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CONCESSÃO DE LICENÇA
BR 2 COMÉRCIO DE MOTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - CNPJ Nº 21.406.560/0001-
10, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAS,
através do processo nº 28/00085/2016 a licença de operação nº 0538 com validade até
01/11/2018 para atividade comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas na
Avenida Benjamim Pinto Dias nº 1.027 - Loja A - Centro - Belford Roxo.

CONCESSÃO DE LICENÇA
TRINCA MOTOS E ACESSÓRIOS LTDA – CNPJ 32.044.703/0006-12,
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente –
SEMAS, através do processo nº 28/00086/2016, a licença de operação
nº 0537 com validade até 01/11/2018 para atividade comércio e varejo
de motocicletas e motonetas novas na Avenida Benjamim Pinto Dias nº
1.027 - Centro - Belford Roxo.

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 24/2016
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Art. 47 c/c art. 48, inc. I, da Lei

Complementar n° 123/2006)
A PREGOEIRA E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO tornam
público e comunicam aos interessados que
realizarão licitação, nos seguintes termos:
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL No 24/2016
Data: 13 de dezembro de 2016 Horário:15:00 horas
Processo Administrativo: CMRJ 03894/2016
Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços gráficos para
confecção de 01 (um) mil exemplares da
publicação “A Crise Hídrica em debate:
Reflexões a partir do Seminário Internacional
2015”, conforme especificações e quantidades
contidas no Termo de Referência.
Tipo de Licitação: Menor Preço Global
Valor Total Estimado: R$ 25.500,00 (vinte e cinco
mil e quinhentos reais)
Prazo de Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias úteis
Os proponentes interessados na autenticação das
cópias pela pregoeira ou equipe de apoio deverão
procurá-los 01 (uma) hora antes do início da
sessão e abertura da licitação para proceder à
autenticação, munidos dos documentos originais.
Os documentos mencionados nos itens 8.2 ou 8.3,
8.4 e 8.5 do Edital deverão ser entregues à
Pregoeira fora de qualquer envelope.
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 poderão ser obtidos no Portal
de Transparência da Câmara Municipal: http://www.
camara.rj.gov.br/. Informações e consultas tel. 3814-
1175/3814- 1176.

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARAMUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

ATO DA PRESIDÊNCIA n° 004/16

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, no uso das suas
atribuições constitucionais e legais,
RESOLVE:

Art. 1° - DECLARAR, devido à comoção nacional, luto oficial de três dias em
razão da tragédia com o avião que transportava a delegação da Chapecoense
para Medelín, na Colômbia.

Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se

Nova Iguaçu, 29 de novembro de 2016
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

O goleiro Danilo estava
no auge da carreira na Cha-
pecoense, e foi o nome da
partida que colocou o time
na final da Copa Sul-Ameri-
cana. Na tragédia de ontem,
ele chegou a ser resgatado
com vida dos destroços mas
não resistiu aos ferimentos.
Em entrevista ao SporTV, o
diretor da clínica San Juan
de Dios de la Sierra, na Co-
lômbia, confirmou a morte
do jogador de 31 anos.

— O Hospital San Vicen-
te, de Rio Negro, recebeu

Jackson e Danilo. Segundo
informações do hospital,
Danilo faleceu — contou o
diretor Guillermo Molina.

Nas horas seguintes ao
acidente, houve um conflito
de informações. As primeiras
notícias confirmavam Danilo
como um dos sobreviventes e
depois sua morte foi confir-
mada pela Cruz Vermelha.
Ele chegou a voltar para a lis-
ta de sobreviventes mas, de-
pois, a Aeronáutica Civil da
Colômbia não incluiu seu no-
me na lista atualizada.

O pai do goleiro, Eunício
Padilha, disse que recebeu
uma ligação confirmando
que o filho estava bem. A fa-
mília recebeu a informação
da morte pela televisão. Até
ontem à tarde, a família não
tinha recebido a confirma-
ção oficial do óbito de Dani-
lo, e mantinha a esperança
de que ele estivesse vivo.

Danilo era casado e tinha
um filho. Ele defendia o gol
da Chapecoense desde se-
tembro de 2013, quando foi
emprestado pelo Londrina.

Danilo, o herói da Chape
Goleiro foi socorrido com vida dos destroços, mas morreu por conta dos graves ferimentos

Aos 31 anos, o goleiro era uma das estrelas do time

REPRODUÇÃO/ FACEBOOK

O dia ontem foi de luto pa-
ra o jornalismo pela perda de
20 profissionais de imprensa
no desastre aéreo. Entre eles,
alguns dos mais experientes
jornalistas esportivos do País.
Como Paulo Júlio Clement,
comentarista de 51 anos, ven-
cedor de um Prêmio Esso, em
1994, pelo Globo. 

Também estava no avião
e não sobreviveu Mário Sér-
gio. Ex-jogador com passa-
gens por Flamengo, Flumi-
nense, Grêmio, Internacio-
nal e outros, ele era comen-

tarista da Fox Sports.
Lembrado pelos amigos

como um jornalista apaixo-
nado por leitura e aprecia-
dor da boa mesa, o repórter
Victorino Chermont, tinha
43 anos. Carioca, era casado
e já tinha trabalhado como
repórter no SporTV. Atual-
mente atuava na Fox.

Também faleceu Guilher-
me Van der Laars, que com-
pletou 43 anos no último dia
20 de novembro. Trabalhou
no Lance e no Extra antes de
se tornar produtor da Globo.

Luto também no jornalismo

Guilherme tava na Globo

DIVULGAÇÃO

Mário Sérgio tava na Fox

DIVULGAÇÃO

Momentos de grande triste-
za se seguiram às confirma-
ções das mortes dos inte-
grantes do time. Uma das
vítimas socorridas com vida
foi o volante Gil, que morreu
a caminho do hospital, se-
gundo o relato do irmão

dele, José Obdiedson Alves:
“Quando vem de Deus, só
podemos nos conformar.
Deus nos conforte. Estamos
todos arrasados”. Em entre-
vista à GloboNews no aero-
porto em São Paulo, a espo-
sa do lateral-esquerdo De-

ner, Amanda Machado,
contou que ouviu dois áudi-
os dele no WhatsApp antes
da viagem. Ela aguardava
voos para a Colômbia.
"A ficha ainda não caiu
para mim”, disse Amanda,
em prantos.

Famílias de vítimasdividem tristeza depois da tragédia


