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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

fevereiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS - RJ
PREGÃO PRESENCIAL No 001/2017

A Prefeitura Mun. de Vassouras torna público, nos termos do Dec. n° 2.638/07, que
realizará no dia 23/02/2017, às 10:00h, licitação na modalidade Pregão Presencial, tendo
como objeto a contratação de infraestrutura p/ o Carnaval 2017 (palco, sonorização e
iluminação, banheiros químicos, gerador, seguranças e grades). Edital disponível em
www.vassouras.rj.gov.br ou na Av. Octavio Gomes, 395, das 10:00 às 16:00h – 2ª a 6ª
feira. Tel. (24) 2491-9000.

Vassouras - RJ, 09 de fevereiro de 2017
Gilder Pereira Arantes

Pregoeiro - Matr. 100847-1

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

Termo Aditivo nº: 001/2017.
Processo nº: 030/2017 - CMNI.
Contratado: EIMS - EMPRESA IGUAÇU DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Fundamentação Legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e cláusula segunda do contrato.
Valor do Termo: R$ 851.309,80 (oitocentos e cinquenta e um mil, trezentos e nove reais e
oitenta centavos).
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica).
Prazo: 11(onze) meses.
Início e Término do Termo: 08/02/2017 a 07/01/2018.
Assinatura do Termo: 08/02/2017.

Nova Iguaçu, 08 de fevereiro de 2017.
ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR

Presidente

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Processo nº 020/2017 - Baseado nos pareceres da ACI e da Procuradoria, homologo a prorro-
gação do Contrato nº 002/2014, na forma da cláusula 2.1 e do artigo 57, II da Lei nº 8.666/93,
cujo objeto é a prestação de serviços de publicação dos atos oficiais desta Casa, adjudicando
estes à empresa INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., no valor de R$ 7,50 (sete
reais e cinquenta centavos) o centímetro de coluna, com valor global de R$ 150.000,00 (cento
e cinquenta mil reais) referentes a 20.000 (vinte mil) centímetros de coluna publicados, pelo
período de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura do Termo Aditivo.

Em, 07 de fevereiro de 2017.

ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR
Presidente

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Processo nº 050/2017 - Baseado nos pareceres da ACI e da Procuradoria, homologo a prorro-
gação do Contrato 002/2015, na forma da cláusula 2.1 e do artigo 57, IV da Lei nº 8.666/93,
cujo objeto é a cessão de licenciamento de uso com manutenção e suporte mensal de sistemas
integrados de gestão pública em plataforma web, adjudicando o presente à empresa MODER-
NIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA., no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) por
mês, pelo período de 12 (doze) meses, perfazendo o valor global de R$ 204.000,00 (duzentos
e quatro mil reais).

Em, 08 de fevereiro de 2017.

ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR
Presidente

Adamant Trading Company S.A.
CNPJ 06.878.222/0001-98

COMUNICADO: Sociedade Anônima Fechada, conforme AGE
de 21/11/2016, informa alteração do endereço da sede para
Avenida Rio Branco, 18, 7º Andar - CEP 20.090-000.

Adamant Trading Company S.A.
CNPJ 06.878.222/0001-98

Convocação: Nos termos do Estatuto Social da ADAMANT TRADING COMPANY
S.A., ficam os Senhores e Senhoras acionistas convocados para participar
de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realiza da no dia 21/11/2016, às
10:00h, na atual sede na Rua Visconde de Inhaúma, 58, sala 810 - Rio de
Janeiro - RJ, para se manifestar sobre a MUDANÇA da sede da Matriz-Rio para
novo endereço, que será na AV. RIO BRANCO, 18 - 7º ANDAR - PARTE - CENTRO
- RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 20.090-000.

Rio de Janeiro (RJ), 9 de novembro de 2016.
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t
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EMPREGO E ECONOMIA

A Caixa Econômica Fede-
ral informou que vai anunci-
ar na semana que vem o ca-
lendário do saque das contas
inativas do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço

(FGTS). Além do cronogra-
ma de saque, será divulgado
também o esquema de como
será feito o pagamento.

A Caixa estuda a possibi-
lidade de abrir as agências

de todo o país aos sábados
para atender à grande de-
manda de beneficiários para
sacar o dinheiro das contas
inativas. Outra medida que
está sendo estudada é a cria-

ção de um site especialmen-
te destinado a orientar os
trabalhadores. De acordo
com o “Jornal das Dez”, da
GloboNews, o governo vai
divulgar o cronograma de

saque na terça-feira, dia 14,
em solenidade no Palácio do
Planalto. Quem nasceu em
janeiro e fevereiro vai rece-
ber o seu esperado dindim
em março. 

Caixa prepara divulgação pra saque do FGTS

Segundo pesquisa da
Anefac (Associação Nacio-
nal de Executivos de Finan-
ças, Administração e Conta-
bilidade) divulgada ontem,
os juros médios do cartão de
crédito caíram mais uma vez
em janeiro, para 441,76% ao
ano. No mês anterior, a taxa
havia ficado em 453,74 ao
ano. Se for considerada a ta-
xa mensal, os juros do rotati-
vo do cartão também caíram
um pouco, de 15,33% em de-
zembro para 15,12% em ja-
neiro. Os juros do cheque es-
pecial também caíram, de
314,51% para 309,24% ao
ano. Com isso, a taxa média
de juros para pessoa física
caiu de 156,33% em dezem-
bro para 155,2% em janeiro.

Em janeiro, o Conselho
Monetário Nacional apro-
vou a norma que restringe o
prazo do crédito rotativo do
cartão de crédito. Segundo a
norma, o rotativo só poderá
ser usado até o vencimento
da fatura seguinte.

Juros de cartão
de crédito têm
leve caída


