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SINDICATO DOS PRÁTICOS
DO ESTADO DO MARANHÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Práticos do Estado do Ma-
ranhão, Sr. Marcelo Delgado Alves, brasileiro, casado sob regime de
comunhão parcial de bens, Pratico da Baia de São Marcos, portador
da CI nº 394018 Marinha do Brasil, CPF 758.618.797-53, PIS/PA-
SEP/NIT180.54197.35-2, com endereço na Av. Dos Holandeses, nº
11, Torre Maré, Bloco 10, Apto. 22, Ponta D'areia, CEP 65077-357,
São Luís-MA,onde receberá correspondências, para fins de adequação
a Portaria 326/2013 do MTE, convoca todos os membros da categoria
dos profissionais legalmente habilitados para o exercício da profissão
de prático no Estado do Maranhão a comparecerem à Assembleia
Geral Extraordinária, a ser realizada na Rua Montes Altos nº 8, Sala
5, Quintas do Calhau, CEP 65072-003, São Luís-MA, no dia 18 de
março de 2016, às 17:00horas, em primeira convocação, e às 17 horas
e 30 (trinta) minutos, em segunda e última convocação, para de-
liberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) ratificação da Fun-
dação do SINDICATO DOS PRÁTICOS DO ESTADO DO MA-
RANHÃO, 2) ratificação da Aprovação do Estatuto; 3) Eleição, apu-
ração e posse dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; 4)
Outros Assuntos.

São Luís-MA, 16 de fevereiro de 2016.
MARCELO DELGADO ALVES

SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Pú-
blico do Estado do Ceará (SINSEMPECE), resolve Convocar As-
sembleia Geral Extraordinária da Categoria a ser realizada no dia 12
de março de 2016, às 09hs30min, em primeira chamada, e 10hs, em
segunda e última chamada, na Assembleia Legislativa do Ceará, com
endereço na Av. Desembargador Moreira, 2807 - Bairro: Dionísio
Torres - CEP: 60.170-900, Fortaleza - Ceará, para deliberar acerca do
exercício do direito de greve pelos trabalhadores do Ministério Pú-
blico do Estado do Ceará (MPCE), bem como acerca dos interesses a
serem defendidos por meio do movimento paredista, tendo em vista o
desinteresse da Administração do MPCE em negociar a pauta de
reivindicação da categoria, bem como o descumprimento, por parte
MPCE, do acordo que pôs fim ao movimento grevista deflagrado no
ano de 2015.

Fortaleza - CE, 19 de fevereiro de 2016.
FRANCISCO ANTÔNIO TÁVORA COLARES

SINDICATO DOS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS NA AGRICULTURA
FAMILIAR - SINTRAF DE TIMON - MA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agri-
cultura Familiar - Sintraf do Município de Timon - MA, através de
seu Presidente infra-assinado, convoca todos (as) trabalhadores (as)
da categoria específica da Agricultura Familiar, conforme legislação
vigente, residentes e em atividade no Município de Timon a se reu-
nirem em Assembléia Geral Extraordinária de Dissociação e Ra-
tificação da Fundação do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalha-
doras na Agricultura Familiar - Sintraf de Timon - MA, a se realizar
no dia 21 de Março de 2016, às 10 horas, em primeira e segunda
convocação, conforme o estatuto social da entidade, na sede do SIN-
TRAF no Município de Timon -MA, sito à Rua Firmino Gonçalves
Pedreiras, nº 1738 em Timon, a fim de discutir e deliberar sobre a
seguinte ordem do dia:

1.Leitura, discussão e aprovação da dissociação da categoria
profissional específica dos Agricultores Familiares de Timon, de-
rivando da categoria eclética dos trabalhadores rurais;

2.Aprovação da Ratificação da Fundação do Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Timon,
conforme legislação vigente.

3.Aprovar a alteração estatutária em conformidade com a
legislação vigente, bem como a atualização do estatuto social do
sindicato na forma da Lei.

A mesa diretora e as formas de discussão e deliberação serão
decididas pelos próprios interessados presentes na assembléia.

Timon-MA, 19 de fevereiro de 2016.
JOSÉ RIBAMAR SILVA LIMA

SINDICATO DOS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS NA AGRICULTURA
FAMILIAR - SINTRAF DE ZÉ DOCA E

ARAGUANÃ - MA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agri-
cultura Familiar de Zé Doca e Araguanã, Estado do Maranhão, atra-
vés de seu Presidente infra-assinado, convoca todos (as) trabalhadores
(as) da categoria específica da Agricultura Familiar, conforme le-
gislação vigente, residentes e em atividade nos municípios de Zé
Doca e Araguanã a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária
de Dissociação e Ratificação da Fundação do Sindicato dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Zé Doca e
Araguanã, a se realizar no dia 21 de Março de 2016, às 10 horas, em
primeira e segunda convocação, conforme o estatuto social da en-
tidade, na sede do SINTRAF no Município de Zé Doca e Araguanã,
sito à Rua 13 de Maio nº 297 em Zé Doca, a fim de discutir e
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1.Leitura, discussão e aprovação da dissociação da categoria
profissional específica dos Agricultores Familiares de Zé Doca e
Araguanã, derivando da categoria eclética dos trabalhadores rurais;

2.Aprovação da Ratificação da Fundação do Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Zé Doca e
Araguanã, conforme legislação vigente.

3.Aprovar a alteração estatutária em conformidade com a
legislação vigente, bem como a atualização do estatuto social do
sindicato na forma da Lei.

A mesa diretora e as formas de discussão e deliberação serão
decididas pelos próprios interessados presentes na assembléia.

Zé Doca-MA, 19 de fevereiro de 2016.
FRANCIMAR SOUSA RIBEIRO

SINDICATO DOS TRABALHADORES
NA INDÚSTRIA DE PAPEL, CELULOSE, PASTA

DE MADEIRA PAPA PAPEL, PAPELÃO,
ARTEFATOS DE PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA

DE PENÁPOLIS E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores na In-
dústria de Papel, Celulose, Pasta de Madeira para Papel, Papelão,
Artefatos de Papel, Papelão e Cortiça de Penápolis e Região- SP, com
sede na Avenida Capitão Moisés nº 66, Vila Popular, Penápolis-SP.,
por seu representante legal convoca todos os membros da categoria
dos trabalhadores na indústria de papel, celulose, Pasta de madeira
para papel, papelão, artefatos de papel, papelão e cortiça dos mu-
nicípios de Alto Alegre, Andradina, Araçatuba, Avanhandava, Bilac,
Birigui, Coroados, Glicério, Guaiçara, Guararapes, José Bonifácio,
Lins, Mirandópolis, Mirassol, Penápolis, Promissão, São José do Rio
Preto e Tupã - SP e Três Lagoas MS., para Assembleia Geral Ex-
traordinária á realizar-se no dia 11 de abril de 2016 com início ás
17h30 em primeira convocação ou ás 19h30 em segunda convocação
com qualquer número de membros da categoria presentes na sede
social sito á avenida Capitão Moisés nº 66, Vila Popular, Penápolis -
SP para tratar da seguinte ordem do dia: 1- Reforma Estatutária.

Penápolis-SP 19 de fevereiro de 2016.
JOSÉ CARLOS PINHEIRO

Diretor-Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO
COMÉRCIO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores no Comércio do Município
de Ananindeua, CNPJ.83.341.008/0001-49, com base territorial de
representação no Município de Ananindeua em cumprimento a por-
taria 326 do Ministério do Trabalho e Previdência Social, vem pelo
seu subescritor e Presidente Jorge Luiz Rodrigues Soares -
CPF.184.830.892-20, com endereço Conjunto Guajará I Travessa WE
63 - Casa 1522-Bairro Coqueiro -Ananindeua/Pa, Convocar todos os
membros da categoria dos Trabalhadores que trabalham nas empresas
do 1º Grupo - Atacadista - de algodão e outras fibras vegetais; carnes
frescas e congelada;carvão vegetal e lenha;gêneros alimentícios(in-
clusive Frigoríficos e Laticínios); tecidos, vestuário e armarinho; lou-
ças, tintas e ferragens; material de construção; material elétrico; pro-
dutos químicos para indústria e lavoura;drogas e medicamentos;sa-
caria;pedras preciosas; jóias e relógios;de álcool e bebidas ; couros e
peles;de frutas;artigos sanitários; vidro plano, cristais e espelhos; apa-
relhos e materiais óticos; sucata de ferro; de café;derivados de Pe-
tróleo; solventes de petróleo ;minérios e pesquisas e de bijuterias; 2º
Grupo - Varejista Lojistas do Comércio (estabelecimentos de tecidos,
vestuário, adorno, objetos de arte, louças finas, cirurgia, de movies;
gêneros alimentícios (Supermercados, Hipermercados, Shopping Cen-
ters e Mercearias); maquinismos, ferragens e tintas (utensílios e fer-
ramentas); material médico, hospitalar e científico; calçados; material
elétrico e aparelhos eletrodomésticos; veículos; peças e acessórios
para veiculos; carvão vegetal e lenha; Estabelecimentos de serviços
Funerários; material ótico, fotográfico e cinematográfico; livros; ma-
terial de escritório e Papelaria; derivados de petróleo (inclusive la-

vagem de veículos); distribuidoras de gás liquefeito de petróleo;
transportador/Revendedor/Retalhista de óleo diesel, combustível e
querosene; de garagem, estacionamento e limpeza e conservação de
veículos; carnes frescas e de produtos farmacêuticos; 3º Grupo-Agen-
tes Autônomos no Comércio, na área de: corretores de mercadorias
(warrant), corretores de navios, corretores de imóveis, locação de
bens móveis (locadoras de carros, roupas, guindastes, andaimes), des-
pachantes e aduaneiros, despachantes, leiloeiros, representantes co-
merciais, comissários e consignatários, agentes da propriedade in-
dustrial, corretor de jóias e pedras preciosas, corretores de café, ad-
ministradores de consórcios, empresas de arrendamento mercantil
(Leasing), empresas de fomento mercantil (Factoring), empresas co-
merciais exportadoras e importadoras, tradings, empresas de asses-
soramento, perícias, informação e pesquisas, escritórios e empresas de
serviços Contábeis, fotógrafos profissionais autônomos (exceto fo-
tógrafo profissional e repórteres fotógrafos), auto e moto escolas
(inclusive instrutores), locadoras de fitas de vídeo, discos, video-
games e laser, foto copiadoras, xérox, reprografia e cricheiras, agen-
ciamento de containers do município de Ananindeua, para a As-
sembléia Geral Extraordinária , que será realizada no dia 14/03/2016
, às 19:00 horas em 1ª convocação e as 19:30 em 2ª, conforme seu
quorum estatutário de presentes,sito à Rua Claúdio Sander 231 -Altos
Centro - Ananindeua/Pa; para discutir e aprovar: A) Extensão de
representação de categoria para comercio e serviços; B) Mudança da
denominação para (Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Ser-
viço do Município de Ananindeua); C) Adaptar seu Estatuto ao Novo
Código Civil.

Ananindeua-PA, 18 de fevereiro de 2016.
JORGE LUIZ RODRIGUES

Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS BOMBEIROS
DE AERÓDROMOS DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do SINBARJ, CNPJ nº 11.296.300/0001-86,
convoca toda a categoria dos Bombeiros Profissionais de Aeródromos
do Estado do RJ, para AGO, que será realizada no dia 21/03/2016, na
R. Desembargador Lima Castro, 224/101, Niterói, RJ, às 10:00h e às
11:00h em 2ª e última convocação. Pauta: 1. Rerratificação de fun-
dação, 2. Eleição p/cargo em vacância, 3. Discutir sobre Acordo
Coletivo 2016, 4. Assuntos Gerais.
Rua Francisco Vale, nº 23, Engenheiro Leal, RJ, CEP 21350-101

Rio de Janeiro-RJ, 19 de fevereiro de 2016.
JULIO CESAR SANTOS DE SOUZA

CPF nº 795.616.917-87

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2016

Processo nº 054.000.720/2015. Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada para realização de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, com aplicação de peças, materiais e equipamentos para
aeronaves de asa fixa da PMDF, a saber o CESSNA, modelo T210 N,
prefixo PR-LLN, ano 1979 no valor estimado de R$ 383.027,03
(trezentos e oitenta e três mil e vinte e sete reais e três centavos).
Tipo: Menor Preço. Data limite para recebimento das propostas: Dia
07.03.2016, às 14horas. Unidade Orçamentária: 170393; Fonte de
Recursos: 100; Programa de Trabalho: 288450903-0036.0053; Ele-
mento de Despesa: 33.90.30 Material de Consumo e 33.90.39, Outros
Serviços de Terceiros, Cópia do Edital encontra-se no sítio www.com-
prasgovernamentais.gov.br e em www.pmdf.df.gov.br. UASG:
926016. Informações: 3190-5560/3190-5565/3190-5555/3190-
5556/3190-5559/3910-1367.

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2016.
FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES

Ordenador de Despesas

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

AV I S O
PREGÃO ELETRÔNICO N° 61/2015 - UASG 925041

A Pregoeira comunica aos interessados que o pregão acima
citado, cujo objeto é Serviços Integrados de Manutenção, Opera-
cionalização, Recepção, Triagem e Apoio à Gestão do Sistema In-
tegrado de Atendimento ao Cidadão nas Unidades e Central do NA
HORA da Subsecretaria de Modernização do Atendimento Imediato
ao Cidadão, conforme especificações, condições e prazos constantes
do Termo de Referência - Anexo I do Edital, Processo nº
400.000.671/2015 - SEJUS, que se encontrava suspenso, em cum-
primento a Decisão Interlocutória proferida pelo Juiz Plantonista,
André Gomes Alves, do TJDFT, no dia 06/01/2016 às 20h29, terá
continuidade no dia 26 de fevereiro de 2016 às 09h30min, depois de
autorizado o seu prosseguimento por meio da Decisão Interlocutória
proferida pelo Juiz Jansen Fialho de Almeida, do TJDFT, no dia
17/02/2016 às 14h54.

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2016.
GERARDA DA SILVA CARVALHO
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