
Processo nº 883/2016 - Baseado nos pareceres da ACI e da Procuradoria,
homologo a prorrogação do Contrato nº 004/2015, na forma da cláusula 2.1 e do
Art. 57, II da Lei nº 8.666/93, cujo objeto é a manutenção periódica de 31 (trinta
e um) aparelhos de ar-condicionado desta Casa, com troca de toda e qualquer
peça necessária para a realização da manutenção, exceto troca de compressores,
tendo como contratada a empresa RIO LASTEF COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA., no valor de R$ 6.602,00 (seis mil, seiscentos
e dois reais) por mês, pelo período de 06 (seis) meses, perfazendo o valor global
de R$ 39.612,00 (trinta e nove mil, seiscentos e doze reais).

Em 05 de setembro de 2016
Mauricio Morais

Presidente

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
PREGÃO PRESENCIAL N.º 047/2016 (P. A. 10.194/2016) - Objeto resumido: contratação de
empresa especializada para execução de serviço de publicação em jornal de grande circulação
dos atos oficiais da Administração Pública Municipal com tiragem e distribuição em todo o
Estado do Rio de Janeiro para atender à Secretaria Municipal de Governo. Tipo de licitação:
menor preço unitário por item. Condições e local para a retirada do edital: 01 (uma) resma
de papel A4 e trazer o carimbo da empresa. Junto à C. P. L. nas dependências da P. M. I., com
sede na Rua General Bocaiúva, n° 636, Centro, Itaguaí - RJ, de segunda a sexta, de 10 as 16
horas ou no site da Prefeitura (http://www.itaguai.rj.gov.br). Data e hora da realização: dia 19
de setembro de 2016, às 10 horas. Local: A sessão realizar-se-á no endereço supramencionado.

Samuel Moreira da Silva – Pregoeiro
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EMPREGO E ECONOMIA

O projeto “Portela Dá Tra-
balho”oferece hoje 1.300 va-
gas de emprego em sua 46ª
edição, que será realizada na
quadra da agremiação (Rua
Clara Nunes 81, Madureira),
de 9h às 14h. No local, profis-
sionais de recursos humanos
de 14 empresas irão entrevis-
tar os candidatos. Serão con-
templados diversos níveis de
escolaridade, e a média sala-
rial é de R$ 1.900.

As empresas que partici-
pação desta edição do evento
são: Contax, Grupo Redentor,
Lojas Americanas, Nutrab,
Personal Service, RH10, Sin-
dRio, Supermercados Guana-
bara, SuperPrix, UP Essence,
Verzani & Sandrini, Viação
Madureira-Candelária, Vida
Útil e Walter’s Coiffeur.

Podem participar da sele-
ção geral homens e mulheres
a partir de 18 anos. Os docu-
mentos necessários para a en-
trevista são cópia da identida-
de, cópia do CPF, carteira de
trabalho e currículo. Os inte-
ressados nas vagas de moto-

rista devem levar a carteira de
habilitação. Todas as oportu-
nidades poderão ser preen-
chidas sem aviso prévio.

O evento contará, ainda,
com a presença do Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai), que vai
oferecer mais de 160 vagas
em cursos gratuitos de quali-

ficação profissional. As chan-
ces são para operador de tra-
tamento de águas e efluentes,
soldador de estruturas na-
vais, soldador de estruturas
metálicas, desenhista mecâ-
nico, caldeireiro, operador de
máquinas de usinagem con-
vencionais e operador de usi-
nagem de máquinas CNC.

Vagas que vão dar
samba na Portela
Evento na quadra da escola de Madureira terá 1.300
chances de trabalho em todos os níveis de escolaridade

Os interessados devem ir ao local entre 9h e 14h de hoje

DIVULGAÇÃO

Estudantes têm até o pró-
ximo domingo para se ins-
creverem no programa de es-
tágio da TIM. Nesta edição, a
operadora selecionará tam-
bém pessoas com deficiên-
cia. São cerca de 200 oportu-
nidades para alunos a partir
do terceiro período da gradu-
ação tradicional ou tecnólo-
go em cursos de áreas varia-
das como Engenharia, Co-
municação, Direito, Admi-
nistração, dentre outras.

A TIM oferece benefíci-
os, como smartphone com

plano de voz e internet ili-
mitada, vale-refeição, vale-
transporte, seguro de vida e
assistências médica e
odontológica. 

Para se inscrever,acesse o
site www.tim.com.br/pro-
gramadeestagiotim (ou
www.tim.com.br – Sobre a
TIM | Carreira | Oportunida-
des | Veja Mais | Programa
de Estágio TIM). Na página,
também é possível conferir
quais são os cursos de gradu-
ação e superiores de tecnolo-
gia elegíveis.

TIM: últimos dias
para estagiários

Bancários de todo o país
entram hoje em greve, por
tempo indeterminado. A pa-
ralisação afeta agências do
Estado do Rio. Embora não
fale em percentuais, a expec-
tativa do Sindicato dos Ban-
cários Rio é de grande adesão.

Segundo a Confederação
Nacional dos Trabalhadores

do Ramo Financeiro (Con-
traf-CUT), os bancários deci-
diram parar após cinco roda-
das de negociação. A catego-
ria defende reposição da in-
flação de 9,57% referente aos
últimos 12 meses mais 5% de
ganho real no salário. Já os
bancos propuseram 6,5%, ne-
gado pelos funcionários.

As alternativas que esta-
rão funcionando para você
não atrasar as contas são as
seguintes: caixas eletrônicos,
internet banking, mobile
banking, atendimento por te-
lefone e estabelecimentos cre-
denciados, como alguns su-
permercados, casas lotéricas
e Correios. 

Bancários entram em greve


