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MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 03/2016

OBJETO: Pregão Eletrônico SRP para eventual aquisição de Cartuchos e Toners, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Conforme consta no Edital.
PROPOSTAS: A partir do dia 13/04/2016.
SESSÃO PÚBLICA: 28/04/2016, às 9:00 horas.
EDITAL: No site www.comprasnet.gov.br
ENDEREÇO: Praça Barão de Ladário, s/n - 4º andar, Edifício Almirante Tamandaré - Centro, Rio de
Janeiro - RJ. Telefax: (21) 2104-6320.

GILBERTO TURONIS CARDOSO
Suboficial (AD)

Pregoeiro

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 02/2016

OBJETO: Pregão Eletrônico SRP para eventual aquisição de Material de Expediente, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Conforme consta no Edital.
PROPOSTAS: A partir do dia 13/04/2016.
SESSÃO PÚBLICA: 28/04/2016, às 9:00 horas.
EDITAL: No site www.comprasnet.gov.br
ENDEREÇO: Praça Barão de Ladário, s/n - 4º andar, Edifício Almirante Tamandaré - Centro, Rio de
Janeiro - RJ. Telefax: (21) 2104-6320.

GILBERTO TURONIS CARDOSO
Suboficial (AD)

Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Prezado(a) Senhor(a):
Na qualidade de coadministradores do Condomínio do Edifício Zacatecas, situado na Rua das Laranjeiras,
210 – Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ, cumprindo instruções da Sra. Síndica, convocamos V. Sa. para
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no dia 18 de abril de 2016, segunda-feira, no pró-
prio prédio, às 20h, em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 dos Condôminos, ou às
20h30min, em segunda e última convocação, com qualquer número de presenças, a fim de deliberar sobre
a seguinte Ordem do Dia:
1 – Prestação de contas do período maio/2014 a 16 de outubro/2014, gestão do Sr. João Carlos, com parecer
final do Conselho Fiscal;
2 – Balanço da gestão e prestação de contas do período abril/2015 até fevereiro/2016;
3 – Previsão orçamentária para o período maio/2016 a abril/2017;
4 – Apresentação e aprovação de propostas para as obras das cisternas e caixas d’água, modernização dos
elevadores de serviço blocos B e C (ímpar) e, apresentação de propostas para a reforma dos PCs de luz;
5 – Eleição de Subsíndico e membro efetivo do Conselho Fiscal;
6 – Assuntos gerais.
A pessoa que comparecer na qualidade de representante legal de Condôminos, deverá apresentar as respec-
tivas procurações, podendo ser expresso ou tácito, verbal ou escrito, em conformidade com os artigos 654 §
1º e § 2º, artigo 656, do Novo Código Civil. Orientamos aos Srs. Condôminos, ou seus representantes legais,
que conforme o Novo Código Civil, art. 1335, parágrafo III, não poderão participar, nem votar, das delibera-
ções da Assembleia, se não estiverem em dia com o pagamento das cotas condominiais e/ou extras, venci-
das. Nenhuma medida que contrarie a Convenção ou decisões de assembleias anteriores, será aceita sem o
necessário suprimento legal. No caso da presença de um proprietário e/ou representante de uma mesma uni-
dade na Assembleia Geral, somente poderá haver manifestação de um dos proprietários e/ou representantes.
Antecipamos nossos agradecimentos pela sua valiosa presença,

Cordialmente, Antonio Carlos - Gerente Regional

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 76/2016 – Objeto: contratação de empresa especializada
para locação de veículo em atendimento às necessidades do Programa Melhor
em Casa, através do Proc. Adm. nº: 24.015/2015 - Data/Hora: 09/05/2016, às
16:00 horas. Valor Estimado: 114.45,60. O edital de Pregão Presencial encontra-
se disponível no site www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia/page/index.asp.
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 - SUMLIC
COMISSÃO SAÚDE O Município de Vassouras, através da Comissão de Processo Seletivo

Simplificado, designada pela Portaria n.º 087/2016, torna público que
estarão abertas as inscrições à Seleção Pública de candidatos para
provimento de vagas para médico de diversas especialidades, no período de
05 a 19/04/2016, que será regido pelas normas estabelecidas no Edital que
encontra-se disponível no site: www.vassouras.rj.gov.br

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PÚBLICO Nº 01/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS - RJ

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
Câmara Municipal de Nova Iguaçu

Processo nº 1033/2016 - Baseado no parecer da ACI, homologo
a Licitação nº 001/2016 para compra de material gráfico, conforme
especificação do Edital de licitação, adjudicando a compra à empresa
MR NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, no valor total de
R$ 75.715,00 (setenta e cinco mil, setecentos e quinze reais).

Em, 12 de abril de 2016.

MAURICIO MORAIS
Presidente

A Secretaria municipal
de Trabalho e Emprego
(SMTE) abriu mais 1.692 va-
gas de emprego para ensinos
fundamental e médio. 

Nesta semana as chances
em destaque são no setor de
Comércio e Serviços, como
caixa em supermercado e bal-
conista, com postos na Zona
Sul do Rio e na Baixada.

Para se candidatar é ne-
cessário levar carteira de tra-

balho, RG e PIS a um dos pos-
tos da SMTE. Também é pos-
sível enviar o currículo para
os e-mails smte.sele-
cao@gmail.com ou smtebo-
asvagas@gmail.com, com seu
nome e cargo desejado no as-
sunto. As vagas são divulga-
das também no Facebook fa-
cebook.com/Rio.SMTE) e no
portal (rio.rj.gov.br/web/sm-
te), onde estão os endereços
dos postos de inscrição.

Chegou a sua hora:
mais de mil vagas
Oportunidades abertas esta semana são para quem tem
do nível fundamental incompleto ao médio completo

Há chances para caixas
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