
8 EXPRESSO Quinta-feira, 10 de março de 2016

O MM. Juiz de Direito, Dr.(a) Luiz Felipe Negrão - Juiz Titular do Cartório da 3ª Vara Cível da Regional
da Barra da Tijuca, Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de
vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a
Av. Luiz Carlos Prestes, s/nº, 2º andar, CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - Tel.:
3385-8700 - e-mail: btj03vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Execução de Título Extrajudicial - CPC
- Honorários Advocatícios / Sucumbência, COBRANÇA, nº 0002128-94.2010.8.19.0209, requerida por
JOSUE RENE VIEIRA, em face de FERNANDES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ de
nº 31.164.551/0001-14 e AMADEU FERNANDES DE ALMEIDA, CPF de nº 012.308.087-87 alegando em
síntese o seguinte: “CITAÇÃO” . Assim, pelo presente edital, CITA os executados FERNANDES EMPRE-
ENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ de nº 31.164.551/0001-14 e AMADEU FERNANDES DE
ALMEIDA, CPF de nº 012.308.087-87 que se encontram em lugar incerto e desconhecido para no prazo
de três dias efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 582.019,17 (quinhentos e oitenta e dois
mil, dezenove reais e dezessete centavos), acrescida dos acessórios decorrentes da mora, despesas
processuais e honorários de sucumbência, estes que arbritro, provisoriamente, em 10% da quantia em
execução. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro. Quatro de março de dois mil e dezesseis.
Eu, Elino Machado Polessa - Analista Judiciário - Matr. 01/25945, digitei. E eu, Ivana Finotti dos Reis
Nunes - Escrivão - Matr. 01/14604, o subscrevo.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias (20 dias)

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 39/2016 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de
aquisição de tinta para impressora para atender à solicitação do Hemorio
na informatização do Hemonúcleo, através do Proc. Adm. nº: 26.132/2015 - Data/
Hora: 22/03/2016às13:30horas.Valor Estimado:1.161,00.Pregão Presencial nº
40/2016 – Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para o café da manhã,
dos usuários no projeto intensivo de atendimento do programa CAPS
– Casa Aberta, através do Proc. Adm. nº: 27.784/2015 - Data/Hora: 24/03/2016 às
13:30 horas. Valor Estimado: 4.549,92. Pregão Presencial nº 41/2016 – Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS de aquisição de material de limpeza para atender
as Unidades de Saúde e ao HMEHSG, através do Proc. Adm. nº: 28.019/2015
- Data/Hora: 23/03/2016 às 13:30 horas. Valor Estimado: 140.063,17. Pregão
Presencial nº 42/2016 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de aquisição de
medicamentos de uso veterinário, para atender o CCZ, através do Proc.
Adm. nº: 34.321/2014 - Data/Hora: 23/03/2016 às 16:00 horas. Valor Estimado:
379.263,00. Pregão Eletrônico nº 12/2016 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS
de aquisição de loção repelente de insetos para atender aos vigilantes
do CCZ, às gestantes deste município, através da CAF e à equipe do
Programa Consultório na Rua, através do Proc. Adm. nº: 34.321/2014 - Data/
Hora: 22/03/2016 às 13:30 horas. Valor Estimado: 166.500,00. O edital de Pregão
Presencial encontra-se disponível no site www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia/
page/index.asp e o Edital de Pregão Eletrônico no site www.licitacoes-e.com.br.
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

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

PORTARIA N° 023, DE 08 DE MARÇO DE 2016.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUI-
ÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:
Art. 1° - TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 022/2016, que nomeou ANNE

CAROLINE BARBOSA DE ÁVILA para ocupar o Cargo em Comissão de ASSESSOR IV
CONTROLE LEGISLATIVO, símbolo DG9, Código Identificador DG9-060.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Nova Iguaçu, 08 de março de 2016
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 19.161/2015 - PREGÃO

PRESENCIAL n.º 18/2016.
NO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2016, ONDE SE LÊ:
10.3 – Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
a) Atestado(s) de comprovação de aptidão para desempenho de atividade ou fornecimento de bens
compatível com o objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado
apresentado em papel timbrado da empresa, em original ou cópia autenticada em cartório.
b) Na data da licitação as empresas deverão juntar ao Envelope “B” (Documentos de Habilitação),
o comprovante de Visita Técnica devidamente assinado pelo funcionário da Secretaria Municipal de
Turismo e Eventos responsável pela visita técnica.
LEIA-SE:
10.3 – Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
a) Atestado(s) de comprovação de aptidão para desempenho de atividade ou fornecimento de bens
compatível com o objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado
apresentado em papel timbrado da empresa, em original ou cópia autenticada em cartório.
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t
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EMPREGO E ECONOMIA

O Governo do Estado do
Rio de Janeiro, por meio da
Secretaria de Estado de Tra-
balho e Renda (Setrab),
anunciou a abertura de 643
vagas de emprego em todo o
Estado. São chances para
ambos os sexos e que exigem
formação entre o ensino
fundamental incompleto e o
superior completo. Os salá-
rios podem chegar a R$ 5
mil, além das possibilidades
de benefícios.

A capital tem 618 oportu-
nidades, com destaque para
180 vagas de atendentes de
lanchonete, 50 para opera-
dor de caixa, 47 para faxinei-
ro, 42 para atendente de lo-
jas e mercados, 40 para em-
balador, 35 para açougueiro
e 19 para armazenista. A Re-
gião Metropolitana oferece
nove chances, sendo seis pa-
ra operador de telemarke-
ting receptivo.

As inscrições para se can-
didatar às vagas coletadas
pela secretaria podem ser
feita nos postos SINE/Se-
trab (www.rj.gov.br/web/
setrab/exibeconteudo?arti-

cle-id=2566341) ou no site
maisemprego.mte.gov.br. A
secretaria também mantém
em seu site o PDF com a dis-
tribuição de chances exis-
tentes por região e função. 

Vagas fresquinhas
pra todos os níveis
Secretaria abre novas chances de emprego em todo o
estado. Só na capital são 618 oportunidades de trabalho

Há vagas para quem quer atuar como atendente de lanchonete

DIVULGAÇÃO

A Associação da Indús-
tria Farmacêutica de Pes-
quisa (Interfarma) divulgou
ontem cálculos que indicam
que os medicamentos po-
dem ficar até 12,5% mais ca-
ros a partir do próximo dia
31. Caso o aumento seja
confirmado, vai superar, pe-
la primeira vez em dez anos,
a inflação, que fechou 2015
em 10,67%.

No ano passado, nesta
mesma época, o ajuste au-
torizado foi de 7,70%,
6,35% e 5% nos preços de
remédios, dependendo da
categoria do produto. 

O governo ainda não di-
vulgou oficialmente de
quanto será o reajuste em
2016 e informou que o pro-
cesso ainda está em consul-
ta pública.

Remédios vão ficar
12,5% mais caros

A partir de próxima segun-
da-feira, 11 postos de
atendimento do Detran
irão funcionar até as 22h
para o serviço de vistoria.
Já é possível fazer o agen-
damento pelos telefones
3460-4040 e 3460-4041,
(Região Metropolitana), 
ou 0800-020-4040 (para
moradores do interior). 

Vistoria pode 
ser feita à noite




