Nº 35, terça-feira, 23 de fevereiro de 2016
tegoria de servidores públicos municipal, estatutário e celetista do
municio de Moita Bonita - SE, para assembleia de fundação da
entidade a ser realizada no dia 02 de abril 2016, com primeira chamada às 8h e segunda chamada às 9h com qualquer numero de
participantes, no Salão Paroquial, Rua Itabaianinha, 332, Cento Moita
Bonita -SE, para aprovação da seguinte pauta: a) Fundação da entidade sindical para representar a categoria; b) aprovação do estatuto
da entidade; c) eleição e Posse da Diretória e do Conselho Fiscal; e)
o que ocorrer.
Moita Bonita, 22 de fevereiro de 2016.
GENALVA DE JESUS SANTANA DOS SANTOS
Presidente da Comissão

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS
CONCESSIONÁRIAS NO RAMO DE RODOVIAS
E ESTRADAS EM GERAL NO ESTADO MS
RETIFICAÇÃO
No Edital de Convocação, publicado na página 110, Seção 3,
do Diário Oficial da União, do dia 28/12/2015.
Onde se lê: 22 de dezembro de 2015
Leia-se: 29/12/2016

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
NA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO
DE VALENÇA-BA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL
A COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS
PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE VALENÇA/BA-SINPPRUV, no exercício
da liberdade que assegura os artigos 511 e 571 da CLT convoca todos
(as) toda a categoria profissional diferenciada dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do munícipio de Nova
Valença/BA, para Assembléia Geral de Fundação da Entidade, a ser
realizada no dia 25/03/2016, tendo como local: Pça Manoel Tomé de
Souza, CEP: 45.400-000, no município de Valença/BA, às 15:00
horas em primeira convocação havendo quórum, ou às 15:30 horas
em segunda convocação com qualquer número de presente. Ordem do
dia: 1) Aprovação da fundação do sindicato e filiação na FESIPP/BA,
na CONFETRAF/Brasil e na UGT; 2) leitura e aprovação do estatuto
social; 3) eleição por aclamação, e posse da diretoria executiva e
conselho fiscal;
Valença-BA, 22 de fevereiro de 2016.
MARINELIA CARDOSO GOMES
Presidente da Comissão

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
NA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO
DE NOVA IBIÁ-BA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL
A COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS
PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE NOVA IBIÁ/BA-SINPPRUNI, no exercício da liberdade que assegura os artigos 511 e 571 da CLT convoca
todos (as) toda a categoria profissional diferenciada dos Agricultores
Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do munícipio de Nova Ibiá/BA, para Assembléia Geral de Fundação da Entidade, a ser
realizada no dia 25/03/2016, tendo como local na Rua: Francisco
Ribeiro da Silva, S/N, Centro, CEP: 45.452-000, no município de
Nova Ibiá/BA, às 15:00 horas em primeira convocação havendo quórum, ou às 15:30 horas em segunda convocação com qualquer número de presente. Ordem do dia: 1) Aprovação da fundação do
sindicato e filiação na FESIPP/BA, na CONFETRAF/Brasil e na
UGT; 2) leitura e aprovação do estatuto social; 3) eleição por aclamação, e posse da diretoria executiva e conselho fiscal;
Nova Ibiá-BA, 22 de fevereiro de 2016
CLODOALDO PAIXAO SENA
Presidente da Comissão

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
QUÍMICAS, FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL
PLÁSTICO DE MIRAÍ-MG
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL
A Comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e de Material Plástico de
Miraí - SINDMIRAI/MG, por meio de sua subscritora, Aimee Neves
Rocha, brasileira, solteira, assistente administrativo, CPF:
096.204.406-76, residente e domiciliada na Rua João Resende, 75 /
01 - Centro / Mirai - MG, CEP: 36.790-000, com fulcro na Portaria
326/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, convoca todos os
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trabalhadores da categoria profissional nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico e também os trabalhadores das
seguintes categorias profissionais nas indústrias químicas para fins
industriais, farmacêuticas, preparação de óleos vegetais e animais,
perfumaria e artigos de toucador, resinas sintéticas, sabão e velas,
fabricação do álcool (não consumível pelo ser humano), explosivos,
tintas e vernizes, fósforos, adubos e corretivos agrícolas, material
plástico (inclusive da produção de laminados plásticos), plásticos
descartáveis e flexíveis, matérias-primas para inseticidas e fertilizantes, abrasivos, álcalis, petroquímica, produtos de limpeza, lápis,
canetas e material de escritório, defensivos animais, defensivos agrícolas, destilação e refinação de petróleo, re-refino de óleos minerais
(lubrificantes usados ou contaminados), usinas de Bioenergia e biodiesel da base territorial correspondente à cidade de Miraí no Estado
de Minas Gerais, para participarem da Assembleia Geral a ser realizada no dia 17 de março de 2016, às 17h30min em primeira convocação e às 18h00min, em segunda e última convocação, na Praça
Dr. Antônio Carlos, 91, Centro, Miraí - MG, para tratar sobre a
seguinte ordem do dia: a) Fundação do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e de Material Plástico de
Miraí - SINDMIRAI/MG; b) Aprovação do Estatuto Social do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e de
Material Plástico de Miraí - SINDMIRAI/MG; c) Eleição, apuração e
posse da 1ª diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Químicas, Farmacêuticas e de Material Plástico de Miraí - SINDMIRAI/MG; d) filiação em uma entidade sindical federativa profissional; e) filiação em uma confederação profissional; f) filiação em
uma central sindical. Miraí-MG, 22 de fevereiro de 2016
AIMEE NEVES ROCHA
p/Comissão

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DE NOVA ODESSA
CNPJ 48.832.398/0001-59
I.E. 482.013.889.118
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL
DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA
DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO
CNPJ Nº 11.561.902/0001-13
EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA/2016
Pelo presente edital, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário - CONTRICOM
faz saber aos empregadores na indústria da construção e do mobiliário e a quem mais interessar que abrange as categorias contidas
no Grupo 3º do Anexo previsto no artigo 577 da Consolidação das
Leis do Trabalho e em conformidade com o que dispõe o artigo 605
da CLT, combinado com o artigo 582, que deverão efetuar o desconto
da Contribuição Sindical de seus empregados até o dia 31 de março
de 2016, podendo ser recolhido nas agências da Caixa Econômica
Federal, na rede bancária e/ou casas lotéricas, até o dia 30 de abril do
corrente ano, impreterivelmente, valendo inclusive para os trabalhadores autônomos. Ficam os empregadores do setor da construção e do
mobiliário em todo território nacional cientes, desde já, que o não
recolhimento até o vencimento, incidirá em multa de 10% (dez por
cento) nos primeiros trintas dias com adicional de 2% (dois por
cento) aos meses subseqüentes, juro de mora de 1% (um por cento)
ao mês e correção monetária, conforme estabelece o artigo 600 da
CLT. As Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana GRCSU deverá constar o Código Sindical nº 561.00000-0, devendo
os empregadores que não as receber em tempo hábil, solicitá-las a
essa Confederação no endereço: SHCGN, quadra 701, Conjunto H,
loja 56 - Asa Norte, CEP: 70.750-538, Brasília/DF. Telefone (61)
3037-3154 ou pelo correio eletrônico: contricom@contricom.org.br.
Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2016.
FRANCISCO CHAGAS COSTA
Presidente da CONTRICOM

CONFEDERAÇÃO NACIONAL
DOS TRABALHADORES NA SAÚDE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA
Edital n o- 1/2015

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2016

PROCESSO: nº 0077/2015. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução das obras e serviços de substituição de
adutoras nos bairros Jardim Bela Vista, Jardim Santa Rosa e Jardim
São Jorge, por método não destrutivo, através do sistema de perfuração direcional, incluindo fornecimento de tubo de polietileno de
alta densidade com diâmetros DN 200 mm e 250 mm, classe de
pressão PN-10, soldados através de termofusão e eletrofusão, inclusive conexões, válvulas e acessórios, onde for necessário, incluindo fornecimento de materiais, máquinas, veículos, apetrechos, mãode-obra e tudo mais que se fizer necessário para execução dos serviços, e em conformidade com os requisitos previstos neste Edital e
seus Anexos. MODALIDADE: Concorrência Pública. EMPRESA
HOMOLOGADA: Consórcio Cadre, no valor total de R$ $
1.853.652,07. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22/02/2016.
Nova Odessa, 22 de fevereiro de 2016.
RICARDO ONGARO
Diretor-Presidente

CONFEDERAÇÃO NACIONAL
DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA
EDITAL
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
EXERCÍCIO DE 2016
Pelo presente edital, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria - CNTI, faz saber aos senhores empregadores
industriais em todo território nacional que, na conformidade do que
dispõe o artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com o artigo 582, o desconto da Contribuição Sindical de seus
empregados, cuja categoria não esteja representada por sindicatos ou
federações de trabalhadores nas indústrias, em seus Municípios ou
Estados, deve ser efetuado até o dia 31 de março de 2016, podendo
ser recolhida nas agências da Caixa Econômica Federal, rede bancária
e agências lotéricas, até o dia 30 de abril do corrente ano, impreterivelmente.
Faz saber, também, ao industriário autônomo que, durante o
mês de fevereiro de 2016, deverá recolher a Contribuição Sindical,
devida por ele, em um dos estabelecimentos bancários acima mencionados.
Ficam os interessados cientes, desde já, que o não recolhimento até o vencimento, importará multa de 10% (dez por cento)
nos trinta primeiros dias, com adicional de 2% (dois por cento) ao
mês subseqüente, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e
correção monetária, conforme estabelece o artigo 600, da Consolidação das Leis do Trabalho.
As guias de recolhimento serão expedidas, devendo os empregadores que não as receber, em tempo hábil, solicitá-las a esta
Confederação no endereço: SEP/Norte Quadra 505 Conj. A CEP:
70730-540 - Brasília-DF - PABX (61) 3448-9900 FAX (61) 32747001, e-mail: cnti@cnti.org.br ou imprimi-las pelo site da Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br).
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Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2016.
JOSÉ CALIXTO RAMOS
Presidente da Confederação

A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde CNTS, pessoa jurídica de direito privado, entidade sindical de terceiro
grau do sistema confederativo, inscrita no CNPJ sob o nº
67.139.485/0001-70 e registrada no Ministério do Trabalho por meio
do processo nº 24000.000490/92, portadora do Código Sindical/MTE
nº 021.000.00000-3, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, no
SCS, Qd. 1, Bl. G, Ed. Bacarat, cj. 1.605, CEP 70309-900, representada neste ato por seu presidente, José Lião de Almeida, RG
2495434, SSP/SP, no uso de suas atribuições estatutárias e atendendo
aos que dispõe o artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, COMUNICA aos entes prestadores de serviços de saúde, públicos e privados, que deverão descontar, na folha de pagamento de
seus empregados, relativa ao mês de março de 2016, a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL prevista no artigo 582 da CLT, com a observância, ainda, dos demais artigos do Capítulo III da CLT e da
Portaria nº 488, de 23/11/2005, do Ministério do Trabalho e Emprego
- MTE, publicada no D.O.U. de 24/11/2005, que aprova o novo
modelo e instruções de preenchimento da Guia de Recolhimento de
Contribuição Sindical Urbana - GRCSU. Para os servidores públicos
da saúde deverão ainda as administrações observar e cumprir as
regras contidas na Instrução Normativa nº 1/08, do MTE. A importância a ser descontada deverá corresponder a 1/30 (um trinta
avos) da remuneração de cada um de seus empregados/servidores,
sindicalizados ou não, percebidos no mês de março do corrente ano
(art. 580, inciso I), e o seu recolhimento deverá ocorrer no mês de
abril de 2016, nos estabelecimentos financeiros credenciados, em
nome do Sindicato da categoria correspondente ou da respectiva Federação - em caso de inexistência de ambos, deverá ser efetuado em
nome da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA SAÚDE - CNTS, através do Código Sindical nº
021.000.00000-3, com a posterior remessa dos seguintes documentos:
1) relação nominal dos empregados/servidores contribuintes, indicando a função e salário percebido no mês do desconto com o respectivo valor recolhido; 2) GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, devidamente quitada, correspondente.
Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2016
JOSÉ LIÃO DE ALMEIDA
Presidente da Confederação

CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato da Inexigibilidade CECS Nº 001/16; Contratada: REASON
Tecnologia S.A.; CNPJ: 85.117.687/0001-00; Objeto: Fornecimento
pela contratada de Peças Sobressalentes da marca Reason para a UHE
Mauá; Data de Assinatura: 22/02/16; Prazo de Vigência: 120 dias;
Prazo de entrega: até 90 dias; Valor global do Contrato: R$
19.130,30.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato CECS Nº 012/14; Objeto: Contratação da Prestação de Serviços Subaquáticos de Mergulho para
Limpeza e Inspeçãodas Grades das Tomadas D'água da UHE Mauá;
Contratada: Valle Rio Negro Atividades Subaquáticas Ltda. - ME.,
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