displays e materiais de ponto de venda de chão,
Calendário de mesa, Calendário de parede, Cartões de Mensagem,
Convites, Diplomas, Cartões de visita, Materiais de papelaria, Envelopes, Formulários Contínuos, plano, jato, contínuo e mailer, Impressos de Segurança, cheques, boletos de cobrança, carnês de cobrança, cartões magnéticos, vale (ticket) refeição, vale-transporte, alimentação, pedágio, transportes (metrô - ônibus - trem), identificação,
cartão de crédito, telefônico e impressão eletrônica, Cadernos, Agendas, Jogos (baralhos, quebra-cabeças), Cardápios, Produtos para festa,
Papel de parede, Sinalização, Loterias, Jogos Promocionais, Cheques,
Boletos de Cobrança, Carnês de Cobrança, Booklet, Faturas Telefônicas, Extratos e Faturas de Cartões, Cartões Magnéticos e Eletrônicos, Cartas de Cobrança, Holerites, Extratos de contas e outros,
confeccionados conforme os sistemas de impressão acima citados; e
dos existentes nas atividades descritas no Grupo 9.2 e do Grande
Grupo 7 da C.B.O.- Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego, e as atividades e produtos gráficos
impressos mencionados no CONCLA, PRODLIST do CNAE - IBGE
- Indústria da Transformação, Impressão e Reprodução de Gravações,
Atividades de Impressão, e os trabalhadores que desenvolvem atividades gráficas nas oficinas e departamentos gráficos das Empresas
Proprietárias de Jornais e Revistas classificadas no 3º Grupo do Plano
da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicação e Publicidade, no processo convencional a quente composição, paginação,
fotomecânica e impressão; e os processos computadorizados a frio
como: pré-impressão, fotomecânica, copiador de chapa, fotocomposição e editoração eletrônica, scanner, past-up, processamento e tratamento de imagem, composição e diagramação em terminal de vídeo
em processos gráficos, programador visual gráfico, digitação de material redacional, digitador de telemarkenting ou classifone, formatação e diagramação por programas de computação gráfica, como:
PageMaker, CorelDraw, Macintosh, Quark, InDesign, quando não
executado por jornalistas profissionais legalmente credenciados pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, acabamento, expedição, remessa,
entregadores, intercalador/encardernador, encartes manual e automáticos e atividades gráficas, e como Categoria Profissional Diferenciada nos termos do artigo 511 da CLT, Processo MTPS 319.819/73,
DOU de 03.10.1974, página 11.231, independentemente da atividade
principal da empresa, com base territorial em todo o Estado do Amazonas-AM, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária de
ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA da entidade, a ser realizada no dia
10/02/2012, às 18 horas em 1ª convocação e às 19 horas em 2ª
convocação com qualquer número de presentes, na sede do sindicato,
sito à Rua Santa Isabel, nº1043 - Cachoeirinha-AM, para tratar da
seguinte ordem do dia: a) Reforma Estatutária; b) Ampliação da base
territorial para todo o Estado do Amazonas.
Manaus-AM, 17 de janeiro de 2012.
ALMIR PEREIRA
Presidente do Sindicato
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