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a Light tem até 180 dias para
apresentar uma proposta com
tarifas especiais. Também se-
rão tratadas de forma diferen-
te os consumidores de áreas
onde os prejuízo da concessi-
onária com o furto de energia
seja maior que 30%. Com es-
sa medida, a Light pretende
incentivar os consumidores a
regularizar sua situação.

A Aneel decidiu aumentar
a conta após a revisão tarifá-
ria feita a cada quatro anos. A
agência considerou a variação
de custos que a empresa teve
no último ano.

A conta de luz da Light vai
pesar mais no bolso do consu-
midor a partir de quinta-fei-
ra. O aumento de 4,68% para
os consumidores residenciais
foi definido ontem pela
Agência Nacional de Energia
Elétrica. A tarifa de baixa
tensão, que além das casas,
inclui comércio, iluminação
pública e área rural, sofrerá
em média um reajuste de
6,2%. A conta da indústria e
dos grandes consumidores
vai ficar 1% mais barata.

No caso dos consumidores
de comunidades pacificadas,

Conta de luz vai
ficar mais cara 

REAJUSTE DA LIGHT DE 4,68% COMEÇA A VALER A PARTIR DE AMANHÃ

BEstá na hora de economizar

EDIUARDO NADDAR / 04.02.2012

MAIS

Hoje, das 19h30m às
21h, vai rolar a palestra
“Como passar em concur-
so público” na Academia
do Concurso, Avenida
Presidente Vargas 642,
18º andar, sala 1801. O di-
retor pedagógico Paulo
Estrella vai dar dicas para
se dar bem na hora da pro-
va. Para se inscrever é só
ligar para 2108-0300.

Palestra para
concurseiros

A pré-matrícula para a
rede municipal de ensino de
Maricá já pode ser feita
através no link de matrícula
inteligente do site
www.marica.rj.gov.br/. É só
entrar lá e preencher o for-
mulário on line até o dia 29.
Podem se matricular alunos
que desejam entrar na Edu-
cação Infantil (alunos de um
a 3 anos completos até 31/

03), Pré-Escola (alunos de 4
a 5 anos completos até 31/
03), Ensino Fundamental
(1º ao 9º ano) e Educação
de Jovens e Adultos (alunos
com 15 anos completos ou a
completar na data do início
de 2014). Quem for continu-
ar na mesma escola não pre-
cisa fazer esse procedimen-
to, já que a renovação é au-
tomática.

Pré-matrícula das escolas de
Maricá dá pra fazer pela internet

➭➭ DERMATOLOGIA
➭ ➭ CARDIOLOGIA
➭ ➭ ENDOCRINOLOGIA
➭ ➭ GASTROENTEROLOGIA

IPEMED - Instituto de Pesquisa e Ensino Médico

PÓS-GRADUAÇÃO
MÉDICA

CURSOS RECONHECIDOS PELO MEC

(21) 2501-5599
Praça Vereador Rocha Leão, 10

(vizinho da  R. Siqueira Campos, 252) - Copacabana

AVISO DE LICITAÇÃO

A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos/PMR torna público a rea-
lização da seguinte licitação: Pregão Presencial nº 503/2013 – Objeto: contratação
de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção de piscina
para atender o CAPS Casa Aberta e Centro Municipal de Reabilitação, através
do Proc. Adm. nº: 20.383/2013 - Data/Hora: 19/11/2013 às 09:00 horas. O edital en-
contra-se disponível nesta Superintendência, situada a Rua Augusto Xavier de Lima,
nº 251, Jd. Jalisco, Resende-RJ (Centro Administrativo), no horário das 09:00 às
11:00 e 13:30 às 16:00 horas de segunda a sexta-feira. Demais informações e ques-
tionamentos poderão ser enviados para o e-mail: licitacao.resende@gmail.com ou
obtidas através do tel: (0XX24) 3354-3922.

Carlos José da Silva
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUMLIC.
COMISSÃO SAÚDE

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Gabinete da Presidência

Edital de Tomada de Preços

Licitação nº: 017/CMNI/2013 - CPL.
Modalidade: Tomada de Preços.
Processo nº: 862/2013 - CMNI.
Objeto: Aquisição de 01(um) veículo blindado, com especificações constantes
no Edital.
Retirada do Edital: a partir de 07/11/2013. 
Realização da Licitação: 22/11/2013 às 10:00 horas.
Indispensável trazer o carimbo com CNPJ da empresa para retirar o edital.
Valor do Edital: 01 (uma) resma A4.
Local da Licitação: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Nova Iguaçu,
situada a Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, nº 38 - 4º andar - Centro -
Nova Iguaçu – RJ.
Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Telefones: 2667-4124 / 2667-2409.

Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2013.

ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA MACHADO
Presidente da CPL

Portaria nº 137/2013

AVISO DE LICITAÇÃO

A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de
Resende - RJ, torna pública a seguinte licitação: PREGÃO PRESENCIAL nº
492/2013-Objeto, contratação de empresa especializada em fornecimento de pro-
dutos hortifrutigranjeiros, para atendimento às famílias carentes do município –
Programa Sacola Cheia Alegria na Mesa, contendo 10 (dez) kg cada, através da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos,através do
Processo Administrativo nº 26.990/2013 - Data/Hora:21/11/2013 às 15:30h. O
edital encontra-se disponível nesta Superintendência. Maiores informações
nesta Superintendência situada a Rua Augusto Xavier de Lima, nº 251, Jd.
Jalisco, Resende-RJ ou pelo tel: (24) 3354-4625. editais.resende@gmail.com 

Carlos José da Silva
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos 

AVISO DE LICITAÇÃO

A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos/ PMR-RJ torna públicas as
seguintes licitações: Concorrência Pública nº 14/2013, que objetiva a contratação de
empresa especializada para instalação de sistema de monitoramento de entrada e
saída de alunos, com avisos aos responsáveis via SMS, integrado com câmeras,
validadores do cartão magnético utilizado no transporte escolar, catracas de acesso,
detectores de metais portal e portáteis em regime de locação, com a manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos e softwares e suas licenças, através da
Secretaria Municipal de Educação - SME/EDUCAR através do Processo Adm. nº
20.596/2013, para o dia 23/12/2013 às 09:00h. Tomada de Preços nº 32/2013, que
objetiva a contratação de empresa especializada para serviço de reforma da Secre-
taria Municipal de Fazenda, tendo em vista a execução do projeto PMAT automático
– Programa de Modernização da Administração Tributária através do Processo Adm.
nº 20.162/2013, para o dia 25/11/2013 às 15:00h. Os Editais e maiores informações
nesta Superintendência, situada a Rua Augusto Xavier de Lima, n.º 251, Jardim
Jalisco, Resende, RJ (Centro Administrativo), no horário das 08h às 12h e 13h30min
às 17h30min de segunda a sexta-feira ou pelos telefones (24) 3354-7676 (fax) /
3354.4625 . editais.resende@gmail.com  

Carlos José da Silva
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos 

AVISO DE LICITAÇÃO

A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos/PMR-RJ torna públicas as
seguintes licitações: - Pregão Presencial nº 501/2013, que objetiva a contratação
de empresa especializada para execução de serviços de capina e roçadas em
Unidades Escolares da SME/EDUCAR, através do Processo Adm. nº 23.401/2013,
para o dia 19/11/2013 às 09:00 hs. - Pregão Eletrônico nº 172/2013, que objetiva a
aquisição de veículos para atender as necessidades da secretaria municipal de
fazenda, tendo em vista a execução do projeto PMAT automático – Programa de
Modernização da Administração Tributária, através do Processo Adm. nº
25.900/2013, para o dia 21/11/2013 às 10:30h. O Edital e maiores informações
nesta Superintendência, situada a Rua Augusto Xavier de Lima, n.º 251, Jardim
Jalisco, Resende, RJ (Centro Administrativo), no horário das 08h às 12h e 13h30min
às 17h30min de segunda a sexta-feira ou pelo telefone (24) 3354.4625 ou pelo
e-mail editais.resende@gmail.com

Carlos José da Silva
Superintendente 

 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.


