
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 171/2016 - Objeto: contratação de empresa especializada
para fornecimento, locação e instalação de som de linha, banheiros químicos,
arquibancada coberta e divisor de público, para atendimento ao desfile cívico
de 07 de setembro e o desfile comemorativo de 29 de setembro de 2016, através
do Processo Administrativo nº 12.498/2016. Data/Hora: 05/09/2016, às 14:00h.
Valor estimado: R$ 73.441,30. O Pregão Presencial encontra-se disponível 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

O Governo do Estado do
Rio de Janeiro e a Secretaria
de estado de Trabalho e
Renda (Setrab) abriram 695
oportunidades de emprego
em todo o estado. Os salári-
os podem chegar a R$ 4 mil,

mais benefícios. São chan-
ces para ambos os sexos e
exigem formação entre o en-
sino fundamental incomple-
to e o superior completo.

Só a capital tem 515
chances, com destaque pa-

ra 85 de estoquista, 56 para
faxineiro, 40 para operador
de caixa, 30 para atendente
de lanchonete, entre ou-
tras. A Região Metropolita-
na oferece 22 oportunida-
des, entre elas, dez para
ajudante de confecção, três
para faxineiro, três para al-
moxarife e duas para con-
feiteiro, entre outras.

Para a Região Serrana
são 30 vagas, com cinco para
costureiro, quatro para pe-
dreiro, três para servente de
obras e três para vendedor,
entre outras. No Médio Vale
do Paraíba são 37 chances.
Entre elas estão cinco para
operador de máquinas, cin-
co para técnico em seguran-

ça no trabalho e cinco para
operador de linha de monta-
gem, entre outras. 

As inscrições para se can-
didatar às vagas podem ser
feitas nos postos Sine/Setrab
(www.rj.gov.br/web/setrab/

exibeconteudo?article-
id=2566341) ou no site mai-
semprego.mte.gov.br. A se-
cretaria também mantém em
seu site o PDF com a distri-
buição de chances existentes
por região e função.

Secretaria abre 695 chances 
de trabalho em todo o estado
Vagas são para candidatos que tenham entre o ensino fundamental incompleto e superior completo

A empresa recebe as incrições até o dia 1 de setembro

REPRODUÇÃO

A Caixa Econômica Fe-
deral oferece oportunidades
para estagiários de níveis
médio e técnico. A seleção é
voltada para composição de
cadastro reserva, e as vagas
serão distribuídas nacional-
mente. Para participar, os
candidatos precisam ter a
partir de 16 anos e disponi-
bilidade para uma jornada
de cinco horas diárias, já
que a carga de trabalho será
de 25 semanais.

Os estagiários de nível
médio ou técnico vão rece-
ber bolsa-auxílio no valor
de R$ 500, além do auxílio-
transporte no valor de R$
130. No total, 10% das va-
gas são para pessoas com
necessidades especiais
(PNE).

As inscrições são realiza-
das pelo site do Centro de
Integração Empresa Escola
(CIEE), até o dia 1 de setem-
bro (www.ciee.org.br). Bas-
ta clicar em Estudantes, Pro-
cessos Seletivos e Inscrição
para oportunidade de está-
gio na Caixa.

As chances são para es-
tudantes do ensino médio,
educação de jovens e adul-
tos, técnico em administra-
ção, técnico em finanças e
técnico em Secretariado In-
tegrado ao Ensino Médio e
Técnico em Administração
e Informática.

Caixa convoca estagiários
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EMPREGO E ECONOMIA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO LESTE
2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA
(9º Regimento de Cavalaria Ligeira - 1888)

REGIMENTO ANDRADE NEVES
AVISO DE LICITAÇÃO

O 2º Regimento de Cavalaria de Guarda torna público que fará realizar na Av. Duque de Caxias, 2660
- Deodoro - Vila Militar - Rio de Janeiro - RJ a seguinte licitação:

PREGÃO ELETRÔNICO NR 07/2016 – 2º RCG
Objeto: escolha mais vantajosa para possível aquisição futura de materiais de proteção individual,
humana e equina, para operações de garantia de lei e da ordem.
Data de Abertura: 6 de setembro de 2016, às 09:30 horas
O edital encontra-se-à disposição para retirada mediante autorização, a contar do dia 25 de agosto
de 2016, na Av.Duque de Caxias, 2660, Vila Militar, Rio de Janeiro, RJ, no horário das 09:00 horas às
11:00 horas e 13:30 às 15:00 horas, de segunda-feira a quinta-feira e nas sextas-feiras, das 08:00 às
11:00 horas, exceto dias não úteis.

RIO DE JANEIRO, RJ, 23 de agosto de 2016.
ALBERTO MARQUES DE PINHO DIAS – 1º Ten.

Pregoeiro da OM

Processo nº 936/2016 - Baseado nos pareceres da ACI e da Procuradoria, homologo
a prorrogação do Contrato nº 003/2015, na forma da cláusula 2.1, cujo objeto é a
manutenção preventiva e corretiva de sistemas de automação de fechadura eletrônica
com teclado digital e no break, com reposição de peças nas portas desta Casa, tendo
como contratada a empresa STELLAR COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
LTDA., no valor de R$ 4.090,00 (quatro mil e noventa reais) por mês, pelo período de 06
(seis) meses, perfazendo o valor global de R$ 24.540,00 (vinte e quatro mil, quinhentos
e quarenta reais).

Em, 23 de agosto de 2016
Mauricio Morais

Presidente

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

A função de caixa de supermercado é uma das disponíveis

DIVULGAÇÃO


