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KAFKA CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP
CONCESSÃO DE LICENÇA

05.915.656/0002-39
KAFKA CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP torna público que recebeu do Instituto Estadual
de Ambiente - INEA, a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO Nº IN026737 com validade até 16 de
Abril de 2018, para realizar as atividades de prestação de serviços de controle de vetores e
pragas urbanas, em TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TODOS OS
BAIRROS, Município de TODOS. (Processo nº E-07/502968/2010).

AVISO DE LICITAÇÃO

A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos/PMR torna público a realiza-
ção das seguintes licitações: Pregão Presencial nº 137/2014 - Objeto: aquisição de in-
sumos e reagentes laboratoriais, com aparelhos em comodato, para atender o
Laboratório do HMEHSG, através do Proc. Adm. nº: 11.962/2014 - Data/Hora:
29/05/2014 às 14:30 horas. O Edital de pregão presencial encontra-se disponível nesta
Superintendência, situada a Rua Augusto Xavier de Lima, nº 251, Jd. Jalisco, Resende-
RJ (Centro Administrativo), no horário de 09:00 às 11:00 e 13:30 às 16:00 horas de se-
gunda a sexta-feira. 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

 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

Com fulcro no inciso XI do parágrafo 4º do artigo 11 da Lei no.: 12.232 - de
29.04/2010 e no item 10.43 do Edital de Licitação da Concorrência Pública nº.:
001/2013, que tem por objeto a contratação de agência para a prestação de serviços
de publicidade, a Comissão Permanente de Licitação (CPL) comunica que realizará
a quarta sessão pública para o recebimento e avaliação dos Documentos de Habili-
tação da empresa Duelo Comunicação Total Ltda. - EPP. no dia 08 de maio de 2014,
quinta-feira, às 9h, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, na Rua Luiz Ponce,
nº.: 263, 1o andar, Centro - Barra Mansa/RJ.

Barra Mansa, 06 de Maio de 2014

HENDERSON GALANTINI DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Nova Iguaçu
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

AVISO DE LICITAÇÃO

Licitação nº: 009/CMNI/2014 - CPL.
Requisitante: DIG – Diretoria Geral.
Modalidade: Pregão Presencial.
Tipo: Menor preço por item. 
Processo nº: 309/2014 - CMNI.
Objeto: compra de 01 (um) veículo na cor preta, tipo sedan, com motor
2.0, flex, 153 cv, automático, ar-condicionado automático/digital, di-
reção eletroassistida progressiva, pneus 205/55 R16, rodas liga leve
16”, tanque com capacidade para 60 (sessenta) litros, volume do
porta-malas igual ou acima de 470 (quatrocentos e setenta) litros, farol
baixo de LED e farol alto de halogênio, faróis de neblina dianteiros,
acendimento automático dos faróis, ECO driving, computador de bordo,
sistema multimídia com áudio compatível com DVD, CD-R/RW, MP3,
WMA e AAC, rádio AM/FM, sistema de navegação (GPS), TV digital,
câmera de ré (com linhas-guia auxiliares), tela de LCD sensível ao
toque 6.1”, bluetooth, seis alto-falantes, airbags, trava de segurança
para portas traseiras, travas elétricas nas quatro portas com aciona-
mento à distância e vidros elétricos com acionamento por um toque e
sistema antiesmagamento, com tapetes, tanque cheio na entrega
e licenciado.
Retirada do Edital: a partir de 07/05/2014. 
Entrega de envelopes: 20/05/2014, às 10:00 horas.
Realização da Licitação: 20/05/2014, às 10:00 horas.
Indispensável trazer o carimbo com CNPJ da empresa para retirar o
edital.
Valor do Edital: 02 (duas) resmas A4.
Local da Licitação: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Nova
Iguaçu, situada a Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, nº 38 - 4º
andar - Centro - Nova Iguaçu – RJ.
Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Telefones: 2667-4124 / 2667-2409.

Nova Iguaçu, 02 de maio de 2014.

ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA MACHADO
Pregoeiro - CPL

Portaria nº 117/2013

EMPREGO E ECONOMIA

dos e os locais de trabalho se-
rão no Centro e Zona Sul. 

Os pré-requisitos variam
de acordo com a função. Para
ajudante de caminhão, não
precisa ter experiência. Já
quem quiser trabalhar de mo-

torista tem que ter a habilita-
ção na categoria D ou E. Es-
tas são apenas para candida-
tos do sexo masculino.

Para o setor de vendas
também não será preciso
comprovar experiência.

As contratações estão a to-
do vapor esta semana. O Gru-
po Avallo Consultores está
com 2.600 vagas abertas para
diversos cargos. Os interessa-
dos devem mandar o currículo
para o endereço Rua Silva
Cardoso 208, loja 209, em
Bangu, CEP: 21 810032, ou
enviar para o e-mail rh@aval-
logroup.com.br. 

Há oportunidades para
motorista de caminhão (800)
e ajudante de caminhão (300)
para uma empresa em Jacare-
paguá. Outras 500 para aju-
dante de caminhão e auxiliar
de loja para trabalhar em loja
de construção em Vargem Pe-
quena. Um dos critérios exigi-
dos para ambas as empresas é
morar próximo ao trabalho. 

Outras chances oferecidas
são para açougueiro (400),
ajudante de açougueiro
(100), repositor (100), geren-
te com experiência compro-
vada (100), caixa (200) e ba-
lanço para trabalhar à noite
(100). As vagas são para uma
grande rede de supermerca-

Agência tá cheia
de vagas: 2.600

PRA PARTICIPAR É SÓ ENVIAR CURRÍCULO POR E-MAIL OU CARTA 

BA maioria das vagas é para caminhoneiro e ajudante de caminhão

ELIÁRIA ANDRADE / 05.07.2013


