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EMPREGO E ECONOMIA

Os postos de atendimento
da Secretaria municipal de
Trabalho e Emprego (SMTE)
estão com 141 vagas abertas
para inscrições. Há oportu-
nidades com e sem exigência
de experiência, para todos os
graus de escolaridade, com
destaque no número de
chances para pessoas com
necessidades especiais.

Quem tem o nível funda-
mental completo pode con-
correr às seguintes chan-
ces: cozinheiro de restau-
rante (1); atendente do se-
tor de frios e de laticínios
(1); cozinheiro industrial
(1) e garçom (1). 

Para se candidatar é preci-
so ir a um dos postos da SM-
TE e levar carteira de traba-
lho, RG, PIS e laudo médico.
Quem achar melhor, pode en-

viar o currículo para os emails
smte.selecao@gmail.com ou
smteboasvagas@gmail.com,
com seu nome e cargo deseja-
do no assunto.

Vagas fresquinhas
em todos os níveis
Secretaria de emprego abriu novas oportunidades
que não exigem experiência e são de início imediato

O cargo de cozinheiro industrial está entre as chances

DIVULGAÇÃO

Os contribuintes da cidade
do Rio têm até 30 de setem-
bro para fazer o direciona-
mento de créditos da Nota
Carioca para os imóveis que
serão beneficiados com des-
conto de até 100% no valor do
Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) de 2017. 

O programa exige que o
contribuinte tenha, ao menos,
R$ 25 em créditos. O abati-
mento dado pela Prefeitura
do Rio também valerá para
imóveis com débitos de IPTU, 

Para reduzir o valor, é pre-
ciso se inscrever no programa
e ter saldo mínimo de um real,
com cadastro no site https://
notacarioca.rio.gov.br/se-
nhaweb/login.aspx. 

Nota Carioca:
crédito para
abater IPTU

REQUERIMENTO DE LICENÇA
INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A – CNPJ 60.452.752/0001-15,
torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC,
através do processo nº 14/200395/2016, a Licença Ambiental Municipal de
Instalação para a Subestação e o Sistema de Geração de Energia Elétrica do
EMPREENDIMENTO SITUADO A RUA MARQUÊS DE POMBAL, 75 – CENTRO.

AVISO DE ADIAMENTO
Processo nº 1671/2016

Adiamos SINE DIE a Concorrência nº 01/2016 – SEMEC/CT, que aconteceria no dia
01/09/2016, às 10:00h, atendendo à Deliberação 262/14 do TCE-RJ.

Jorge Luiz de Araujo
Presidente da CPL

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUMLIC
COMISSÃO SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 101/2016 – Objeto: aquisição de equipamentos médicos para
proporcionar melhor atendimento aos usuários da rede pública de saúde, através da
Proposta nº 11800.731000/1140-04 do MS, através do Proc. Adm. nº: 23.112/2014 - Data/
Hora: 15/09/2016, às 15:30 horas. Valor Estimado: R$ 320.030,00. O edital de Pregão
Eletrônico encontra-se disponível no site www.licitacoes-e.com.br. Demais informações e
questionamentos poderão ser enviados para o e-mail: licitacao.resende@gmail.com ou obtidas
através do tel: (0XX24) 3354-3922.

Carlos José da Silva
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato de desenvolvimento, hospedagem e atualização
diária da base de dados da home page oficial da Câmara Municipal de Nova Iguaçu.

Termo Aditivo nº: 004/2016.
Processo nº: 1027/2016.
Contratado: PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. – EPP.
Prazo de Execução: 06 (seis) meses.
Início e Término: de 26/08/2016 a 25/02/2017.
Valor do contrato: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.
Assinatura do termo: 26/08/2016.

Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato de manutenção preventiva e corretiva de sistemas
de automação de fechadura eletrônica com teclado digital e no break, com reposição de
peças, para diversos setores desta Casa Legislativa

Termo Aditivo nº: 003/2016.
Processo nº: 936/2016 - CMNI.
Contratado: STELLAR COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
Prazo de Execução: 06 (seis) meses.
Início e Término: de 26/08/2016 a 25/02/2017.
Valor do Termo: R$ 24.540,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta reais).
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.
Assinatura do Termo: 26/08/2016.

Nova Iguaçu, 26 de agosto de 2016
Mauricio Morais

Presidente

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

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 05/2016 - Objeto: contratação de empresa especializada para execução
de serviços de adequação do “Cine Vitória” ao projeto de segurança aprovado no DGST -
CBMERJ, através do Processo Administrativo nº 28880/2015. Data/Hora: 22/09/2016, às
14:00h. Valor Estimado: R$ 86.509,61. Tomada de Preços nº 07/2016 - Objeto: contratação de
empresa especializada para execução de serviços de reforma da Escola Municipal Lídia Pires
de Magalhães (forro, pintura, elétrica, hidráulica e outros), através do Processo Administrativo
nº 24425/2013. Data/Hora: 19/09/2016, às 14:00h. Valor Estimado: R$ 73.962,14. Tomada de
Preços nº 08/2016 - Objeto: contratação de empresa especializada para execução de serviços
de remoção de tinta/cera com posterior tratamento do piso de granitina, com polimento geral,
restauração do brilho natural e impermeabilização, em dependências do Hospital Municipal
de Emergência Henrique Sergio Grégori, através do Processo Administrativo nº 18417/2015.
Data/Hora: 21/09/2016, às 14:00h. Valor Estimado: R$ 35.435.84. As Tomadas de Preços
encontram-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Resende, www.resende.rj.gov.
br/blogtransparencia. Mais informações e questionamentos poderão ser enviados para o
e-mail:editais.resende@gmail.com ou obtidas através do tel: (0XX24) 3354-4625.

Carlos José da Silva
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

PREFEITURAMUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
AVISO Nº. 071/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2016
OBJETO: Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, de Medicamentos para
Atendimento a Ordens Judiciais (Entrega em 24 horas).
PROCESSO(S) ADMINISTRATIVO(S): 12.121/16.
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: 14/09/2016, às 10:00 horas

Cláudia Lúcia Marcondes de Castro Lobo
Pregoeira

A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal
de Resende, RJ, comunica a V. Sas, que tendo em vista a necessidade de revisão
do edital, fica adiada em “SINE-DIE”, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico
no 97/2016, cujo objeto é Aquisição de material de construção para atender
às necessidades da seção de manutenção de sinalização horizontal, através
da Superintendência Municipal de Transporte-Sumtran, através do Processo
Administrativo no 9460/2016. Ficando a nova data a ser informada posteriormente.

Carlos José da Silva
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO


