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RIOTUR – EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ 42.171.058/0001-48

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam convocados os Srs. Acionistas da RIOTUR - Empresa
de Turismo do Município do Rio de Janeiro S/A., para a AGO/AGE a ser realizada no dia
25/05/2017, às 15:00h, na Av. das Américas, 5.300 Cidade das Artes, 5º andar, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro, RJ/CEP 22.793-080 – Consultoria Jurídica, a fim de deliberar sobre:

I – AGO
a) Aprovação do relatório da diretoria, balanço e demonstrações financeiras relativas
ao exercício de 2016;
b) Eleição do Conselho Fiscal;
c) Honorários do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
d) Honorários da Diretoria;
e) Aprovação da proposta orçamentária para o exercício de 2017; e
f) Assuntos de interesse geral.

II – AGE
a) Alteração do Estatuto Social
b) Alteração de Endereço da Sociedade
c) Assuntos de interesse geral da Sociedade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017

O Município de Itaguaí torna público, para o conhecimento dos interessados, que está ADIADO o PREGÃO PRESENCIAL
Nº 002/2017 (P.A.1.423/2017) para o dia 30 de maio de 2017, às 10 horas no mesmo local, cujo objeto do presente
refere-se à aquisição de DIÁRIOS DE CLASSE, conforme as especificações estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017
O Município de Itaguaí torna público, para o conhecimento dos interessados, que está ADIADO o PREGÃO PRESENCIAL
Nº 003/2017 (P.A. n.º 1.752/2017 e apensos 3.184/17, 020/17 e 3.470/17) para o dia 30 de maio de 2017, às 14 horas
no mesmo local, cujo objeto do presente refere-se à fornecimento parcelado e contínuo de recarga de gás GLP e compra
de cilindro de GLP, para o preparo de alimentos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social,
Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura
e Pesca.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017
O Município de Itaguaí torna público, para o conhecimento dos interessados, que está ADIADO o PREGÃO PRESENCIAL
Nº 004/2017 (P. A.n.º 2.294/2017) para o dia 31 de maio de 2017, às 10 horas no mesmo local, cujo objeto do presente
refere-se à aquisição de reagentes e insumos de laboratório para a agência transfusional do Hospital Municipal São
Francisco Xavier conforme as especificações estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I).
(a) Samuel Moreira da Silva - Pregoeiro

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUMLIC
COMISSÃO SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO

Pregão Presencial nº 47/2017 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de aquisição de material
hospitalar/enfermagem para atender ao HMEHSG e a Rede Municipal de Saúde, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE, EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, através do Proc. Adm. nº: 9.723/2017 - Data/Hora: 02/06/2017, às 14:00 horas.
Valor Estimado: R$ 296.507,75. 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.

William Ferraz
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

Pregão Presencial nº 31/2017 - Objeto: aquisição de materiais de consumo para atender
às necessidades do Laboratório do HMEHSG, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, EXCLUSIVO
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, através do Proc. Adm. nº.
28.990/2016 - foi adiada para o dia 02/06/2017, às 16:00 horas devido à necessidade de
alteração no edital. Valor Estimado: R$ 50.709,56. 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.

William Ferraz
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ,
USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:
PORTARIA N.° 322 DE 16 DE MAIO DE 2017.
EXONERAR: LUCIANA FREITAS PEREIRA do Cargo em Comissão de Assessor de
Gabinete de Vereador, Símbolo CC-5, a contar do dia 15/05/2017.

PORTARIA N.° 323 DE 16 DE MAIO DE 2017.
NOMEAR: GEOVANA DA CONCEIÇÃO SOARES para exercer o Cargo em Comissão de
Assessor de Gabinete de Vereador, Símbolo CC-5, a contar da data da publicação.

Nova Iguaçu, 16 de maio de 2017.

Rogério Teixeira Junior
Presidente
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EMPREGO

Uma vaga inusitada deve
atrair muitas pessoas que es-
tão à procura de emprego.
Trata-se de uma oportunida-
de para “testadores de produ-
tos eróticos”. A loja carioca
Sex Shop Tijuca é a responsá-
vel pela oportunidade.

— Os profissionais escolhi-
dos vão receber de três a cinco
produtos por mês e terão até
30 dias para dar um feedback,
listando se o produto cumpre
o que promete, como funcio-
na exatamente e novas for-
mas de usá-lo. Além disso, os
escolhidos terão todos os be-
nefícios da CLT — disse Ale-
xandre Azevedo, gerente da
marca.

A empresa busca um ho-

mem e uma mulher, que não
precisam ser um casal. É ne-
cessário ser maior de 21 anos
e ter segundo grau completo,
além de bom conhecimento
da língua portuguesa e capa-
cidade de se expressar com
fluência. Não é preciso que o
candidato more no estado, já
que a loja envia os produtos
para qualquer local do Brasil.
O anonimato é garantido, e o
salário é de R$ 2 mil.

Os interessados devem
escrever um texto de até
cinco linhas dizendo por
que devem ser escolhidos
para a função e enviar com
cópia escaneada de docu-
mento com foto para o e-
mail: contato@sexshopti-
juca.com.br. A inscrição de-
ve ser feita até 30 de junho.

Oportunidade
para testador de
produtos eróticos

> São só
duas vagas
disponíveis,
com salário 
de R$ 2 mil


