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EMPREGO E ECONOMIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE PREGÃO

A Prefeitura Municipal de Carmo-RJ torna público aos interessados que fará
realizar na sala de reuniões da Comissão de Pregão, na Rua Martinho Campos
nº 25, sala 06, Centro, Carmo-RJ: a realização do PREGÃO PRESENCIAL N.º
0033/2014, Processo Administrativo nº 00096/2014, atendendo a solicitação da
Secretaria Municipal de Administração, no dia 18/03/2014 às 10h30min,
visando à aquisição de material de expediente para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Administração para o ano de 2014.

Carmo/RJ, 21 de fevereiro de 2014.
Fernando Antonio Gonçalves

Pregoeiro

AVISO DE PREGÃO

A Prefeitura Municipal de Carmo-RJ torna público aos interessados que fará
realizar na sala de reuniões da Comissão de Pregão, na Rua Martinho Campos
nº 25, sala 06, Centro, Carmo-RJ: a realização do PREGÃO PRESENCIAL N.º
0035/2014, Processo Administrativo nº 00576/2014 e apenso, atendendo a so-
licitação da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Obras,
Habitação e Serviços Públicos, no dia 10/03/2014 às 15h30min, visando à
aquisição de aquisição de combustível para atender as necessidades dos veícu-
los da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Obras, Habitação e
Serviços Públicos no primeiro semestre do ano de 2014.

Carmo/RJ, 21 de fevereiro de 2014.
Fernando Antonio Gonçalves

Pregoeiro

AVISO DE PREGÃO

A Prefeitura Municipal de Carmo-RJ torna público aos interessados que fará
realizar na sala de reuniões da Comissão de Pregão, na Rua Martinho Campos
nº 25, sala 06, Centro, Carmo-RJ: a realização do PREGÃO PRESENCIAL nº
016/2014, Processos Administrativos nº 11.230/2013 da Secretaria Municipal
de Educação no dia 13/02/2014 às 14h30min, visando à contratação de em-
presa especializada para o transporte de alunos da Rede Municipal como tam-
bém do ensino universitário para o exercício de 2014.

Carmo/RJ, 21 de fevereiro de 2014.
Fernando Antonio Gonçalves

Pregoeiro

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

Processo nº 1045/2013 - Baseado no parecer da ACI, homologo a licitação nº
003/2014, na modalidade convite, adjudicando a compra e instalação de
10(dez) aparelhos de ar-condicionados de 9.000 BTU’s tipo split à empresa
FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME, no valor total
de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais).

Em, 18 de fevereiro de 2014.

MAURICIO MORAIS
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos da Prefeitura
Municipal de Resende - RJ torna pública a seguinte licitação: PREGÃO
PRESENCIAL Nº 44/2014 - Objeto: contratação de empresa espe-
cializada para realizar serviço de confecção de uniformes para aten-
der o Programa Mais Educação e o Projeto Criarte, através do
Processo Administrativo 1.415/2014 – Data/Hora: 10/03/2014
às 14h Maiores informações nesta Superintendência, situada a Rua
Augusto Xavier de Lima, n.º 251, Jardim Jalisco, Resende, RJ (Centro
Administrativo), no horário de 08h às 12h e 13h30min às 17h30min de
segunda a sexta-feira ou pelos telefones (24) 354.4625 / 3354.6392
/ 3354.3922 / 3354-6257.

Carlos José da Silva
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
ERRATA / CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 10/2014

A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de
Resende-RJ torna pública que no aviso de licitação referente à CONCORRÊNCIA
PÚBLICA CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 10/2014 - Objeto: contratação de empresa
especializada em engenharia consultiva para elaboração de projetos e fiscalização de
obras, visando o  atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras do
Município, através do Processo Adm. nº 952/2014 – Data/Hora: 26/03/2014 às 14:00 h
leia-se: “Objeto: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 10/2014 – REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: contratação de empresa especializada em engenharia consultiva para ela-
boração de projetos e fiscalização de obras, visando o  atendimento às necessi-
dades da Secretaria Municipal de Obras do Município, através do Processo Adm.
nº 952/2014 – Data/Hora: 26/03/2014 às 14:00 h. Maiores informações nesta Su-
perintendência, situada a Rua Augusto Xavier de Lima, n.º 251, Jardim Jalisco, Re-
sende, RJ (Centro Administrativo), no horário de 08h às 12h e 13h30min às
17h30min de segunda à sexta-feira ou pelos telefones (24) 3354-7676 (fax) /
3354.4625 / 3354.6392 / 3354.3922 / 3354-6257.

Carlos José da Silva
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

nal nível Médio completo. 
O posto de garçom (10)

pede nível Fundamental
completo e que o candidato
tenha mais de 18 anos. Não
precisa ter experiência. E pa-
ra o cargo de copeira, o candi-
dato tem que ter nível Funda-
mental completo e experiên-
cia na área de limpeza.

Para concorrer, é preciso
enviar o currículo para o e-
mail empregos@wernercoi-
ffeur.com.br.

A Rede de Salões Werner
está com 100 vagas no Rio pa-
ra cinco diferentes cargos.
Para a função de manicure
(50), é necessário que o can-
didato tenha mais de 18 anos
e experiência na área. Para
ser recepcionista (20), o pro-
fissional deve ter Ensino Mé-
dio completo, experiência
com vendas ou atendimento
ao cliente e disponibilidade
de horário. A função de esto-
quista (10) exige do profissio-

Salão abre 100
oportunidades

MAIORIA DAS VAGAS É PARA MANICURES E RECEPCIONISTAS

BHá 50 empregos pra manicure

MARCELO MARTINS / 30.11.2013

A Prefeitura de Mari-
cá vai oferecer, em par-
ceria com o Senai, 96 va-
gas para cursos gratui-
tos voltados para a qua-
lificação profissional da
população. As vagas são
de aplicador de revesti-
mento cerâmico, auxili-
ar administrativo e
montador de painéis
elétricos. As inscrições
vão rolar de segunda a
sexta-feira, na Secreta-
ria municipal de Educa-
ção, que fica na Rua
Barcelar da Silva Bezer-
ra 105, no Centro de
Maricá, das 9h às 17h. 

Precisa levar identi-
dade, CPF, comprovan-
tes de residência e esco-
laridade e duas fotos.
Informações pelo tele-
fone 2637-8817. 

Maricá
oferece
cursos
gratuitos


