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EMPREGO E ECONOMIA

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA, CNPJ
27.865.757/0021-48, torna público que recebeu da Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, através do
processo nº 14/201.003/2012, a renovação da Licença Mu-
nicipal de Operação nº 001468/2014, validade de 60
meses, com término em 22/12/2019, para a atividade de
Central de Cogeração a Gás Natural, sito a Estrada dos
Bandeirantes 6700, em substituição a licença Municipal de
Operação nº 000017/2007.

Poder Legislativo
Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPAL DE NOVAL DE NOVA IGUAÇUA IGUAÇU
ERRATA

Na Portaria no 003/15,
ONDE SE LÊ: Art. 1º NOMEAR CRISTINE DA SILVA DESIDÉRIO...
LEIA-SE: Art. 1º EXONERAR CRISTINE DA SILVA DESIDÉRIO...

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
ORDEM DE SERVIÇO Nº 042/2014

NOTIFICAÇÃO
Fica a servidora DAIANA SANTOS DUQUE, matrícula no 05.01.00036, noti-
ficada a apresentar, pessoalmente ou através de procurador devidamente
constituído, suas razões de defesa quanto ao teor da Ordem de Serviço nº
042/2014, com prazo de apuração prorrogado pela Ordem de Serviço nº
050/2014, conforme dispõe o art. 120 da Lei nº 2.378/92 (Estatuto dos Fun-
cionários do Município de Nova Iguaçu), no prazo de 05 (cinco) dias a con-
tar desta publicação.

Nova Iguaçu, 05 de janeiro de 2015.

Alessandro José de Oliveira Machado
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO
RIO DE JANEIRO torna público e comunica aos
interessados que realizará licitação, nos seguintes
termos:

Modalidade: CONVITE - CL/ CT N° 26/2014
Data: 22 de janeiro de 2015
Horário: 15:00 horas
Processo Administrativo: CMRJ 03282/2014
Objeto: É a contratação de empresa especializada 
em serviços de higienização, sanitização, filmagem e
análise microbiológica nos dutos e filtros dos sistemas
de refrigeração da Câmara Municipal do Rio de
Janeiro: Palácio Pedro Ernesto, Edifício Eurico Gaspar
Dutra (Anexo I), e os andares ocupados no Edifício
Paulino Ribeiro Campos (Anexo II), localizado na Praça
Floriano, nº 51, Cinelândia – Rio de Janeiro. 
Tipo de Licitação: Menor Preço Global
Valor Total Estimado: R$ 74.920,00 (setenta e quatro
mil, novecentos e vinte reais)
Prazo de Execução: 45 (quarenta e cinco) 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.

ERRATA
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014
Processo Nº CMRJ 03614/2014.

O PREGOEIRO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, tornam público e comu-
nica aos interessados o seguinte Aviso de CONVOCAÇÃO:

Objeto: Contratação de empresa especializada, para pres-
tação de serviços na área de televisão, tais como produção 
de programas, reportagens, programação, edição, opera-
ção, arquivo de televisão, manutenção e infraestrutura, 
técnica de captação de áudio e vídeo, para gravações e 
transmissões ao vivo, em atendimento às necessidades 
da RIO TV CÂMARA. 

Tendo em vista a decisão da Nobre Mesa Diretora, ficam 
convocadas as empresas participantes do Pregão Presen-
cial nº 01/2014, processo nº 03614/2014, notadamente a 
DIGILAB S/A e VIRTUAL CINEMA E VÍDEO LTDA., para com-
parecerem à sessão pública a ser realizada no dia *22 de 
janeiro de 2015, às 13 horas para a abertura do envelope 
de habilitação, obedecendo a ordem de classificação, em 
continuidade à sessão pública realizada em 17/11/2014, 
face à decisão que deu PROVIMENTO aos recursos inter-
postos pelas licitantes ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 
EDUCATIVA ROQUETE PINTO – ACERP, DIGILAB S/A e VIR-
TUAL CINEMA E VÍDEO LTDA., reconsiderando a decisão 
que declarou habilitada a licitante SPACE 2000 COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA., tornando sem efeito a declaração de 
vencedora da licitação. 

A Publicação do Aviso de Convocação encontra-se no Por-
tal de Transparência: http://www.camara.rj.gov.br/.

OBS: Republicado por erro na publicação do dia 
07/01/2015

entrar em contato pelos te-
lefones (21) 2438-1230, (21)
3471-0115 ou comparecer
ao seguinte endereço: Ave-
nida das Américas 7.907,
bloco 3, sala 211 (Shopping
Open Mall) Barra da Tijuca.
É só levar original e cópia
dos documentos de identi-
dade, CPF, comprovante de
residência recente e carteira
de trabalho.

MUTIRÃO DA AMBEV
Mas não é só no setor do-

méstico que estão pintando
as vagas. A Ambev vai reali-
zar um mutirão para a contra-
tação de repositores, hoje, no
Rio. Os candidatos devem ter
Ensino Médio completo.

Os interessados precisam
se inscrever na Estrada do En-
genho D'Água 199, no Anil,
em Jacarepaguá, a partir das
9h. É necessário levar o currí-
culo atualizado e informar que
existe uma entrevista agenda-
da com Luciana, do setor de
Recrutamento e Seleção.

A empresa Cuidar Bem,
especializada no recruta-
mento e treinamento de
profissionais domésticos,
está com 110 vagas abertas
para diversas funções. Se li-
ga nas chances que estão ro-
lando para o mês de janeiro: 

Babás com experiência
com gêmeos ou trigêmeos (5
vagas); doméstica que não
precisa dormir no local de
trabalho (35); babá para
dormir no trabalho (15); ba-
bá que não precisa dormir
no trabalho (10); doméstica
com perfil de babá, e que
precisa dormir no emprego
(25); doméstica com perfil
de babá, e que não precisa
dormir no emprego (20). 

As candidatas devem ter
experiência mínima de um
ano, comprovada na carteira
de trabalho ou em carta de re-
comendação registrada em
cartório. As inscrições estão
rolando de segunda a sexta-
feira, entre 9h e 14h.

As interessados precisam

Setor doméstico está
bombando de vagas

SE VOCÊ TEM EXPERIÊNCIA NO TRABALHO DENTRO DE CASA, NÃO PERCA ESSA CHANCE!

BA função de babá está entre as oportunidades abertas em janeiro

FABIO ROSSI/27.03.2013

MAIS

O Ministério do Tra-
balho e Emprego voltou
a usar, ontem, o sistema
antigo de emissão da car-
teira de trabalho no Rio,
após falhas na tentativa
de modernização do pro-
cesso de confecção do
documento, que passaria
a ser digital.

Carteira só à
moda antiga


