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EMPREGO E ECONOMIA

Se você concluiu o Ensino
Médio Técnico, fique atento:
a Marinha do Brasil recebe
inscrições para 90 vagas no
concurso público do Corpo
Auxiliar de Praças (CAP) até
dia 31 de agosto. As oportuni-
dades são para ambos os se-
xos e é necessário ainda ter
menos de 25 anos no dia 1º de
janeiro de 2018. 

Os interessados em par-
ticipar devem ler o edital e
acessar o site ingressona-
marinha.mar.mil.br ou
comparecer a uma das Or-
ganizações Militares da Ma-
rinha, nos dias úteis, das
8h30 às 16h.

As áreas com vagas são
Contabilidade, Desenho de
Arquitetura, Estatística,

Eletrônica, Enfermagem,
Estruturas Navais, Gráfica,
Geodésia e Cartografia,
Marcenaria, Metalurgia,
Meteorologia, Motores,
Processamento de Dados e
Química.

O concurso será feito

por meio de provas de co-
nhecimentos profissionais
e redação, além de testes fí-
sicos (natação e corrida) e
inspeção de saúde. 

Os selecionados vão re-
ceber um salário de cerca
de R$ 3.100,00 .

Marinha tem 90 
vagas abertas
Interessados no concurso público do Corpo Auxiliar
de Praças podem se inscrever até dia 31 de agosto

As oportunidades do concurso são para ambos os sexos

DIVULGAÇÃO

CONCESSÃO DE LICENÇA

GSA BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ
23.329.325/0001-18, torna público que re-
cebeu da Secretaria Municipal de Conser-
vação e Meio Ambiente – SUBMA, através
do proc. 14/200.980/16, Licença Municipal
Prévia e de Instalação nº. 000024/2017
com validade até 31/07/2020, prazo de
36 meses para construção de posto de re-
venda de combustível líquidos e GNV com
serviços de troca de óleo e lavagem de veí-
culos na Avenida Salvador Allende nº.3721.

CONCESSÃO DE LICENÇA
GSA BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ
23.329.325/0001-18, torna público que re-
cebeu da Secretaria Municipal de Conser-
vação e Meio Ambiente – SUBMA, através
do proc. 14/200.981/16, Licença Municipal
Prévia e de Instalação nº. 000023/2017
com validade até 28/07/2020, prazo de
36 meses para construção de posto de re-
venda de combustível líquidos e GNV com
serviços de troca de óleo e lavagem de veí-
culos na Estrada Benvindo de Novaes s/n do
PAL 48.463 atual número 2.500.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUMLIC
COMISSÃO SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 136/2017 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de
clínica especializada ou hospital especializado, para realização de procedimentos
cirúrgicos em oftalmologia, em atendimento às necessidades dos usuários da
Rede Municipal de Saúde, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL através do Proc. Adm. nº:
14.292/2017 – Data/Hora: 01/09/2017 às 14:00 horas. Valor Estimado: R$ 175.680,00.
Pregão Eletrônico nº 42/2017 – Objeto: aquisição de trailer móvel odontológico
para atendimento da população que reside em regiões que não possuam Unidades
Básicas de Saúde ou PSFs, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, através do Proc.
Adm. nº: 9.724/2017 – Data/Hora: 01/09/2017 às 14:00 horas. Valor Estimado:
R$ 109.000,00. 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
e licitacao.saude@resende.rj.gov.br ou obtidas através do tel: (0XX24) 3354-3922.

William Ferraz
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DETERESÓPOLIS
AVISO Nº.088/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº.040/2017
OBJETO: Aquisição de Material de Construção para Execução de Obras Viárias
Emergenciais.
PROCESSO(S) ADMINISTRATIVO(S): 20.448/2017.
EDITAL: sala do D.L./C.M.L., das 09:00 às 18:00 horas, mediante a entrega de 01
(uma) resma de papel ofício 2 e carimbo contendo o CNPJ da Empresa, ou pela
internet no endereço: http://www.teresopolis.rj.gov.br/transparencia.
INFORMAÇÕES: D.L./C.M.L., Av. Feliciano Sodré, 611 - Centro, Teresópolis/RJ, Tel/Fax:
(21) 2742-3885 e 2742-3352 ramal: 2051, das 09:00 às 18:00 horas.
DATA / HORA DA LICITAÇÃO: 31/08/2017 às 10:00 horas.

Cláudia Lúcia Marcondes de Castro Lobo
Pregoeira


