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O DIA NO SEU BAIRRO

VILA IGUAÇUANA | NOVA IGUAÇU

SEM DIREITO

SEQUER AO BÁSICO
Moradores do bairro Vila Iguaçuana, no município de Nova Iguaçu, na
Baixada, sofrem sem infraestrutura: não há asfalto e nem saneamento

Alcides Barros
quer melhorias
básicas

Leonardo da
Silva diz que
falta tudo

Pedro Alves
reclama da
segurança

Marcilene
Freire: falta
saneamento

Elizabeth dos
Santos: lama é
um problema

João Vitor:
bairro precisa
de asfalto

Elisângela
Ferreira pede
mudança

Elizabeth
França coloca
sacola nos pés

FERNANDA DIAS/AGENCIA O DIA

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br

‘F

icamos esquecidos.
Não pedimos muito, queremos apenas o básico, mas
nem isso temos’. A reclamação de Alcides de Barros, 54
anos, mostra a realidade de
quem mora na Vila Iguaçuana, em Nova Iguaçu. O DIA
esteve na região que fica
afastada do Centro da cidade
e está, aparentemente, abandonada pelo poder público.
Em dias de chuva, lama.
Em dias de sol, poeira. Assim
é a rotina quem mora na localidade. São 16 ruas sem asfalto. “Quando chove é quase
impossível passar. É só lama,
a rua alaga e não tem jeito de
transitar ”, relata João Vitor,
19, sobre a situação da Estrada de Santana.
Na mesma rua, Elisângela
Ferreira, 46, espera mudança
há 10 anos. “Aqui só temos promessas em época de eleição,
mas a mudança nunca vem”.
A moradora conta que se os
moradores quiserem melhoria, botam a mão na massa e
no bolso. Ela já gastou cerca de
R$ 300 com caminhão de cascalho para amenizar os efeitos
da lama. “Chegou um ponto

A falta de iluminação fortalece o medo. “À noite aqui
fica muito escuro. Acredito
que isso facilite para bandidos
agirem”, diz Elisângela.
Água encanada ainda não
é uma realidade para todos os
moradores da Vila Iguaçuana.
Nas ruas Monte Arará, Colibri
e Cambazes, água só se for de
poço artesiano. “Não temos
água encanada e queria poder
ter isso em minha casa”, confessa Solange Gomes, 56.
Já Maria do Socorro, 63, relata que mesmo com o poço é
difícil conseguir água. “Nem
sempre a água está boa para
fazer tudo. Muitas vezes ela
está barrenta e aí somos obri-

gados a comprar água para cozinhar e beber”.
A Secretaria Municipal de
Infraestrutura de Nova Iguaçu (SEMIF) afirmou que está
ciente dos problemas identificados no bairro Vila Iguaçuana e continua buscando recursos junto ao governo federal
para a realização de obras no
local. Quanto à iluminação,
garantiu que uma equipe irá
ao bairro nos próximos dias
para verificar o problema.
Nas regiões que margeiam
o Arco Metropolitano em
Nova Iguaçu, a Polícia Militar
afirmou que atua com base
nas manchas criminais e ressaltou a importância de fazer
o registro de ocorrências.
Já a Cedae disse que a região será beneficiada pelas
obras do Programa de Abastecimento de Água da Baixada Fluminense e que os
moradores que ainda não
estão conectados à rede da
companhia podem procurar
uma agência para solicitar
sua ligação domiciliar.

SENAI-RJ SESI-RJ
Pregão Eletrônico nº 256/2018
Aviso de Resultado

SENAI-RJ
Pregão Eletrônico nº 214/2018
Aviso de Resultado

Maria do
Socorro: água
barrenta

Situação da Rua 7, no bairro Vila Iguaçuana, exemplifica o abandono total do poder público

em que não tinha como sair de
casa; então tivemos que pagar
para resolver, ao menos temporariamente, o problema. A
casa não pode nem ficar aberta pra não ficar com poeira e o
quintal a gente tem que lavar
todo dia para poder viver um
pouco melhor”.
Marcilene Freire, 22, também reclama da falta do asfalto e de saneamento básico. “É muita poeira e tem
ainda o problema de esgoto
a céu aberto”.
Para Leonardo da Silva, 33,

EDITAL DE INTIMAÇÃO
GUSTAVO ROMEIRO MENDES, OFICIAL SUBSTITUTO DO 9º OFÍCIO DE REGISTRO
DE IMÓVEIS, atendendo a requerimento do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CNPJ nº
90.400.888/0001-42, com sede em São Paulo/SP, prenotado sob o nº 1842353 procede por meio do
presente, nos termos do art.26, § 4º da Lei 9.514/97, à INTIMAÇÃO de CLAUDIO AZEVEDO COSTA,
brasileiro, solteiro, empresário, identidade CNH/DETRAN/RJ 01397616703, CPF nº 039.536.364-05,
residente nesta cidade, para que compareçam a esta Serventia, situada na Av. Nilo Peçanha, nº 12 –
6º andar, Centro/RJ, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados desta data, a fim de efetuar
o pagamento dos encargos vencidos e não pagos, previstos no Instrumento de Compra e Venda de
15/06/2016, com garantia de alienação fiduciária registrada na matrícula 390720 sob o R-10, a qual
diz respeito ao imóvel situado na Avenida Geremário Dantas, nº 807, sala 439, Rio de Janeiro/
RJ, de responsabilidade de V.Sas., segundo o requerimento, o valor destes encargos, posicionado
em 16/10/2018, sujeita-se a atualização monetária, juros de mora e ao acréscimo dos encargos
que vencerem, até a data do efetivo pagamento, conforme planilha de débito que o acompanha.
Ficam V.Sas. cientificados de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado implica na
Consolidação da Propriedade do imóvel acima mencionado, em favor do credor fiduciário, nos termos
do art.26, § 7º, da lei 9.514/97. Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2018. GUSTAVO ROMEIRO
MENDES, OFICIAL SUBSTITUTO.

é preciso mudança. “Aqui falta
tudo para vivermos bem”.
Para não ter a loja de materiais de construção invadida pela lama, Elizabeth dos
Santos Lima, 48, construiu
uma calçada bem alta. “Foi
a forma que encontramos
de não perder nada na loja
quando chover porque a situação aqui fica feia”.
Para sair de casa quando
chove, Elizabeth Celestino
de França, 54, tem que colocar sacola plástica nos pés.
“Temos que fazer isso para

não chegar nos lugares toda
enlameada. É horrível esta
situação”, afirma a moradora
da Rua Monte Arará.
A questão da Segurança
também alerta quem mora no
bairro, que fica nos arredores
do Arco Metropolitano. “Aqui
sempre foi um local tranquilo,
mas depois do Arco ficou perigoso, começaram os assaltos e
virou rota de bandido. Piorou
para nós porque na rodovia
não tem segurança, então sofremos por tabela”, conta Pedro Alves Pereira, 53.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
GUSTAVO ROMEIRO MENDES, OFICIAL SUBSTITUTO DO 9º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS,
atendendo a requerimento do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CNPJ nº 90.400.888/0001-42, com
sede em São Paulo/SP, prenotado sob o nº 1842352 procede por meio do presente, nos termos do art.26,
§ 4º da Lei 9514/97, à INTIMAÇÃO de CELSO LUIZ DOS SANTOS, identidade IFP/RJ 062209028, CPF
nº 719.031.787-20, e sua mulher ROSILANE CAETANO DOS SANTOS, identidade DIC/RJ 077616860,
CPF nº 956.034.257-68, brasileiros, empresários, casados pelo regime da comunhão parcial de bens
na vigência da Lei 6515/77, residentes nesta cidade, para que compareçam a esta Serventia, situada
na Av. Nilo Peçanha, nº 12 – 6º andar, Centro/RJ, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados
desta data, a fim de efetuar o pagamento dos encargos vencidos e não pagos, previstos no Instrumento
de Compra e Venda de 16/04/2015, com garantia de alienação fiduciária registrada na matrícula 394346
sob o R-08, a qual diz respeito ao imóvel situado na Rua André Rocha, nº750, sala 325, Rio de Janeiro/
RJ, de responsabilidade de V.Sas., segundo o requerimento, o valor destes encargos, posicionado em
22/10/2018, sujeita-se a atualização monetária, juros de mora e ao acréscimo dos encargos que vencerem,
até a data do efetivo pagamento, conforme planilha de débito que o acompanha. Ficam V.Sas. cientificados
de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado implica na Consolidação da Propriedade do
imóvel acima mencionado, em favor do credor fiduciário, nos termos do art.26, § 7º, da lei 9.514/97. Rio de
Janeiro, 19 de dezembro de 2018. GUSTAVO ROMEIRO MENDES, OFICIAL SUBSTITUTO.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 16 de janeiro de 2019, às 14h30min*.
2º LEILÃO: 29 de janeiro de 2019, às 14h30min *. *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, podendo se fazer substituir por CarlosAlberto Fernando Santos Frazão, Leiloeiro Oficial,
JUCESP nº 203, ambos escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento
tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE,nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 06/05/2008,
cujo Emitente é BROOKFIELD RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 29.964.749/0001-30, e seus garantidores JACOB
NEVES BARBOSA FILHO, CPF 595.018.987-68 e sua mulher MARIA CRISTINA BRITO ROSA BARBOSA, CPF 719.387.457-87, em PRIMEIRO LEILÃO
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 3.112.186,53 (Três Milhões Cento e Doze Mil Cento e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Três
Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento, nº 2302, com 4 vagas de garagem cobertas, lote 8 da quadra
M do PAL 38193, com a fração ideal de 0,01380, situado na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso nº 10900, na freguesia de Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ,
melhor descrito na matrícula nº 320.114 do 9º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ.” Imóvel ocupado.Venda em caráter “ad corpus”
e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário
acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.640.500,00 (Um Milhão Seiscentos e Quarenta Mil e Quinhentos Reais – nos termos do art. 27, §2º da Lei
9.514/97).O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site
www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e
demais condições de venda,VEJAA ÍNTEGRA DESTE EDITAL NO SITE:www.FrazaoLeiloes.com.br.Informações pelo tel.11-3550-4066 (4581_32TT).

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 16 de janeiro de 2019, às 14h30min*.
2º LEILÃO: 29 de janeiro de 2019, às 14h30min *. *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ
SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 02/09/2015, cujo Fiduciante é
ROGÉRIO DE FARIA AMARAL, CPF 094.33.167-55, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior
a R$ 1.071.670,14 (Um Milhão Setenta e Um Reais Sessenta e Setenta Reais e Quatorze Centavos) - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento 203, Bloco 1, fração de 66/10.000, com direito a 1 vaga de garagem, situado na
Avenida Projetada 2 do PAL 44651 com o n° 143, lote 2 do PAL 45864, Freguesia de Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ”, melhor descrito
na matrícula nº 276.813 do 9° Oficio de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ. Imóvel ocupado.Venda em caráter“ad corpus”
e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO
LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 909.523,91 (Novecentos e Nove Reais e Quinhentos eVinte e
Três Reais e Noventa e Um Centavos) – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar
a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições
de venda,VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4581_27 TT).

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 16 de janeiro de 2019, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 29 de janeiro de 2019, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)
       
                
                         PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL
E ON-LINE                Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A                          Fiduciante é
RICARDO MATOS DE LOPES TORRES BARBOZA,       PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima)  
      R$ 487.983,54 (Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil Novecentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Quatro
Centavos                       
                      melhor descrito na matrícula nº 16.581
do Cartório de Registro de Imóveis da 1º Circunscrição da Comarca de Nilópolis/RJ.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus”
e no estado de conservação em que se encontra                  SEGUNDO LEILÃO
(data/horário acima)         R$ 292.957,05 (Duzentos e Noventa e Dois Mil Novecentos e Cinquenta
e Sete Reais e Cinco Centavos)        ¡     . O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira
Os interessados em participar do leilão de modo on-line        ¢¢¢    encaminhar a
documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão Forma de pagamento e demais condições de venda,
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: ¢¢¢            £ ¤  

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 16 de janeiro de 2019, às 14h30min*.
2º LEILÃO: 29 de janeiro de 2019, às 14h30min*. *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ
SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 20/06/2014, cujo Fiduciante
é JORGE GUIMARÃES SENA, CPF/MF sob nº 054.314.977-31, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual
ou superior a R$ 641.036,95 (Seiscentos e Quarenta e Um Mil Trinta e Seis Centavos e Noventa e Cinco Centavos - atualizado
conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo“Apartamento nº 106, Bloco 06, área de utilização de 61,46m², Fração ideal de
438/100.000, situado na Rua Olinda Ellis, nº 514, lote 01, do PAL 47.391, Freguesia de Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ”, melhor descrito
na matrícula nº 209.601 do 4º Oficio do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ. Imóvel ocupado.Venda em caráter“ad corpus”
e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO
LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 217.500,00 (Duzentos e Dezessete Mil e Quinhentos Reais)
– nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar
do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para
liberação do cadastro 24 horas do início do leilão.Forma de pagamento e demais condições de venda,VEJAA INTEGRA DESTE
EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4581_30 TT).

EDITAL DE INTIMAÇÃO
GUSTAVO ROMEIRO MENDES, OFICIAL SUBSTITUTO DO 9º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, atendendo
a requerimento do BANCO SANTANDER (BRAS I ) S/A, CNPJ nº 90.400.888/0001-42, com sede estabelecida em
São Paulo/SP, prenotado sob nº 1841062 proceder por meio do presente, nos termos do art. 26, § 4º da Lei 9514/97, à
INTIMAÇÃO de IVANILSON COSTA BULHÕES, gerente, identidade CNH/RJ 00365488405 e CPF nº 053/595.957-52 e sua
mulher BIANCA FONSECA HOFFMANN BRAVO BULHÕES,           
CPF nº 083/892.897-84, brasileiros, casados pelo regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei 6.515/77, residentes
nesta cidade, para que compareçam a esta Serventia, situada na Av. Nilo Peçanha, nº 12 - 6º andar, Centro/RJ, no prazo
                    
                    
                        
Rio de Janeiro/RJ, de responsabilidade de V.Sas. segundo o requerimento, o valor destes encargos, posicionado em 11/12/2018,
                     
                   
                 
art. 26, § 7º, da Lei nº 9.514/97. Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2018. GUSATAVO ROMEIRO MENDES - SUBSTITUTO.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Solange
quer água
encanada

Objeto: Aquisição de equipamentos de
informática, a fim de atender as necessidades
do SENAI e do SESI.
Vencedor: AUTOMATELE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS EIRELI - ME (item 02).
Itens Cancelados: 01 e 03.
Comissão de Licitação

Objeto: Concessão onerosa de uso de espaço
físico, nas dependências do SENAI Barra
Mansa, para exploração comercial de cantina,
com fornecimento do coffee breaks e refeições.
Vencedor: ROMULO E ANA COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA.
Comissão de Licitação

GÁS NATURAL AÇU S.A.
CNPJ: 11.472.927/0001-40
CONCESSÃO DE AVERBAÇÃO
GÁS NATURAL AÇU S.A. torna público que recebeu do Instituto Estadual do
Ambiente - INEA a AVERBAÇÃO AVB003949; Esta Averbação foi emitida por
decisão da Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA, em sua 842ª reunião
plenária, com base na Deliberação CECA n° 6.124, de 10.10.17, publicada em
              
da Licença Prévia - LP N° 025871 por 3 (três) anos a contar da data de publicação
            
DO AÇU, município SÃO JOÃO DA BARRA. Processo n° E-07/500673/2010.
EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 16 de janeiro de 2019, às 14h30min*.
2º LEILÃO: 29 de janeiro de 2019, às 14h30min *. *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ
SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E
ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 05/08/2015, cujo Fiduciante é JOSE
ADRIANO DA SILVA GOMES, CPF 022.464.604-41, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a
R$ 317.155,97 (Trezentos e Dezessete Mil Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento 811, Bloco 1, fração ideal de 0,002185, com direito a 1 vaga de garagem, situado
naAvenidaTenente Coronel Muniz deAragão n° 1625, lote 3 do PAL 47505, Freguesia de Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ”, melhor descrito
na matrícula nº 402.105 do 9° Oficio de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ. Imóvel ocupado.Venda em caráter“ad corpus”e
no estado de conservação em que se encontra.Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 197.345,01 (Cento e Noventa e Sete MilTrezentos e Quarenta e Cinco
Reais e Um Centavo) – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação
necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda,VEJA A
INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4581_28 TT).

INTIMA: MARCELO ARNECKE DI GIORGIO - CPF: 564.896.250-91

GUSTAVO ROMEIRO MENDES, OFICIAL SUBSTITUTO DO 9° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, atendendo a requerimento do ITAÚ UNIBANCO S/A ,CNPJ n°60.701.190/0001-04 com sede em São Paulo/SP,
prenotado sob n°1841718, procede por meio do presente, nos termos do art. 26, § 4° da Lei 9514/97, à INTIMAÇÃO de MARCELO ARNECKE DI GIORGIO, brasileiro, comerciante identidade SSP/RJ 27661167-0, CPF
564.896.250-91, residente nesta cidade, para que compareça a esta Serventia, situada na Av. Nilo Peçanha, n°
                        
pagamento dos encargos vencidos e não pagos, previstos na Escritura Pública de Compra e Venda, datada de
 
            matrícula 320076 sob o R- 17, a qual diz respeito
                       sabilidade de V.Sa. segundo o requerimento, o valor destes encargos, posicionado em 10/10/2018, sujeita-se a
                                                 primento da obrigação no prazo estipulado implica na Consolidação da Propriedade do imóvel aci                       
de Janeiro, 28 de dezembro de 2018. GUSTAVO ROMEIRO MENDES, OFICIAL SUBSTITUTO.

    

     
     
     
 
            
          

         
         
         
                                
        
        
                
   
    
 

    
   
    
        

   
    
  
                  
       
           
                    
                    
                       
            
       
         
        
   


PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
LICITAÇÃO Nº: 0004/19; Processo Nº: 2018-156393;
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO;
OBJETO: Prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada,
compreendendo o monitoramento eletrônico e o controle de acesso
dos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, pelo
prazo de 24 (vinte e quatro) meses;
SESSÃO DE JULGAMENTO: 17 de janeiro de 2019, às 15h;
VALOR ESTIMADO: R$ 72.680.168,90 (setenta e dois milhões, seiscentos
e oitenta mil, cento e sessenta e oito reais e noventa centavos)
LOCAL PARA OBTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIOS:
Praça XV de Novembro, nº 02 - 3º andar - Sala 308, Centro - Rio de
Janeiro - RJ, onde o edital está disponível para cópia pelo interessado,
das 11h às 18h. A íntegra do edital está disponível no sítio do
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, www.tjrj.jus.br, no link
"licitações" (licitações/licitações novas/escolher um dos tipos/ﬁltro
por licitação) e, também, pode ser consultada no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 30100 (Comprasnet-SIASG/
Gestor Público/Consultas/Compras Governamentais/Licitações/Avisos
de Licitação).

