BOA VISTA, 23 DE FEVEREIRO DE 2016
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2015
O Prefeito do Município de Uiramutã torna público aos interessados o resultado da Tomada de
Preço supracitada, oriundo do PROCESSO Nº 167/2015, cujo objeto é Construção Academia
da Saúde na Sede do Município de Uiramutã. Consagrou-se vencedora a Empresa TERCOM
SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ N°. 03.249.209/0001-81, com
o valor de R$ 190.351,04(Cento e noventa mil trezentos e cinqüenta e um reais e quatro centavos) Uiramutã/RR 18 de fevereiro de 2016.
ELIESIO CAVALCANTE DE LIMA
Prefeito Municipal

Outras Publicações
CONSELHOREGIONALDE MEDICINAVETERINÁRIADE
RORAIMA- CRMV-RR
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016 PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
EXTRATO DE EDITAL
O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE RORAIMA
- CRMV-RR, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital,
em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, torna
pública a realização de Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de
reserva no quadro de pessoal do CRMV-RR, para os seguintes cargos de nível médio: Agente
de Fiscalização e Assistente Administrativo.
O edital normativo válido, com todas as normas e os requisitos para a participação no Concurso
Público, pode ser obtido no endereço eletrônico: www.quadrix.org.br, durante o período de
inscrições.
INSCRIÇÃO: apenas via internet, das 10 horas do dia 22 de fevereiro de 2016 às 23 horas e 59
minutos do dia 04 de abril de 2016, considerando-se o horário de Brasília.
TAXAS DE INSCRIÇÃO: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).
REQUISITOS BÁSICOS: Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses,
com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do artigo 12, § 1º, da Consti-
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tuição Federal. Ter, na data de convocação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos. No caso
do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar. Ser eleitor e estar quite com a Justiça
Eleitoral. Possuir, no ato da convocação, os requisitos mínimos exigidos para o cargo, conforme especificado no Anexo I do edital de abertura do Concurso Público. Possuir, obrigatoriamente, número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) regularizado. Ter aptidão física e mental
para o exercício das atribuições do cargo, bem como estar devidamente habilitado para a ocupação; e cumprir as determinações do edital.
O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados a tempo de
conseguir o registro e o respectivo número antes do término do período de inscrições. Terá sua
inscrição cancelada e será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que
utilizar o CPF de outra pessoa, sem direito a ressarcimento de valores.
Francisco Edson Gomes
Presidente do CRMV-RR

ZENEIDE VIEIRA L. SANTOS - ME
AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO Nº. 051/2016
A Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR, com a interveniência da Secretaria Municipal de
Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas, utilizando-se da competência de que trata a Resolução do Conama nº 237/97, obedecidas às disposições legais pertinentes ao empreendimento,
resolve outorgar:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ZENEIDE VIEIRA L. SANTOS - ME
NOME FANTASIA: MAGNA HOTEL
CPF / CNPJ Nº: 01.887.905/0001-98
ATIVIDADE: HOTÉIS
LOCALIZAÇÃO: Av. N. Sra. da Consolata, n° 3291, Bairro São Vicente, Boa Vista, RR.
VALIDADE: 04 anos
PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº: 10.593/2015
A empresa “ZENEIDE VIEIRA L. SANTOS - ME” está autorizada a operar com a atividade de
“HOTEIS”, conforme solicitação feita a esta secretaria, cuja validade está condicionada às
exigências e recomendações no verso desta autorização.
Boa Vista/RR, 26 de janeiro de 2016.
Daniel Pedro Rios Peixoto
Robson Rodrigues Lopes
Secretário Municipal de Gestão
Superintendente de Proteção Ambiental
Ambiental e Assuntos Indígenas - SMGA
Interino SPA
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