
Termo de Rerratificação de Valor do Contrato de Locação não residencial nº 009/2013 do
prédio anexo à sede da Câmara Municipal de Nova Iguaçu.
Termo de Rerratificação nº: 001/2016.
Processo nº: 165/2016 - CMNI.
Locador: ESPÓLIO DE EVANGELINA SOARES DE MOURA.
Objeto: Locação do prédio da Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, no48 - centro - Nova Iguaçu-RJ
Prazo de Locação: 05 (cinco) anos.
Início e Término: de 04/11/2013 a 03/11/2018.
Valor mensal do alugel: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
Valor total do contrato: R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).
Assinatura do termo: 07/10/2016.
Dotação: 3.3.90.36.00.00.00. - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física.

Nova Iguaçu, 07 de outubro de 2016
Mauricio Morais

Presidente

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

A Contax, uma das maio-
res empresas de BPO e CRM
do país, está abrindo opor-
tunidade em meio à crise do
mercado de trabalho e ofe-
rece mais de 1.600 ofertas
de emprego em diversos es-
tados do país. A empresa es-
tá selecionando candidatos
para vagas de operador de
atendimento em cidades
como São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Porto Alegre e Rio
Branco. Para se candidatar
a alguma das vagas em
aberto na Contax e saber
mais informações sobre as
demais oportunidades em
outras unidades, basta
acessar a página da empre-
sa no Facebook e clicar no
ícone “Trabalhe Conosco”. 

Na rede social também é
possível visualizar oportu-
nidades em aberto e até
mesmo enviar currículo. Os
funcionários da Contax
também podem indicar
amigos para trabalhar na
empresa. Os processos sele-
tivos para as oportunidades
em aberto ocorrem até o dia
20 de outubro. 

Oportunidades
para operador
de atendimento

A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) alterou a data
da prova discursiva de
dois editais de concursos
públicos para nível médio
e superior. Agora, as pro-
vas discursivas serão
aplicadas no dia 11 de
dezembro. Anteriormente,
elas estavam marcadas
para 20 de novembro. 

FioCruz altera
data de provas

PREFEITURAMUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
AVISO Nº.092/2016

Tendo em vista que dia 28/10/2016 é feriado para o funcionalismo público,
avisamos que a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.003/2016, que tem por
objeto a Concessão para Implantação e Comercialização do Sistema
de Geração de Energia Térmica ou Elétrica através do Gás de Síntese
produzido pelo Aterro Controlado, será realizada no dia 01/11/2016, às
15:00 horas.
Teresópolis, 14 de outubro de 2016.
Felipe Bôa Ventura Corrêa
Presidente da Comissão de Licitação

AVISO Nº.093/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº.048/2016

OBJETO: Registro de Preços, pelo período de 06 (seis) meses, de Material de Pintura.
PROCESSO(S) ADMINISTRATIVO(S): 16.443/16.
EDITAL:sala do D.L./C.M.L., das 12:00 às 18:00 horas, mediante a entrega de 01 (uma)
resma de papel ofício 2 e carimbo contendo o CNPJ da Empresa, ou pela internet no
endereço: http://www.teresopolis.rj.gov.br/diario-oficial.
INFORMAÇÕES: D.L./C.M.L., Av. Feliciano Sodré, 611 - Centro, Teresópolis/RJ, Tel/Fax:
(21) 2742-3885 e 2742-3352 ramal: 2051, das 12:00 às 18:00 horas.
DATA / HORA DA LICITAÇÃO: 03/11/2016, às 10:00 horas.

Cláudia Lúcia Marcondes de Castro Lobo

Pregoeira


