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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 28.2015

OBJETO: Aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e insumos hospitalares 
para atender a demanda judicial.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13/0710/15.
RETIRADA DO EDITAL: www.queimados.rj.gov.br  ou na Prefeitura, Rua Hortência, 254 – 
Centro , das 10:00 às 16:00 horas, mediante a entrega de (uma) RESMA DE PAPAEL A4 
e carimbo do CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 09/09/2015, às 10:00 horas.

Denílson Vilar de Queirós
Pregoeiro

Processo nº 464/2015 - Baseado no parecer do Controle Interno, 
homologo a Licitação nº 010/2015 para a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de sistemas de automação de fechadura 
eletrônica com teclado digital e no break, com reposição de peças, pelo 
período de 12 (doze) meses, adjudicando o serviço à empresa STELLAR 
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA., no valor total de 
R$ 49.080,00 (quarenta e nove mil e oitenta reais).

Em, 21 de agosto de 2015
Mauricio Morais

Presidente

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
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EMPREGO E ECONOMIA

O Rio de Janeiro foi a ci-
dade que mais demitiu neste
ano e Franca, no interior de
São Paulo, a que mais con-
tratou. Segundo os dados do
Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Ca-
ged), o Rio fechou 45.335
vagas de janeiro a julho, en-
quanto Franca abriu 5.529.

No total, o Brasil perdeu
494.386 vagas em 2015. Em
julho, as demissões supera-
ram as contratações em
157.905.

A maior perda de vagas
no Rio foi do setor de servi-
ços, com 19.929 postos fe-
chados. O comércio foi a se-
gunda maior queda, com
16.698 empregos a menos.
Os únicos setores que tive-
ram saldo positivo na cida-
de foram construção civil,
com a criação de 1.657 va-
gas, e administração públi-
ca, com 72.

Entre as capitais, além
do Rio, São Paulo se desta-
cou entre as cidades que ti-
veram mais vagas fecha-
das, com perda de 43.964.
A terceira capital com mais
vagas fechadas foi Belo Ho-
rizonte (- 34.609), seguida
por Recife (- 22.880), Sal-

vador (- 21.922) e Manaus
(- 19.782),

Vêm a seguir Fortaleza (-
12.272), Porto Alegre (-
10.286), Curitiba (- 10. 253),
Porto Velho (- 6.242), Natal
(- 5.167), Maceió (- 4.981),
Belém (- 4.328), Brasília (-
3.849) e Vitória (- 3.838).

Rio é a cidade que
mais fechou vagas
O setor de serviços e o comércio foram os que mais
demitiram entre os meses de janeiro e julho deste ano

Primeiro semestre teve quase 500 mil demitidos no Brasil

AGÊNCIA BRASIL
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CURTINHAS

O projeto Portela dá Trabalho
terá mais uma edição hoje.
Serão oferecidas vagas de
emprego em dez empresas
no Rio de Janeiro. O atendi-
mento será das 9h às 14h,
na quadra da escola de sam-
ba, na Rua Clara Nunes 81,
em Madureira. Os interessa-
dos devem levar carteira de
trabalho, currículo profissio-
nal, uma foto 3x4, compro-
vante de residência, título de

eleitor, certificado de reser-
vista e declaração de escola-
ridade. Os interessados nas
vagas de motorista devem
apresentar também habilita-
ção nas categorias D e E. No
evento, estarão presentes os
representantes de recursos
humanos das empresas.
Também haverá chances
para pessoas com deficiência
e oportunidades no programa
Jovem Aprendiz. 

Portela dá Trabalho rola hoje e conta
com a presença de dez empresas




