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ECONOMIA
REQUERIMENTO DE LICENÇA MUNICIPAL PRÉVIA

Camil Alimentos S.A, CNPJ 64.904.295/0032-00, torna público que
requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, através do
processo nº 14/200.437/14, a Licença Municipal Prévia para atividade
de armazenamento, embalagem e comercialização de alimentos em
geral, situado a Avenida Brasil, 51.000, Campo Grande, Rio de Janeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
PRODUTOS (ALIMENTOS) ESTOCÁVEIS.
DATA/HORA/LOCAL: 10/06/2014, às 14:30 horas, na Sede da Secretaria Muni c-
ipal de Saúde, sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, sito a
Rua Pinto Ribeiro, nº65, Centro, Barra Mansa/RJ.Maiores informações poderão
ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima ou pelo
TELEFAX (0xx24)3322-7999 no  horário de 08:00 às 17:00 horas, ou no EMAIL
compras_sms@barramansa.rj.gov.br.

Paloma Silvério Sapede
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº052/2014

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ESPIRAMICINA 1,5MUI)
DATA/HORA/LOCAL: 11/06/2014, às 10:30 horas, na Sede da Secretaria Muni c-
ipal de Saúde, sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, sito a
Rua Pinto Ribeiro, nº65, Centro, Barra Mansa/RJ.Maiores informações poderão
ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima ou pelo
TELEFAX (0xx24)3322-7999 no  horário de 08:00 às 17:00 horas, ou no EMAIL
compras_sms@barramansa.rj.gov.br.

Paloma Silvério Sapede
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2014

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICA
DATA/HORA/LOCAL: 11/06/2014,  às 14:30 horas, na Sede da Secretaria Muni -
cipal de Saúde, sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, sito a
Rua Pinto Ribeiro, nº65, Centro, Barra Mansa/RJ.Maiores informações poderão
ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima ou pelo
TELEFAX (0xx24)3322-7999 no  horário de 08:00 às 17:00 horas, ou no EMAIL
compras_sms@barramansa.rj.gov.br.

Paloma Silvério Sapede
Pregoeira

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

OMITIDO DA PUBLICAÇÃO DE 19 DE MAIO DE 2014
Processo nº 419/2014 - Baseado nos pareceres da ACI e da Procuradoria,
homologo a renovação do Contrato nº 001/2013, na forma da cláusula 2.1 e
do art. 57, II da Lei nº 8.666/93, cujo objeto é a manutenção corretiva e
preventiva de 31 (trinta e um) aparelhos de ar-condicionados desta Casa,
tendo como contratada a empresa RIO LASTEF COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA., no valor de R$ 6.438,20 (seis mil, quatro-
centos e trinta e oito reais e vinte centavos) por mês, pelo período de 12
(doze) meses, perfazendo o valor global de R$ 77.258,40 (setenta e sete mil,
duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

Em, 16 de maio de 2014.

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

deve ser usado pelas 115 uni-
versidades federais para o
acesso a cursos de graduação.

A expectativa é de que até 8,2
milhões de estudantes se ins-
crevam este ano.

Hoje é o último dia para
quem quer se inscrever no
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem). Só precisa
preencher o cadastro no site
sistemasenem2.inep.gov.br/
inscricaoEnem/ até as 23h59 .
E a taxa de R$ 35 deve ser pa-
ga até quarta-feira. O Instituto
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais divulgou es-
ta semana que os melhores
horários para acessar o ende-
reço para participar da prova
do MEC são até as 9h, entre as
14h e as 17h, e após as 21h.

A prova que acontece no
dia 8 de novembro será de ci-
ências humanas e ciências da
natureza, entre as 13h e as
17h30m. No dia 9, serão apli-
cadas as provas de linguagens
e códigos, matemática e reda-
ção. Nesse dia, o tempo de
exame será mais longo, entre
as 13h e as 18h30m. O Enem

Enem: último
dia de inscrição

EXAME DO MEC VAI ACONTECER NOS DIAS 8 E 9 DE NOVEMBRO

BÉ só entrar no site, preencher o cadastro e pagar a taxa de R$ 35

REPRODUÇÃO SITE

A Faetec está contratan-
do professores de institutos
superiores, professor I, ins-
trutor, supervisor escolar e
orientador educacional pa-
ra um trabalho temporário
de cerca de três anos. Os in-
teressados têm até quarta-
feira para se cadastrar, cli-
cando no link “Chamada
para cadastro em vistas a
contratação por tempo de-
terminado”, no site www.fa-
etec.rj.gov.br. A escolha

dos profissionais será feita
por análise curricular. O re-
sultado sai na página da Fa-
etec na sexta-feira.

As remunerações serão
de R$ 810,43, para profes-
sor I (de 20 horas sema-
nais), e de R$ 1.620 (no caso
de 40 horas). Os instrutores
recebem R$ 1.157,76 (40
horas). Já os futuros super-
visores escolares e orienta-
dores educacionais ganham
R$ 1.620 (40 horas).

Vagas temporárias na
Faetec para professores
TEM QUE CADASTRAR O CURRÍCULO NO SITE ATÉ QUARTA-FEIRA

BO resultado sai na sexta-feira

DIVULGAÇÃO


