
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUMLIC
COMISSÃO SAÚDE

AVISO DE ADIAMENTO
Pregão Presencial nº 181/2016 – contratação de empresa para o fornecimento de gases
medicinais em atendimento às necessidades dos munícipes usuários da Rede Municipal
de Saúde, das Unidades de Saúde, da Central de Ambulâncias e do HMEHSG, através do
Proc.Adm. nº: 20.742/2015 – Data: 23/11/2016, às 15h30min. Valor Estimado: 207.462,80. O
aviso de adiamento encontra-se disponível no site www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia/
page/index.asp. 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

8 EXPRESSO Sábado, 5 de novembro de 2016

ERRATA
CREDENCIAMENTO N° 001/2016

O Presidente da Comissão de Licitação, considerando a
publicação no Jornal Expresso de 29/10/2016, referente ao
Credenciamento nº 001/2016, comunica aos interessados a
retificação na data. Sendo que onde se lê: “16/10/2016”,
leia-se: “16/11/2016”. As demais informações permanecem
inalteradas.

Vassouras - RJ, 04 de novembro de 2016.

Patrick Lopes Telles
Presidente da CPL
Matr. 300.546-1

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras

ERRATA
NA PORTARIA Nº 363/16,
ONDE SE LÊ: ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE
LEIA-SE: DIRETOR GERAL

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

AVISO Nº.107/2016
REMARCAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.042/2016

OBJETO: Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, de Placas de Sinalização.
PROCESSO(S) ADMINISTRATIVO(S): 5.380/16.
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: 23/11/2016, às 10:00 horas.

Cláudia Lúcia Marcondes de Castro Lobo

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
AVISO Nº.106/2016

A Pregoeira TORNA SEM EFEITO o AVISO Nº.104/2016, publicado na edição de
04/11/2016.

Teresópolis, 04 de novembro de 2016.
Cláudia Lúcia Marcondes de Castro Lobo

Pregoeira

NOTÍCIA
t

>

EMPREGO E EDUCAÇÃO

Novas chances de empre-
go foram abertas no estado
do Rio de Janeiro. De acordo
com informações da Secre-
taria de estado de Trabalho e
Renda (Setrab), 1.124 opor-
tunidades estão abertas,
com salários que podem
chegar a R$ 6 mil, sem con-
tar com os benefícios. As va-
gas estão disponíveis para
homens e mulheres e pedem
formação entre os ensinos
fundamental incompleto e o
superior completo.

Na cidade do Rio são
802 chances. Os destaques
são de vendedor (400),
operador de telemarketing
(117), motorista de ônibus
(60) e repositor de merca-
dorias (35). A Região Me-
tropolitana oferece 53
oportunidades, sendo 15
para atendente de lojas, 14
para vendedor, 6 para Re-
positor de Mercadorias, en-
tre outras. Para a Região
Serrana são 26 vagas: ven-
dedor (20), camareiro (3),

empregado doméstico (2) e
motorista de caminhão (1).
Para deficientes existem
235 oportunidades. Setenta
são para repositor de mer-
cadorias, outras 70 para
operador de caixa, 40 para
atendente de lanchonete,
20 para embalador etc.

Para se candidatar às va-
gas coletadas pela secreta-
ria, as inscrições podem ser
feitas nos postos SINE/Se-
trab ou no site maisempre-
go.mte.gov.br.

Mais de 1.100 chances
para assinar a carteira
Secretaria de Emprego divulga vagas em todo o estado, com salários que vão até R$ 6 mil

Na cidade do Rio, mais de 800 chances de contratação

CUSTÓDIO COIMBRA/ AGÊNCIA O GLOBO

O número de alunos que
farão o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) em
dezembro subiu. O Ministé-
rio da Educação (MEC)
anunciou ontem que
240.304 alunos de 364 lo-
cais de prova farão as provas
nos dias 3 e 4 de dezembro.
A nova lista inclui locais
ocupados depois da divulga-
ção da primeira lista, que
afetava 191 mil alunos em
303 escolas.

O MEC retirou da lista
dez escolas que haviam sido
ocupadas, mas terão provas
neste fim de semana.

As ocupações protestam
contra a Medida Provisória
746, que reforma o Ensino
Médio, e a PEC 241, que es-
tabelece um teto para gastos,
incluindo saúde e educação.

MEC aumenta
lista do Enem
em dezembro


