
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017

O PREGOEIRO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO tornam público e
comunicam aos interessados que realizarão licitação,
nos seguintes termos:
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017
Data: 29 de agosto de 2017 Horário: 15:00 horas
Processo Administrativo: CMRJ 04199/2016
Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva do “No Break” (sistema ininterrupto para
fornecimento de energia) de 30KVA, que alimenta os
equipamentos instalados na Rio TV Câmara.
Tipo de Licitação:Menor Preço Global
ValorTotal Estimado:R$13.800,00 (trezemil e oitocentos reais)
Prazo de Execução: 12 (doze) meses
Os proponentes interessados na autenticação das
cópias pelo pregoeiro ou equipe de apoio deverão
procurá-los 01 (uma) hora antes do início da sessão
e abertura da licitação para proceder à autenticação,
munidos dos documentos originais.
Os documentos mencionados nos itens 8.2 ou 8.3, 8.4
e 8.5 do Edital deverão ser entregues ao Pregoeiro fora
de qualquer envelope.
O Edital e respectivos Anexos estão disponíveis 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. As empresas
interessadas poderão trazer PEN DRIVE para copiar a Pro-
posta Detalhe. O Edital e seus anexos também poderão ser
obtidos no Portal de Transparência da Câmara Municipal:
http://www.camara.rj.gov.br/. Informações e consultas tel.
3814-1175/3814-1176.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 ( PA 3707/2017) – Objeto Resumido: locação de
automóveis (utilitários) tipo van para transporte escolar, sem motorista, sem combustível
e quilometragem livre, por um período de 12 (doze) meses, para atender às demandas
da Secretaria Municipal de Educação. Tipo de Licitação: menor preço unitário por item.
Condições e local para a retirada do edital: 01 (uma) resma de papel A4 e trazer o carimbo
da empresa. Junto a C.P.L. nas dependências da P.M.I., com sede na Rua General Bocaiuva,
nº 636, Centro, Itaguaí – RJ de segunda a sexta-feira das 10 às 16 horas ou no site
da Prefeitura (http: www.itaguai.rj.gov.br). Data e Hora da realização: dia 29 de agosto de
2017, às 10 horas. Local: A sessão realizar-se-á no endereço supramencionado.

Samuel Moreira da Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

Processo nº 971/2017 - Baseado no parecer da ACI, homologo a licitação nº 015/2017,
na modalidade convite, adjudicando a contratação de empresa para fornecimento de
materiais e prestação de serviços para atender à organização de 04 (quatro) edições do
projeto “Escola no Legislativo Iguaçuano – Educar é Lei” à empresa RENATO MORGADO
PRODUÇÕES LTDA., no valor total de R$ 70.960,00 (setenta mil, novecentos e sessenta
reais), pelo período de 04 (quatro) meses.

Em, 14 de agosto de 2017.

ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR
Presidente

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

A Justiça do Rio determi-
nou que a Prefeitura do Rio
reduza o valor da passagem
de ônibus municipal em R$
0,20. O Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro
(MPRJ) obteve junto à 20ª
Câmara Cível do Tribunal de
Justiça a decisão de ontem,
que atendeu a um recurso do
MP contra o reajuste anual da

tarifa previsto no contrato de
concessão. A prefeitura será
obrigada a reduzir o valor dos
atuais R$ 3,80 para R$ 3,60.

De acordo com a Procu-
radoria Geral do Municí-
pio, até ontem à noite a
Prefeitura ainda não foi co-
municada da decisão do

Tribunal de Justiça do Rio.
Em 2015, o Município

autorizou um novo reajuste
da tarifa de ônibus, passan-
do de R$ 3,00 a R$ 3,40, a
partir de 1° de janeiro, um
acréscimo de R$ 0,20 aci-
ma do reajuste de 6,23%
contratual. 

Prefeitura terá que reduzir
passagem de ônibus no Rio
Justiça determinou a diminuição da tarifa dos atuais R$ 3,80 para R$ 3,60

Passagem será reduzida

PAULO NICOLELLA

A Petrobras abriu o edital
de um processo seletivo pú-
blico para 954 vagas em car-
gos de níveis médio, técnico e
superior em diversos estados.
O concurso oferece 159 opor-
tunidades imediatas e 795 pa-
ra cadastro de reserva. Os sa-
lários vão de R$ 3.681,63 a
R$ 9.786,14. No total, 5% das
chances são reservadas para
pessoas com deficiência e
20% para negros.

As inscrições serão reali-
zadas até 4 de setembro pe-
lo site da Fundação Ces-
granrio (http://www.ces-
granrio.org.br/). A taxa cus-
ta R$ 47 para nível médio e
R$ 67 para nível superior.

Os postos de trabalho de
nível superior são na fun-
ção de médico do trabalho
júnior. É necessário ter ba-
charelado em Medicina e
apresentar certificado de
conclusão de curso de espe-
cialização em Medicina do
Trabalho.

Petrobras abre
inscrição para
concurso


