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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº032/14
OBJETO: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA AS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE - DIVISÃO DE TRANSPORTE. ESTIMADO: R$ 531.186,97. DATA/HORA: 25/07/2014
às 09:30 horas. O edital completo com as especificações de cada item deste pregão encontra-
se disponível no “site” http://www.caixa.gov.br (comprador: Fundo Municipal de Saúde de
Petrópolis) a partir de 14/07/14. Maiores informações no DELCAA - Departamento de Lici-
tações, Compras, Contratos Administrativos e Abastecimento - Rua Aureliano Coutinho, 81,
Centro, Petrópolis/RJ. Telefone: (24) 2244-7142. E-mail: licitacaofmsp@gmail.com.

Petrópolis, 9 de julho de 2014.
FÁTIMA REGINA DAS GRAÇAS LAMAS - DIRETORA DO DELCAA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL N°32.2014

OBJETO: Contratação de empresa para instalação, desinstalação, operação gerenciamento,
suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva da rede sem fio ponto a ponto (Projeto
Queimados Digital), já instalados e em pleno funcionamento, com fornecimento de material.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2950/2013/03.
RETIRADA DO EDITAL: Prefeitura Municipal de Queimados, Rua Hortência, 254   Centro, nesta,
das 10:00 às 16:00 horas, mediante a entrega de 01(uma) RESMA DE PAPEL A4 e carimbo
contendo o CNPJ da Empresa.
DATA / HORA: 24/07/2014, às 11:00 horas.

Vantoil Alves de Lima  
Pregoeiro

Estado do Rio de Janeiro
Município  de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Gabinete da Presidência.

Processo nº 492/2014 - Baseado no parecer da ACI, homologo a licitação nº
014/CMNI/2014, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, cujo objeto é a
prestação de serviços de publicação dos atos oficiais desta Casa, adjudicando
estes à empresa INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., no valor de
R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) o centímetro de coluna, com valor
global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) referentes a 20.000 (vinte
mil) centímetros de coluna publicados, pelo período de 12 (doze) meses a par-
tir da data da assinatura do Contrato.

Em, 09 de julho de 2014.
Mauricio Morais

Presidente

PORTARIA N° 123, DE 10 DE JULHO DE 2014.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
RESOLVE:
Art. 1° - EXONERAR, MARCOS VIANNA DOS SANTOS do Cargo em Comissão de
ASSESSOR I - GABINETE DE VEREADOR, símbolo DG5, Código Identificador DG5-
031.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

Nova Iguaçu, 10 de julho de 2014
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

PORTARIA N° 124, DE 10 DE JULHO DE 2014.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR, FABIANA SOUZA DA SILVA DOS SANTOS para exercer o Cargo
em Comissão de ASSESSOR I - GABINETE DE VEREADOR, símbolo DG5, Código
Identificador DG5-031.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

Nova Iguaçu, 10 de julho de 2014
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

acompanhou o comporta-
mento de 18 mulheres diante
de uma TV e com alimentos a
sua volta. Elas foram dividi-
das em três grupos de contro-
le: enquanto um assistia a um
episódio de uma famosa co-
média sueca, considerada
“divertida”, outro tinha que
prestar atenção a um progra-
ma sobre artes, considerado
“chato”. Além disso, para tes-
tar os padrões em diferentes
mídias, outro grupo também
teve que ler um texto sobre a

vida de insetos.
As mulheres que assisti-

ram ao programa tedioso
consumiram 52% de salgadi-
nhos e doces a mais do que
aquelas que ficaram interes-
sadas na série de comédia.

Os cientistas ressaltam,
no entanto, que uma boa
programação na telinha não
emagrece simplesmente. É
preciso exercício. Os pro-
gramas interessantes, expli-
cam os suecos, só fazem a
pessoa engordar menos.

Programas de TV chatos
podem atrapalhar a dieta,
afirma um estudo da Univer-
sidade de Uppsala, na Suécia.
Por isso, indica os pesquisa-
dores europeus, se você tiver
de dieta, procure ver filmes
ou séries mais interessantes. 

A principal tese é a de que,
quanto mais eletrizante foi o
programa, menos você estará
se distraindo com guloseimas
enquanto assiste. Mas isso
não é uma suposição, segun-
do os cientistas. A pesquisa

Programa de TV
chato dá barriga

ESTUDO SUECO AFIRMA QUE PROGRAMAÇÃO RUIM ENGORDA

BQualidade do programa da TV influencia na quantidade de porcarias que a gente come em frente à telinha

REPRODUÇÃO

MAIS

Uma estudante tailande-
sa ficou cega depois de
usar, durante seis meses,
um par de lentes de contato
descartáveis. Lian Kao, de
23 anos, que não fez a higie-
ne dos acessórios nesse pe-
ríodo, e chegou a usá-los

para nadar, adquiriu uma
ameba, que devorou parte
dos globos oculares dela.
As informações são do jor-
nal inglês “Daily Mail”. 

— Essa menina deveria
ter jogado as lentes de conta-
to fora após um mês de uso,

mas, em vez disso, ela as
usou demasiadamente e
agora está com suas córneas
permanentemente danifica-
das — explicou o médico Wu
Jian-liang, diretor do hospi-
tal Taipei’s Wan Fang, onde
a estudante foi atendida.

Jovem fica cega por ficar 6 meses de lente




