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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL

DO RIO GRANDE DO SUL

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCONRRÊNCIA N° 200-4-07/2012

O Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do
Rio Grande do Sul, entidade integrante do Sistema FIERGS, torna
pública a abertura da licitação, na modalidade "CONCORRÊNCIA",
do tipo Menor Preço, no- 200-4-07/2012, cujo objeto é o Fornecimento
e instalação de piso esportivo modular portátil (quadra 22 x 36 m) na
cidade de Panambi/RS, regida pelo Regulamento de Licitações e
Contratos do SESI publicado na forma consolidada com as devidas
alterações do ATO RESOLUTÓRIO No- 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 14 de março de
2012, às 10:30 horas. O edital com todas as informações encontra-se
à disposição gratuitamente no site http://compras.sistemafiergs.org.br.
Maiores esclarecimentos através do telefone 51 3347-8666, na Gestão
de Suprimentos - GESUP, de segunda à sexta-feira no horário das 14h
às 17 horas.

CONCONRRÊNCIA No- 200-4-06/2012

O Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do
Rio Grande do Sul, entidade integrante do Sistema FIERGS, torna
pública a abertura da licitação, na modalidade "CONCORRÊNCIA",
do tipo Menor Preço, no- 200-4-06/2012, cujo objeto é o Fornecimento
e instalação de piso sintético monolítico para o CAT SESI Cachoei-
rinha e CE SESI Montenegro, regida pelo Regulamento de Licitações
e Contratos do SESI publicado na forma consolidada com as devidas
alterações do ATO RESOLUTÓRIO No- 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 14 de março de
2012, às 09 horas. O edital com todas as informações encontra-se à
disposição gratuitamente no site http://compras.sistemafiergs.org.br.
Maiores esclarecimentos através do telefone 51 3347-8666, na Gestão
de Suprimentos - GESUP, de segunda à sexta-feira no horário das 14h
às 17 horas.

Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2012.
RAFAEL BOLSSON DA COSTA

Presidente da Comissão Especial de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL N° 3352-2-4/2012

O Serviço Social da Indústria - SESI, Departamento Re-
gional do Rio Grande do Sul, entidade integrante do Sistema FIERGS
torna público a todos os interessados a licitação, na modalidade
"PREGÃO" na forma "PRESENCIAL", do tipo "Menor Preço por
LOTE", no- 3352-2-4/2012, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DA LANCHERIA (ECONOMATO) DO SESI SANTA ROSA,
que será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI,
publicado no Diário Oficial da União de 24 de fevereiro de 2006. A
sessão pública dar-se-á em 08/03/2012, às 10 horas, na sede do SESI
em Santa Rosa. O edital com todas as informações estão a disposição,
gratuitamente, no site: http://compras.sistemafiergs.org.br. Maiores es-
clarecimentos através do e-mail fernando.otto@fiergs.org.br, pelo te-
lefone 55 3331-6199 ou diretamente na sede do Núcleo de Serviços
Compartilhados - NSC XII, sito Rua José Bonifácio, 462, Centro, Ijuí
- RS, de segunda à sexta-feira no horário das 14 às 17 horas.

Ijuí, 27 de fevereiro de 2012.
FERNANDO LUIS OTTO JUNIOR

Pregoeiro

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 13/2012

O SEST - Serviço Social do Transporte torna público aos
interessados a realização de licitação, na modalidade Pregão, por
meio de sistema eletrônico, que tem como objeto o REGISTRO DE
PREÇOS para possível aquisição de materiais de limpeza e con-
servação para atender demanda do SEST. A licitação realizar-se-á por
meio da internet, no endereço eletrônico: www.sestsenat.org.br/lici-
tacao, estando o edital disponível exclusivamente no referido en-
dereço eletrônico. O envio das propostas iniciará às 17h do dia
28/02/2012, com término às 10h15 do dia 06/03/2012. Abertura das
propostas: 06/03/2012, às 10h00. Demais informações através do e-
mail licitacao@sestsenat.org.br, telefone (61) 3315-7077, ou fax (61)
3323-8948.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO
DE CAPANEMA E REGIÕES, GUAJARINA,
SALGADO E BRAGANTINA - SINDECOM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDECOM, torna público e convoca todos os membros
da categoria dos Trabalhadores que trabalham nas empresas do -
COMÉRCIO ATACADISTA - de algodão e outras fibras vegetais;
carnes frescas e congelada;carvão vegetal e lenha;gêneros alimen-
tícios(inclusive Frigoríficos e Laticínios); tecidos, vestuário e arma-
rinho; louças, tintas e ferragens; material de construção; material
elétrico; produtos químicos para indústria e lavoura;drogas e me-
dicamentos;sacaria;pedras preciosas; jóias e relógios;de álcool e be-
bidas ; couros e peles;de frutas;artigos sanitários ;vidro plano, cristais
e espelhos; aparelhos e materiais óticos; sucata de ferro ;de ca-
fé;derivados de petróleo ;solventes de petróleo ; minérios e pesquisas
e de bijuterias;COMÉRCIO VAREJISTA Lojistas do Comércio (es-
tabelecimentos de tecidos, vestuário, adorno, objetos de arte, louças
finas, cirurgia, de móveis;gêneros alimentícios ;maquinismos, fer-
ragens e tintas (utensílios e ferramentas);material médico, hospitalar e
científico;calçados ; material elétrico e aparelhos eletrodomésticos;
veículos ;peças e acessórios para veículos; empresas concessionárias
de automóveis, caminhões, ônibus e demais veículos automotores;car-
vão vegetal e lenha;Estabelecimentos de serviços funerários;material
ótico, fotográfico e cinematográfico ;livros ; material de escritório e
papelaria ;derivados de petróleo (inclusive lavagem de veículos) ;dis-
tribuidoras de gás liquefeito de petróleo ; transportador/Revende-
dor/Retalhista de óleo diesel, combustível e querosene ; de garagem,
estacionamento e limpeza e conservação de veículos ;carnes frescas e
de produtos farmacêuticos e AGENTES AUTÔNOMOS NO CO-
MÉRCIO, na área de: corretores de mercadorias (warrant), corretores
de navios, corretores de imóveis, locação de bens móveis (locadoras
de carros, roupas, guindastes, andaimes), despachantes e aduaneiros,
despachantes, leiloeiros, representantes comerciais, comissários e con-
signatários, agentes da propriedade industrial, corretor de jóias e pe-
dras preciosas, corretores de café, administradores de consórcios, em-
presas de arrendamento mercantil (Leasing), empresas de fomento
mercantil (Factoring), empresas comerciais exportadoras e importa-
doras, tradings, empresas de assessoramento, perícias, informação e
pesquisas, escritórios e empresas de serviços Contábeis, fotógrafos
profissionais autônomos (exceto fotógrafo profissional e repórteres
fotógrafos), auto e moto escolas (inclusive instrutores), locadoras de
fitas de vídeo, discos, videogames e laser, foto copiadoras, xérox,
reprografia e cricheiras, agenciamento de containers.:dos municípios:
Capitão Poço, Cachoeira do Piriá, Nova Aurora, Garrafão do Norte,
Nova Esperança do Piriá, Irituia, Mãe do Rio, Ourém, Santa Luzia do
Pará, Primavera, Quatipurú, Salinópolis, Santarém Novo, São João de
Pirabas, São João da Ponta, Terra Alta, Augusto Corrêa, Bonito,
Bragança, Capanema, Igarapé - Açú, Nova Timboteua, Peixe Boi,
Santa Maria do Pará, São Miguel do Guamá, Tracuateua e Viseu, para
a Assembléia Geral Extraordinária de Alteração Estatutária,que será

realizada no dia 10/03/2012 , às 08:30 horas, sito Trav. da lagoa,
2686, igrejinha, CEP:68.700-000,Capanema-PA, onde iremos discutir
e deliberar sobre a seguinte pauta: a) Extensão de Representação de
categoria , sendo que será respeitado o quórum estatutário legal de
presentes.

IVAN FONSECA DIAS
Presidente do SINDECOM

SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO RIO DE
JANEIRO, REPRESENTANTE DOS

TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS, DE

INFORMÁTICA, MATERIAL ELÉTRICO E
ELETRÔNICO, CONSTRUÇÃO E REPARO

NAVAL, MONTAGEM DE ESTRUTURAS
METÁLICAS, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES

DE TELEFONIA, MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES, MATERIAL
BÉLICO, FÁBRICAS DE FERRO, AÇO E SEUS
DERIVADOS, CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E
REFRIGERAÇÃO, COM ATUAÇÃO NOS

MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO, NOVA
IGUAÇÚ, QUEIMADOS, JAPERI, BELFORD

ROXO, MAGÉ, PARAVAMBI, ITAGUAÍ,
GUAPIMIRIM, MESQUITA E SEROPÉDICA.

AV I S O
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Pelo presente, o Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Ja-
neiro, representante dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas, de Informática, Material Elétrico e Eletrônico, Construção
e Reparo Naval, Montagem de Estruturas Metálicas, Construções e
Instalações Elétricas, Construções e Instalações de Telefonia, Ma-
nutenção e Conservação de Elevadores, Material Bélico, Fábricas de
Ferro, Aço e seus Derivados, Construção, Reparação e Manutenção
de Veículos e Refrigeração, com atuação nos Municípios do Rio de
Janeiro, Nova Iguaçú, Queimados, Japeri, Belford Roxo, Magé, Pa-
racambi, Itaguaí, Guapimirim, Mesquita e Seropédica, informa que
conforme dispõe o artigo 582 da Consolidação das Leis de Trabalho,
o desconto da Contribuição Sindical de seus empregados, referente ao
exercício de 2012, deve ser efetuado até o dia 31 de março do
corrente ano e recolhido em favor do Sindicato profissional repre-
sentante da Categoria, Guia de Recolhimento da Contribuição Sin-
dical Urbana (GRCSU), disponível no site da C.E.F., podendo ser
utilizado tanto o número do CNPJ da Entidade, quanto os 5 (cinco)
últimos números antes do dígito do código Sindical (08150) até o dia
30 de abril de 2012, preferencialmente na Caixa Econômica Federal
ou outro estabelecimento bancário credenciado. Ficam os interessados
cientificados, desde já, que o não recolhimento da contribuição Sin-
dical de seus empregados até o dia 30 de abril e na forma das
disposições de Lei, importará na multa de 10% (dez por cento) nos
primeiros 30 (trinta) dias, com adicional de 2% (dois por cento) por
mês subseqüente de atraso, mais juros de 1% (um por cento) ao mês
e correção monetária, de acordo a previsão contida no artigo 600 da
CLT. Informa, ainda, que consoante disposição prevista na Convenção
Coletiva vigente "as empresas enviarão ao Sindicato Profissional, por
ocasião do recolhimento da contribuição sindical, relação nominal dos
empregados, com os respectivos recolhimentos".

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2012.
ALEX FERREIRA DOS SANTOS

Presidente do Sindicato
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