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NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 212 e 213 da Lei 6.015/73

(Redação que foi dada pela Lei 10931/2004).
10º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DA CAPITAL

Mario Gonçalves, Oficial do 10º Ofício de Registro de Imóveis desta cidade, atendendo à solicitação
de Hadid Incorporações Ltda, com sede nesta cidade, a Rua Conde de Bonfim nº 346 - loja 316, Tijuca/
RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 12.011.085/0001-92, no requerimento de retificação de metragens do
imóvel da Rua Jaceguai, 19, procede, por meio do presente, a NOTIFICAÇÃO de Luiz Carlos Bastos de
Amorim e de sua mulher Maria Carmen Rial Amorim, que figuram na matrícula 45575 como propri-
etários do imóvel confrontante de nº 173, da Rua Felipe Camarão, ou eventuais ocupantes do mencio-
nado imóvel 173, para comparecerem nesta serventia no prazo legal de 15 (quinze) dias, para tomarem
ciência do inteiro teor dos trabalhos técnicos, assinando a planta e o memorial descritivo que lhe serão
apresentados, podendo, ainda, nos termos do § 2º do artigo 213, impugnar fundamentadamente os
referidos trabalhos.

Nos termos do § 4º do artigo 213, Lei 6015/73, a falta de impugnação no prazo da notificação
resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação do registro.

Por derradeiro, cumpre esclarecer que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não
impedem novo procedimento retificatório, nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos,
estando resguardados seus direitos reais, nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião
(Artigo 214 § 5º da Lei 2015/73).

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2017.
Mario Gonçalves - Oficial - Mat. IPASE 1633369

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

ERRATA
Na Portaria n° 335/2017

Onde se lê: Alexandro dos Santos Macedo

Leia-se: Alexsandro dos Santos Macedo

Na Portaria n° 336/2017

Onde se lê: Neuzinea Teresa Campos

Leia-se: Neuzinea Tereza Campos
Nova Iguaçu, 07 de junho de 2017.

ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR
Presidente

CMNI

Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato de locação de uma
máquina copiadora

Termo Aditivo nº: 004/2017.
Processo nº: 622/2017 - CMNI.
Contratado: WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Fundamentação Legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93 c/c cláusula 2.1 do Contrato nº 002/2016.
Prazo de Execução: 12 (doze) meses.
Início e Término: de 11/05/2017 a 10/05/2018.
Valor do Termo: R$ 29.640,00 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta reais).
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).
Assinatura do contrato: 11/05/2017.

Nova Iguaçu, 11 de maio de 2017.
ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR

Presidente

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Gabinete da Presidência

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS
LICITAÇÕES E COMPRAS

AVISO DE PREGÃO
A Prefeitura Municipal de Duas Barras-RJ, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados
que se fará realizar na sala da Comissão Permanente de Licitação, a realização do Pregão Presencial nº
036/2017, Processo Administrativo nº 1023/2017.

Objeto: Contratação de instituição financeira para a execução de serviços bancários compreendendo
cobrança com registro dos tributos municipais.
Data da Licitação: 23/06/2017, às 10:00 horas.
Valor Orçado: R$ 18.750,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta reais)
Valor do Edital: 01 (uma) Resma de papel A 4 (500) fl.
Local e Horário para adquirir o Edital: Praça Governador Portela, nº 07, Centro, Duas Barras-RJ,
(Setor de Licitações) no horário das 13h00min às 16h00min.
Tele-fax (22) 2534-1212 / e-mail: licita2017.2020@yahoo.com.br

Duas Barras-RJ, 07/06/2017.
Ivan Lima Praxedes

Pregoeiro
Port. 0050/2017
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AS MAIS BIZARRAS

A polícia de Moçambique
alertou que homens carecas
redobrem a atenção ao circu-
larem em vias públicas no pa-
ís africano. O alerta foi dado
depois que dois homens fo-
ram brutalmente assassina-
dos, e tiveram alguns dos seus
órgãos usados em rituais de
bruxaria. Eles eram carecas. 

A agência France Presse
informou que as vítimas ti-
nham mais de 40 anos. Uma
delas estava decapitada.

Os crimes ocorreram em
Milange, uma região de Mo-
çambique já conhecida pela
perseguição a albinos.

De acordo com a crença
local, homens carecas são si-
nônimo de riqueza. Assim,
bruxos estariam usando
parte dos corpos da vítimas
em serviços para tornar seus
clientes ricos.

Duas pessoas foram pre-
sas sob suspeita de partici-
pação nos assassinatos.

Bruxas atacam os
carecas na África
Dois homens foram assassinados em Moçambique,
pois crença local diz que carecas atraem mais riquezas

Governo alertou carecas

REUTERS

A carreira de Gavel na po-
lícia de Queensland, na Aus-
trália, durou pouco. O cão foi
expulso da Queensland Police
Service por ser considerado
dócil demais para o serviço.

Durante os treinamen-
tos, Gavel, de 1 ano, várias

vezes rolava e parava com a
barriga para cima a fim de
receber carinho. Ele foi o
único dos 40 cães treinados
pela polícia a ser reprovado.

Por conta disso, Gavel foi
transferido para a sede do go-
verno e receberá visitantes.

Cão é expulso da
polícia por fofura

Gavel era dócil demais para o serviço de segurança

DIVULGAÇÃO

Desenho na pele era novo

DIVULGAÇÃO

Um homem não identifica-
do, de 31 anos, morreu
depois de nadar no Golfo
do México, cinco dias
após fazer uma tatuagem
na perna direita. A história
foi publicada pela revista
médica dos EUA “BMJ
Case Reports”. Segundo a
publicação, a área tatuada
infeccionou gravemente, o
que causou a morte. 

Morreu após
nadar tatuado


