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EMPREGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

Licitação Nº 32/2014
Pregão Presencial Nº 31/2014

A Prefeitura Municipal de São Sebastião do Alto, através da Comissão Permanente
de Licitação, torna público, que fará realizar no dia 25/08/14, às 9:00, na sala da
Secretaria Municipal de Administração, Rua Dr. Julio Vieitas, n.º 88, Centro, São
Sebastião do Alto/RJ, Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço por item, objetivando AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, nos termos do que
dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e alterações posteriores. Maiores
esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço Rua Dr. Julio Vieitas n.º 88,
Centro, São Sebastião do Alto/RJ, Tel/Fax: (22) 2559-1160.

São Sebastião do Alto, 06/08/2014.

Victor Barros Martins
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS - CL/ TP N� 03/2014

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO torna público e comunica aos interessados
que realizará licitação, nos seguintes termos:
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - CL/ TP N 03/2014
Data: 26 de agosto de 2014 Horário: 16:00 horas
Processo Administrativo: CMRJ 0896/2014
Objeto: É a escolha da proposta mais vantajosa, representada pelo menor preço, para aquisição e instalação de ar condicionado,
para os Gabinetes de Vereadores e Setores Administrativos, localizados no Palácio Pedro Ernesto e no Edifício Eurico Gaspar
Dutra, incluindo todos os serviços necessários para a instalação e funcionamento dos aparelhos.
Tipo de Licitação: Menor Preço Global
Valor Total Estimado: R$ 145.920,00 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e vinte reais)
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias.
O Edital e respectivos Anexos estão disponíveis para consulta e podem ser retirados na Comissão de Licitação situada na Praça Floriano,
51 - 33 andar – sala 3302 – Centro – Rio de Janeiro, no horário das 13:00 às 17:00 horas. Informações tel. 3814-1168 ou 3814-1181.
As empresas interessadas poderão trazer PEN DRIVE para copiar a Proposta Detalhe.

Processo nº 584/2014 - Baseado nos pareceres da ACI e da Procuradoria, homo l-
ogo o aditamento de valor do Contrato nº 008/2013 no percentual de 11,41% do seu
valor mensal para prestação de serviços de conservação e limpeza desta Casa, com
a empresa EIMS - EMPRESA IGUAÇU DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA., corrigindo
o seu valor mensal para R$ 68.071,51 (sessenta e oito mil, setenta e um reais e
cinquenta e um centavos).

Processo nº 673/2014 - Baseado nos pareceres da ACI e da Procuradoria, homo l-
ogo a prorrogação do Contrato nº 005/2013, na forma da cláusula 2.1 c/c artigo 57,
II da Lei nº 8.666/93, cujo objeto é a locação de 01 (uma) máquina de xerox, tendo
como contratada a empresa WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., no valor
de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) por mês, pelo período de 12 (doze)
meses, perfazendo o valor global de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais).

Processo nº 727/2014 - Baseado nos pareceres da ACI e da Procuradoria, homo l-
ogo a prorrogação do Contrato nº 006/2013, na forma da cláusula 2.1 c/c artigo 57,
II da Lei nº 8.666/93, cujo objeto é a digitalização de documentos  do Arquivo desta
Casa, tendo como contratada a empresa MVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFOR-
MÁTICA LTDA.- ME, no valor de R$ 6.217,50 (seis mil, duzentos e dezessete reais e
cinquenta centavos) por mês, pelo período de 12 (doze) meses, perfazendo o valor
global de R$ 74.610,00 (setenta e quatro mil, seiscentos e dez reais).

Em, 06 de agosto de 2014

MAURICIO MORAIS
Presidente

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Gabinete da Presidência.

POLICLÍNICA MILITAR 
DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014
Objeto: Tomada de Preços para realização do
serviço de Manutenção das Instalações da
Clínica Médica I da PMRJ, conforme
especificações constantes do edital. Íntegra do
edital, a partir de 08/08/2014, no endereço:
www.comprasnet.gov.br. Abertura dos enve -
lopes contendo a documentação de habilitação
e as propostas de preços: 27/08/2014, às 09:15h,
no endereço: Rua Moncorvo Filho, nª 34, Centro,
Rio de Janeiro – RJ. Informações: email
salcpmrj@yahoo.com.br

ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA – Ten. Cel. 
Ordenador de Despesas

identidade, CPF, Carteira de
Trabalho e CNIS (Cadastro
Nacional de Informações So-
ciais) ao canteiro de obras da
Rio Mais, na Avenida Embai-
xador Abelardo Bueno S/N
(portão 2), onde o candidato
preencherá uma ficha cadas-
tral na portaria.

O pré-requisito é ter expe-
riência na construção de es-
truturas ou paredes utilizan-
do blocos de cerâmica, vidro,

concreto ou pedras, unidas
entre si por argamassa. A jor-
nada de trabalho é de 8 horas
diárias. Os contratados pas-
sarão por integração, conhe-
cendo as práticas da compa-
nhia e o trabalho executado.

Todos os profissionais têm
possibilidade de crescimento
na empresa, por meio do pro-
grama de mudança de função,
que promove, em média, 20
funcionários por mês.

A realização das Olimpía-
das de 2016 envolve muito
trabalho. E Você pode fazer
parte dele! A Concessionária
Rio Mais, responsável por
parte das obras do Parque
Olímpico, na Barra, abriu 25
vagas para o cargo de pedrei-
ro de alvenaria. 

As inscrições podem ser
feitas até o dia 13 de agosto, e
o início é imediato. Para se
candidatar, é necessário levar

Garanta sua vaga
nas Olimpíadas

LOCAL QUE RECEBERÁ COMPETIÇÕES TÁ PRECISANDO DE PEDREIROS

BObras no Parque Olímpico: empresa está contratando novos profissionais para integrar a sua equipe

FABIO ROSSI / 16.06.2014

A Escola Nacional de
Seguros oferece dois cur-
sos de extensão online gra-
tuitos, com os temas “Ges-
tão de Mudanças” e “Res-
ponsabilidade Social como
Vantagem Competitiva”.

O primeiro curso tem 30
horas e apresenta a impor-
tância da gestão de mu-
danças para as empresas.
Já o segundo, que tem du-
ração de 16 horas, aborda

o conceito e a dimensão da
responsabilidade social. O
objetivo é mostrar a impor-
tância da utilização da res-
ponsabilidade social como
vantagem competitiva.

A única exigência é ter o
Ensino Médio completo.
Se aprovado, o aluno rece-
be declaração de participa-
ção. As inscrições devem
ser feitas no seguinte site:
www.funenseg.org.br.

Aulas de graça
pela internet
CURSOS SÃO PRA QUEM TEM ENSINO MÉDIO




