
OBJETO:OBJETO:OBJETO:OBJETO:Contratação de empresa para coleta e transporte de lixo domiciliar, comercial e hospitalar; Contratação de empresa para coleta e transporte de lixo domiciliar, comercial e hospitalar; Contratação de empresa para coleta e transporte de lixo domiciliar, comercial e hospitalar; Contratação de empresa para coleta e transporte de lixo domiciliar, comercial e hospitalar; 
operação e manutenção da usina de reciclagem e compostagem de resíduos sólidos pela técnica de operação e manutenção da usina de reciclagem e compostagem de resíduos sólidos pela técnica de operação e manutenção da usina de reciclagem e compostagem de resíduos sólidos pela técnica de operação e manutenção da usina de reciclagem e compostagem de resíduos sólidos pela técnica de 
aeração forçada dos resíduos sólidos, incineração de lixo hospitalar, desenvolvimento de educação aeração forçada dos resíduos sólidos, incineração de lixo hospitalar, desenvolvimento de educação aeração forçada dos resíduos sólidos, incineração de lixo hospitalar, desenvolvimento de educação aeração forçada dos resíduos sólidos, incineração de lixo hospitalar, desenvolvimento de educação 
ambiental e destinação final dos rejeitos - ambiental e destinação final dos rejeitos - ambiental e destinação final dos rejeitos - ambiental e destinação final dos rejeitos - VALOR:VALOR:VALOR:VALOR: R$ 2.272.024,44 -  R$ 2.272.024,44 -  R$ 2.272.024,44 -  R$ 2.272.024,44 - DATA:DATA:DATA:DATA:    16 de Maio de 2017,  às 14h 16 de Maio de 2017,  às 14h 16 de Maio de 2017,  às 14h 16 de Maio de 2017,  às 14h 
com o recebimento dos envelopes e abertura do envelope de habilitação, e no dia com o recebimento dos envelopes e abertura do envelope de habilitação, e no dia com o recebimento dos envelopes e abertura do envelope de habilitação, e no dia com o recebimento dos envelopes e abertura do envelope de habilitação, e no dia 18 de Maio de 2017, 18 de Maio de 2017, 18 de Maio de 2017, 18 de Maio de 2017, 
às 14hàs 14hàs 14hàs 14h abertura dos envelopes de Proposta Comercial -  abertura dos envelopes de Proposta Comercial -  abertura dos envelopes de Proposta Comercial -  abertura dos envelopes de Proposta Comercial - LOCAL:LOCAL:LOCAL:LOCAL: Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira n Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira n Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira n Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira noooo    
300 - salas 101 e 103 Centro - Cantagalo-RJ. O Edital encontrar-se-á à disposição dos interessados, para 300 - salas 101 e 103 Centro - Cantagalo-RJ. O Edital encontrar-se-á à disposição dos interessados, para 300 - salas 101 e 103 Centro - Cantagalo-RJ. O Edital encontrar-se-á à disposição dos interessados, para 300 - salas 101 e 103 Centro - Cantagalo-RJ. O Edital encontrar-se-á à disposição dos interessados, para 
consulta  e/ou retirada - RJ, consulta  e/ou retirada - RJ, consulta  e/ou retirada - RJ, consulta  e/ou retirada - RJ, a partir do dia 06/ 04 / 2017a partir do dia 06/ 04 / 2017a partir do dia 06/ 04 / 2017a partir do dia 06/ 04 / 2017, das 12h às 17h, no endereço supracitado ou , das 12h às 17h, no endereço supracitado ou , das 12h às 17h, no endereço supracitado ou , das 12h às 17h, no endereço supracitado ou 
no site da Prefeitura Municipal de Cantagalo www.cantagalo.rj.gov.br Licitações abertas.no site da Prefeitura Municipal de Cantagalo www.cantagalo.rj.gov.br Licitações abertas.no site da Prefeitura Municipal de Cantagalo www.cantagalo.rj.gov.br Licitações abertas.no site da Prefeitura Municipal de Cantagalo www.cantagalo.rj.gov.br Licitações abertas.

Cantagalo, 03 de abril de 2017Cantagalo, 03 de abril de 2017Cantagalo, 03 de abril de 2017Cantagalo, 03 de abril de 2017
Carlos Alexandre Marques da SilvaCarlos Alexandre Marques da SilvaCarlos Alexandre Marques da SilvaCarlos Alexandre Marques da Silva

PresidentePresidentePresidentePresidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALOPREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALOPREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALOPREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
AVISO DE EDITALAVISO DE EDITALAVISO DE EDITALAVISO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA NCONCORRÊNCIA NCONCORRÊNCIA NCONCORRÊNCIA Noooo 01/2017 01/2017 01/2017 01/2017

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
RESOLVE:RESOLVE:RESOLVE:RESOLVE:
PORTARIA Nº 288 DE 05 DE ABRIL DE 2017PORTARIA Nº 288 DE 05 DE ABRIL DE 2017PORTARIA Nº 288 DE 05 DE ABRIL DE 2017PORTARIA Nº 288 DE 05 DE ABRIL DE 2017
NOMEAR:NOMEAR:NOMEAR:NOMEAR: JEFFERSON LOPES GONÇALVES para exercer o Cargo em Comissão de  JEFFERSON LOPES GONÇALVES para exercer o Cargo em Comissão de  JEFFERSON LOPES GONÇALVES para exercer o Cargo em Comissão de  JEFFERSON LOPES GONÇALVES para exercer o Cargo em Comissão de 
Assessor do Serviço de Transporte, Símbolo CC-7, a contar da data da publicação.Assessor do Serviço de Transporte, Símbolo CC-7, a contar da data da publicação.Assessor do Serviço de Transporte, Símbolo CC-7, a contar da data da publicação.Assessor do Serviço de Transporte, Símbolo CC-7, a contar da data da publicação.
PORTARIA Nº 289 DE 05 DE ABRIL DE 2017PORTARIA Nº 289 DE 05 DE ABRIL DE 2017PORTARIA Nº 289 DE 05 DE ABRIL DE 2017PORTARIA Nº 289 DE 05 DE ABRIL DE 2017
NOMEAR:NOMEAR:NOMEAR:NOMEAR: FLÁVIA MONALISA SILVA DA COSTA para exercer o Cargo em Comissão de  FLÁVIA MONALISA SILVA DA COSTA para exercer o Cargo em Comissão de  FLÁVIA MONALISA SILVA DA COSTA para exercer o Cargo em Comissão de  FLÁVIA MONALISA SILVA DA COSTA para exercer o Cargo em Comissão de 
Assessor do Cerimonial, Símbolo CC-8, a contar da data da publicação.Assessor do Cerimonial, Símbolo CC-8, a contar da data da publicação.Assessor do Cerimonial, Símbolo CC-8, a contar da data da publicação.Assessor do Cerimonial, Símbolo CC-8, a contar da data da publicação.

Nova Iguaçu, 05 de abril de 2017.Nova Iguaçu, 05 de abril de 2017.Nova Iguaçu, 05 de abril de 2017.Nova Iguaçu, 05 de abril de 2017.
Rogério Teixeira JuniorRogério Teixeira JuniorRogério Teixeira JuniorRogério Teixeira Junior

PresidentePresidentePresidentePresidente
CMNICMNICMNICMNI

Estado do Rio de JaneiroEstado do Rio de JaneiroEstado do Rio de JaneiroEstado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇUMUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇUMUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇUMUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇUCÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇUCÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇUCÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

10 EXPRESSO Quinta-feira, 6 de abril de 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLISCÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLISCÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLISCÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017
A Câmara Municipal de Teresópolis torna público, que fará realizar às 15:00 horas do dia A Câmara Municipal de Teresópolis torna público, que fará realizar às 15:00 horas do dia A Câmara Municipal de Teresópolis torna público, que fará realizar às 15:00 horas do dia A Câmara Municipal de Teresópolis torna público, que fará realizar às 15:00 horas do dia 
25/04/2017, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 005/2017, que tem por objeto 25/04/2017, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 005/2017, que tem por objeto 25/04/2017, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 005/2017, que tem por objeto 25/04/2017, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 005/2017, que tem por objeto 
a contratação de empresa para fornecimento de plano de saúde para os funcionários da a contratação de empresa para fornecimento de plano de saúde para os funcionários da a contratação de empresa para fornecimento de plano de saúde para os funcionários da a contratação de empresa para fornecimento de plano de saúde para os funcionários da 
Câmara Municipal de Teresópolis, esclarecimentos e cópia do edital, na Câmara Municipal Câmara Municipal de Teresópolis, esclarecimentos e cópia do edital, na Câmara Municipal Câmara Municipal de Teresópolis, esclarecimentos e cópia do edital, na Câmara Municipal Câmara Municipal de Teresópolis, esclarecimentos e cópia do edital, na Câmara Municipal 
de Teresópolis (Anexo) – Av. Feliciano Sodré, 595, sala 112, Várzea, Teresópolis – R.J. em de Teresópolis (Anexo) – Av. Feliciano Sodré, 595, sala 112, Várzea, Teresópolis – R.J. em de Teresópolis (Anexo) – Av. Feliciano Sodré, 595, sala 112, Várzea, Teresópolis – R.J. em de Teresópolis (Anexo) – Av. Feliciano Sodré, 595, sala 112, Várzea, Teresópolis – R.J. em 
dias úteis, no horário das 09:30 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:30 horas; pelo telefone dias úteis, no horário das 09:30 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:30 horas; pelo telefone dias úteis, no horário das 09:30 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:30 horas; pelo telefone dias úteis, no horário das 09:30 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:30 horas; pelo telefone 
(21)2742-1766 ramal 202 ou pelo e-mail licitacao@camarateresopolis.rj.gov.br.(21)2742-1766 ramal 202 ou pelo e-mail licitacao@camarateresopolis.rj.gov.br.(21)2742-1766 ramal 202 ou pelo e-mail licitacao@camarateresopolis.rj.gov.br.(21)2742-1766 ramal 202 ou pelo e-mail licitacao@camarateresopolis.rj.gov.br.

Teresópolis, 04 de abril de 2017.Teresópolis, 04 de abril de 2017.Teresópolis, 04 de abril de 2017.Teresópolis, 04 de abril de 2017.
Vicente Dantas da CostaVicente Dantas da CostaVicente Dantas da CostaVicente Dantas da Costa

Presidente da Comissão de LicitaçãoPresidente da Comissão de LicitaçãoPresidente da Comissão de LicitaçãoPresidente da Comissão de Licitação

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.
AVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÃO SINE DIEAVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÃO SINE DIEAVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÃO SINE DIEAVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÃO SINE DIE

A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Resende - RJ comunica A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Resende - RJ comunica A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Resende - RJ comunica A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Resende - RJ comunica 
a V. Sas. que considerando que será ponto facultativo nesta data 13/04/2017, decreto nº 9940 de 03 de a V. Sas. que considerando que será ponto facultativo nesta data 13/04/2017, decreto nº 9940 de 03 de a V. Sas. que considerando que será ponto facultativo nesta data 13/04/2017, decreto nº 9940 de 03 de a V. Sas. que considerando que será ponto facultativo nesta data 13/04/2017, decreto nº 9940 de 03 de 
abril de 2017, e adequação no respectivo edital, fica adiada em SINE DIE, a licitação na modalidade Pregão abril de 2017, e adequação no respectivo edital, fica adiada em SINE DIE, a licitação na modalidade Pregão abril de 2017, e adequação no respectivo edital, fica adiada em SINE DIE, a licitação na modalidade Pregão abril de 2017, e adequação no respectivo edital, fica adiada em SINE DIE, a licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 19/2017, que objetiva a contratação de empresa para locação, instalação e manutenção de Presencial nº 19/2017, que objetiva a contratação de empresa para locação, instalação e manutenção de Presencial nº 19/2017, que objetiva a contratação de empresa para locação, instalação e manutenção de Presencial nº 19/2017, que objetiva a contratação de empresa para locação, instalação e manutenção de 
módulos habitáveis, tipo contêiner, adaptados para salas de aula duplo e triplo e banheiros conjugados para módulos habitáveis, tipo contêiner, adaptados para salas de aula duplo e triplo e banheiros conjugados para módulos habitáveis, tipo contêiner, adaptados para salas de aula duplo e triplo e banheiros conjugados para módulos habitáveis, tipo contêiner, adaptados para salas de aula duplo e triplo e banheiros conjugados para 
atender as necessidades da Escola Municipal Prof. Carlinhos na Fazenda da Barra III através da Secretaria atender as necessidades da Escola Municipal Prof. Carlinhos na Fazenda da Barra III através da Secretaria atender as necessidades da Escola Municipal Prof. Carlinhos na Fazenda da Barra III através da Secretaria atender as necessidades da Escola Municipal Prof. Carlinhos na Fazenda da Barra III através da Secretaria 
Municipal de Educação/Educar, através do Processo Administrativo 170/2017. Para mais informações e Municipal de Educação/Educar, através do Processo Administrativo 170/2017. Para mais informações e Municipal de Educação/Educar, através do Processo Administrativo 170/2017. Para mais informações e Municipal de Educação/Educar, através do Processo Administrativo 170/2017. Para mais informações e 
questionamentos: Rua Augusto Xavier de Lima, nº 251, Jd. Jalisco, Resende-RJ (Centro Administrativo). questionamentos: Rua Augusto Xavier de Lima, nº 251, Jd. Jalisco, Resende-RJ (Centro Administrativo). questionamentos: Rua Augusto Xavier de Lima, nº 251, Jd. Jalisco, Resende-RJ (Centro Administrativo). questionamentos: Rua Augusto Xavier de Lima, nº 251, Jd. Jalisco, Resende-RJ (Centro Administrativo). 
Contato:Contato:Contato:Contato: e-mail: editais.resende@gmail.com ou obtidas através do tel: (0XX24) 3354-4625. e-mail: editais.resende@gmail.com ou obtidas através do tel: (0XX24) 3354-4625. e-mail: editais.resende@gmail.com ou obtidas através do tel: (0XX24) 3354-4625. e-mail: editais.resende@gmail.com ou obtidas através do tel: (0XX24) 3354-4625.

William FerrazWilliam FerrazWilliam FerrazWilliam Ferraz
Superintendente Municipal de Licitações e ContratosSuperintendente Municipal de Licitações e ContratosSuperintendente Municipal de Licitações e ContratosSuperintendente Municipal de Licitações e Contratos
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EMPREGO E ECONOMIA

A Fundação de Apoio à Es-
cola Técnica (Faetec) publica-
rá hoje edital para 5.183 vagas
em cursos técnicos, com aber-
tura imediata das inscrições.
Os cursos não cobram men-
salidades, nem contêm taxa
de matrícula, mas o cadastro
no processo seletivo custa R$
52,50. Todos serão submeti-
dos a provas.

As oportunidades técnicas
são maioria no edital que tra-
rá 7.473 oportunidades, so-
mando seleções para a educa-
ção infantil, ensino funda-
mental, vestibular, teatro na

escola Martins Pena e outras. 
Há duas formas de fazer

cursos técnicos na instituição.
A primeira é integrado ao en-
sino médio (quando o aluno
cursa os dois simultaneamen-
te), que possui 1.830 vagas.
Neste caso, o interessado de-
ve se manifestar no site www-
.faetec.rj.gov.br, até 23 de
abril e prova no dia 7 de maio.

A segunda forma é a sub-
sequente, após a conclusão do
nível médio. Haverá 3.353 va-
gas, e os interessados ainda
não têm data para se inscre-
ver. A previsão de abertura do

prazo, porém, é para o final
deste mês. E a prova será rea-
lizada em 25 de junho. As
provas, seja qual for a opção
do candidato, contarão com
40 questões, com quatro op-
ções de resposta e apenas
uma correta. As disciplinas
cobradas constarão no edital.

Entre os cursos oferecidos
estão os de Administração,
Guia da Turismo, Hospeda-
gem, Marketing, Edificações,
Meio Ambiente, Eletrônica,
Mecânica, Telecomunica-
ções, Enfermagem, Seguran-
ça do Trabalho e outros.

Faetec abre 7.473
vagas em cursos 
As oportunidades técnicas são maioria no edital que
trará 7.473 oportunidades. Inscrições até 23 de abril 

Eletrônica é um dos cursos oferecidos pela Faetec

DIVULGAÇÃO

A rede de supermercados
Mundial abriu vagas de
emprego para empacotado-
ras nas 18 unidades no Rio
de Janeiro. São cem oportu-
nidades para o sexo femini-
no, e não é necessário ter
experiência profissional. As
candidatas precisam ter o
ensino fundamental com-
pleto e disponibilidade para
trabalhar até às 23h. Além
do salário compatível, o
Mundial oferece benefícios
como alimentação no local
de trabalho, assistência
médica e odontológica e
outros.Para participar, bas-
ta enviar o currículo para o
e-mail curriculorh@super-
mercadosmundial.com.br.

Mundial abre
cem postos


