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Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
Câmara Municipal de Nova Iguaçu

Processo nº 180/2016 - Baseado nos pareceres do COF e da Procuradoria,
homologo a adjudicação dos serviços técnicos para organização, elaboração,
aplicação, correção de provas, divulgação e publicação de resultado para o
concurso público desta Casa, na forma do art. 24, XIII da Lei nº 8.666/93, tendo
como contratada a FUNRIO – Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência
à Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e ao Hospital Universitário
Gaffrée e Guinle da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, nos valores
de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) por candidato inscrito para o cargo de
Procurador, de R$ 100,00 (cem reais) por candidato inscrito para o nível superior,
de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) por candidato inscrito para o nível médio/
técnico, de R$ 80,00 (oitenta reais) por candidato inscrito para o nível médio,
de R$ 50,00 (cinquenta reais) por candidato inscrito para o nível fundamental
completo e de R$ 40,00 (quarenta reais) por candidato inscrito para o nível
fundamental incompleto; valores esses pagos diretamente pelos candidatos à
empresa contratada.

Em, 26 de abril de 2016.

MAURICIO MORAIS
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE – CL/CT Nº 01/2016

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
DO RIO DE JANEIRO torna público e comunica aos
interessados que realizará licitação, nos seguintes
termos:
Modalidade: CONVITE - CL/CT Nº 01/2016
Data: 05 de maio de 2016 Horário: 15:00 horas
Processo Administrativo: CMRJ 0699/2016
Objeto: Aquisição de cartuchos para impressoras, a
fim de atender às necessidades da Câmara Muni-
cipal do Rio de Janeiro, conforme especificações e
quantidades contidas no Termo de Referência.
Tipo de Licitação:Menor Preço por Item
Valor Total Estimado: R$ 76.360,00 (setenta e seis
mil e trezentos e sessenta reais)
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias
O Edital e respectivos Anexos estão disponíveis e
podem ser retirados na Comissão de Licitação,
situada na Praça Floriano, 51 - 33º andar – sala
3302 – Centro – Rio de Janeiro, no horário das 13:00
às 17:00 horas. As empresas interessadas poderão
trazer PEN DRIVE para copiar a Proposta Detalhe. O
Edital e seus anexos também se encontram dispo-
níveis no Portal de Transparência: http://www.cama
ra.rj.gov.br/, onde poderão ser obtidos. Informações
e consultas tel. 3814-1181.

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Art. 47 c/c art. 48, inc. I, da

Lei Complementar n° 123/2006)

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 81/2016 - Objeto: Aquisição de 6.000 (seis mil) resmas de papel tipo A4,
para atender as necessidades do Centro Administrativo (por um período de 12 meses), através da
Secretaria Municipal de Administração - SMA, através do Processo Administrativo nº 7231/2016. Data/
Hora: 09/05/2016, às 16:00 h, valor estimado: R$ 126.000,00. O pregão encontra-se disponível no site
da Prefeitura Municipal de Resende, www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia. Mais informações e
questionamentos poderão ser enviados para o e-mail: editais.resende@gmail.com ou obtidas através
do tel: (0XX24) 3354-4625.

Carlos José da Silva
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Tem história de polícia
que parece saída de um filme
de cinema. Nessa aqui teve
até estrela ninja! Saca só: Na
noite da ultima sexta-feira,
Miguel Bruno Terra de Araú-
jo, conhecido como Spock, de
19 anos, entrou na 9ª DP (Ca-
tete) sacudindo uma barra de
ferro nas mãos. Lá, o cara dis-
se que foi roubado na Glória,
e gritou: “Vão lá agora e pren-
dam eles, seus merdas. Eu pa-
go seus impostos!”.

Na hora, um dos policiais
tirou uma faca que estava na
cintura do rapaz e seguiu
com o atendimento. O agente
disse que não poderia sair da
delegacia e iria chamar a PM
para o local do tal assalto. En-
quanto isso, um amigo de Mi-
guel começou ofender os po-
liciais: “Vocês são inúteis!”. 

Segundo o boletim de
ocorrência, Maurício Maia, o

Mau Mau, de 18 anos, “estava
com um objeto semelhante a
uma espada ninja nas costas,
mas que, depois, revelou ser
um guarda-chuva”.

Quando os agentes pedi-
ram para Miguel registrar o
suposto roubo, ele respondeu
que “preferia ser drogado e
anarquista a policial”. E con-
tinuou: “Vou consumir muita
droga para auxiliar os trafi-

cantes a se armarem e enche-
rem vocês de tiros”. Já do la-
do de fora da delegacia, o jo-
vem chutou o vidro de uma
viatura parada em frente ao
prédio. O cara ainda jogou
uma faca nos agentes, quase
acertando a cabeça deles.

Então, Miguel saiu cor-
rendo pela Rua do Catete,
atirando pedras pra todo la-
do e destruindo lixeiras,
além da vidraça de um ban-
co. Pouco depois, parados
por PMs, Miguel e Maurício
voltaram para a delegacia já
algemados. Em revista, uma
estrela ninja de cinco pontas
foi encontrada dentro da cu-
eca de Miguel.

Por fim, eles foram autua-
dos por desacato, resistência,
dano qualificado e dano qua-
lificado tentado. Além disso,
Miguel responderá por tenta-
tiva de homicídio qualificado.

Jovem invade DP
com estrela ninja
Rapaz, de 19 anos, chegou para registrar um assalto,
perdeu a linha, jogou faca nos agentes acabou preso

Fachada da 9ª DP (Catete)
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AS MAIS BIZARRAS CURTINHAS

Os moradores de uma vila
da Malásia ficaram choca-
dos com um cabrito que
naceu com “rosto de bebê”.
Eles acreditam que a criatu-
ra seja uma mistura de ca-
bra com humano. O animal
morreu logo após nascer.

Cabrito nasce com
‘carinha de bebê’

Bichinho não viveu muito

REPRODUÇÃO/TWITTER

O suquinho foi “batizado”

REPRODUÇÃO/YOUTUBE

Uma funcionária de um hotel
no Kuwait foi flagrada mistu-
rando sua urina no suco de
um hóspede. Uma câmera
flagrou tudo. Nas imagens, a
mulher é vista colhendo o xixi
e colocando no copo do cara.

Mulher coloca xixi
em suco de cliente

O garoto do tempo da “TV2”,
da Hungria, foi demitido por
fingir soltar gases para ilus-
trar a previsão de trovões.
Szilard Horvath disse que a
ideia foi dele e que não
avisou ao editor do jornal.

Perdeu o trabalho
por fingir pum

A coisa fedeu para Szilard

REPRODUÇÃO/YOUTUBE




