
NOTA
O Sindicato dos Garçons, Barmen e Maitres do Estado do Rio de Janeiro - SIGABAM,
comunica a toda sua categoria, não filiados ao sindicato, que pretendam fazer a
discordância da Taxa Assistencial, que está aberto o prazo. A referida discordância
poderá ser feita a qualquer tempo, através de comparecimento nas sedes sociais do
sindicato, por meio postal ou eletrônico, dentro da vigência da Convenção Coletiva atual.

Antônio Francisco dos Anjos Filho - Presidente

São João de Meriti, 25 de Novembro de 2016.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA.
O AUTO POSTO ACONCHEGO DE MERITI LTDA sob n° CNPJ: 10.925.601/0001–69, torna públi-
co que recebeu da SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DE MERITI através do Processo n° 1508/2014 a renovação da licença municipal de
operação n° 0204/2016, com validade de 28 de Outubro de 2021, para atividade de posto de
Abastecimento de Combustíveis localizado na Rua Cândido Maia, 12 São João de Meriti em
substituição a licença municipal de operação número 0119/2014.

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

Termo Aditivo de Valor do Contrato nº 008/2013 de Prestação de
Serviços de Conservação e Limpeza da CMNI

Termo Aditivo de Valor nº: 001/2016.
Processo nº: 926/2016 - CMNI.
Contratado: EIMS – EMPRESA IGUAÇU DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Fundamentação Legal: Art. 65, II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.
Valor do Termo: R$ 77.391,80 (setenta e sete mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta centavos).
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).
Assinatura do Termo: 26/08/2016.

Nova Iguaçu, 26 de agosto de 2016.
MAURICIO MORAIS

Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO SINE DIE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2016

A Câmara Municipal de Macaé, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público,

o aviso de adiamento “SINE DIE”; da Sessão Pública que seria realizada no dia 29/11/2016, às

10:30h, referente ao Edital n° 050/2016, devido à solicitação do Tribunal de Contas do Estado

do Rio de Janeiro, conforme Ofício SGE/CEE n° 177/2016 TCE/RJ.

Macaé-RJ, 25 de novembro de 2016

Gabriele Vidal Souza
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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SURDEZ

4x R$ 375,00
MÉIER:

Rua Dias da Cruz 155 / 507

☎ 2591-5300 / 2269-9304
☎ 2252-5991 / 2509-4195

RETROAURICULAR

INTRACANAL

Francisco Freitas
Fonoaudiólogo - CRFa - 14522

OTOVOX
APARELHOS AUDITIVOS

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

Processo nº 293/2016 - Baseado no parecer da ACI, homologo a licitação nº 004/2016, na
modalidade convite, adjudicando a contratação de empresa especializada em manutenção
preventiva e corretiva de sistema CFTV digital com reposição de peças para 60 (sessenta)
câmeras de infravermelho e acessórios desta Casa à empresa STELLAR COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA., no valor total de R$ 38.220,00 (trinta e oito mil,
duzentos e vinte e dois reais), pelo período de 06 (seis) meses.

Em, 23 de novembro de 2016.
MAURICIO MORAIS

Presidente
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EMPREGO E ECONOMIA

MÁRCIO ALVES

A Black Friday de 2016
fez mais sucesso que a do
ano anterior: segundo ba-
lanço divulgado pela Ebit,
empresa de dados sobre co-
mércio eletrônico, as ven-
das foram 60% maiores em
2016. Das 20h de quinta-
feira até as 8h da manhã de
ontem, as transações soma-

ram R$ 519 milhões. Na
mesma base de compara-
ção, o número de pedidos
cresceu 23%, de 621 mil pa-
ra 763 mil.

Segundo o Ebit, no inter-
valo de maior movimento da
Black Friday, entre 0h e 1h,
foram realizados cerca de 50
pedidos por segundo nas lo-

jas na internet.
O monitoramento indi-

cou que, com o início dos
descontos, o e-commerce
faturou R$ 354,9 milhões
na quinta, véspera da data
das megapromoções. A alta
foi de 236% na comparação
com o mesmo dia da sema-
na anterior, quando o fatu-

ramento foi de R$ 105,7
milhões.

Caso as promoções fos-
sem mantidas, a tendência
era que a Black Friday 2016
atinjisse a previsão inicial da
Ebit, de R$ 2,1 bilhões em
faturamento somente na
sexta-feira — alta de 30%
ante o ano passado.

Uma alta e tanto na Black Friday 
Vendas em lojas da internet foram 60% maiores que em 2015, e somaram R$ 519 milhões

Compras online: sucesso

A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) di-
vulgou ontem que a bandeira
tarifária volta a ser verde em
dezembro. Este mês, a ban-
deira ficou amarela, o que im-

plicou na cobrança de R$
1,50 para cada 100 kWh de
energia consumidos. Ou seja,
não terá mais cobrança extra.

Segundo a Aneel, o au-
mento de chuvas em algu-

mas regiões, nas últimas se-
manas, e a melhora no ar-
mazenamento de água em
reservatórios de algumas
das principais hidrelétricas
do país ajudaram na mudan-
ça. Além disso, essa situação
permite o desligamento de
térmicas mais caras e o acio-
namento de outras, de custo
mais baixo.

Luz vai ficar mais barata CURTINHAS

O Tribunal Regional Fede-
ral da 2ª Região, que com-
preende Rio de Janeiro e
Espírito Santo, abriu con-
curso para formar cadas-
tro de reserva em cargos
de níveis médio e superior.
Os salários são de R$ R$
6.167,99 para nível médio
e R$ 10.119,93 para nível
superior. A jornada é de
40 horas semanais. As
inscrições estarão abertas
até 21 de dezembro, pelo
site. As taxas são de R$
60 (nível médio) e R$ 70
(nível superior). Os cargos
de técnico são para áreas
Administrativa, Segurança
e Transporte, entre outras.

Tribunal abre
concurso público

O rendimento real mensal
do trabalhador brasileiro
caiu R$ 257 em 2015,
segundo a PNAD. Foi a
primeira vez em 11 anos
que isso ocorreu. O desem-
prego foi o principal fator.

Renda de família
caiu R$ 257 


