
TASA LUBRIFICANTES LTDA CNPJ:28.726.412/0001-22
AUDITORIA AMBIENTAL

A TASA LUBRIFICANTES LTDA. torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente
– INEA, em 29.09.2016, Relatório de Auditoria Ambiental de 2015 a 2016, para realizar as
atividades de coleta de óleos lubrificantes usados e/ou contaminados, rerrefino e distribuição
de óleos, e informa que este estará à disposição para consulta na Rodovia Presidente Dutra,
20.000 km 183 – Comendador Soares no Município de Nova Iguaçu, no período de 17/10/2016
a 31/01/2017, no horário das 08:00 às 17:00 horas. Informa, ainda, que o referido relatório
também estará disponível para consulta na biblioteca do INEA, na Av. Venezuela, 110 - Saúde,
no horário das 09:00 às 12:00 e das 13:20 às 17:30.

REQUERIMENTO DE LICENÇA(LMI)
MMZ IMOBILIÁRIA LTDA. E OUTROS, CNPJ Nº:
15.423.024/0001-20, torna público que requereu da
Sec. Municipal de Meio Ambiente - SMAC, através do
processo nº 14/201.157/2012, a Licença Municipal
de Instalação (LMI) para o desenvolvimento de projeto
de grupamento residencial multifamiliar, situado na
Avenida 1 PAA 12019, 373 - Barra da Tijuca, RJ.

PORTARIA N° 464, DE 19 DE OUTUBRO DE 2016.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS ATRIBUIÇÕES
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR MAURO SÉRGIO MANAÇAS, para ocupar o Cargo em Comissão de
Assessor de Gabinete de Vereador, símbolo DG5, Código Identificador DG5-039.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 19 de outubro de 2016
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

PORTARIA N° 463, DE 19 DE OUTUBRO DE 2016.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS ATRIBUIÇÕES
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:

Art. 1° - EXONERAR FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS, do Cargo em Comissão de
Assessor de Gabinete de Vereador, símbolo DG5, Código Identificador DG5-039. A contar
desta data.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 19 de outubro de 2016
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
AVISO DE REMARCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 045/2016 (P. A. 4.201/2016) - Objeto resumido: contratação de
instituição financeira, pública ou privada, para a prestação de serviços bancários (em caráter
de exclusividade): pagamento de vencimentos, salários e proventos, dos servidores ativos da
administração públicamunicipal de Itaguaí; (sem caráter de exclusividade): conceder aos servidores
públicos empréstimos em consignação e pagamento a fornecedores e prestadores de serviços,
conforme especificações contidas no Edital de Licitação e Termo de Referência. Tipo de licitação:
MAIOR OFERTA. Condições e local para a retirada do edital: 01 (uma) resma de papel A4 e trazer
o carimbo da empresa. Junto a C. P. L. nas dependências da P. M. I., com sede na Rua General
Bocaiúva, n° 636, Centro, Itaguaí - RJ, de segunda a sexta, das 10 às 16 horas ou no site da
Prefeitura (http://www.itaguai.rj.gov.br).Data e hora da realização: dia 07 de novembro de 2016, às
15 horas. Local: A sessão realizar-se-á no endereço supramencionado.

Samuel Moreira da Silva – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2016 (P. A. 13.686/2015) - Objeto resumido: registro de preços
para eventual aquisição de fraldas descartáveis geriátricas, infantis e absorventes para atender às
necessidades da Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria
Municipal de Saúde. Tipo de licitação: menor preço unitário por item. Condições e local para a
retirada do edital: 01 (uma) resma de papel A4 e trazer o carimbo da empresa. Junto a C. P. L.
nas dependências da P. M. I., com sede na Rua General Bocaiúva, n° 636, Centro, Itaguaí - RJ, de
segunda a sexta, das 10 às 16 horas ou no site da Prefeitura (http://www.itaguai.rj.gov.br). Data e
hora da realização: dia 07 de novembro de 2016, às 09 horas. Local: A sessão realizar-se-á no
endereço supramencionado.

Samuel Moreira da Silva – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
PREGÃO PRESENCIAL N.º 055/2016 (P. A. 21.542/2015) - Objeto resumido: aquisição de móveis
hospitalares para atender às necessidades das unidades de proteção social especial vinculadas a Secretaria
Municipal de Assistência Social. Tipo de licitação: menor preço unitário por item. Condições e local para
a retirada do edital: 01 (uma) resma de papel A4 e trazer o carimbo da empresa. Junto a C. P. L. nas
dependências da P. M. I., com sede na Rua General Bocaiúva, n° 636, Centro, Itaguaí - RJ, de segunda a
sexta, das 10 às 16 horas ou no site da Prefeitura (http://www.itaguai.rj.gov.br).Data e hora da realização:
dia 10 de novembro de 2016, às 10 horas. Local: A sessão realizar-se-á no endereço supramencionado.

Samuel Moreira da Silva – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
PREGÃO PRESENCIAL N.º 054/2016 (P. A. 20.080/2015) - Objeto resumido: registro de preço para
eventual aquisição de material de higiene pessoal para atender à Secretaria Municipal Assistência Social.
Tipo de licitação: menor preço unitário por item. Condições e local para a retirada do edital: 01 (uma)
resma de papel A4 e trazer o carimbo da empresa. Junto a C. P. L. nas dependências da P. M. I., com sede
na Rua General Bocaiúva, n° 636, Centro, Itaguaí - RJ, de segunda a sexta, das 10 às 16 horas ou no site
da Prefeitura (http://www.itaguai.rj.gov.br). Data e hora da realização: dia 09 de novembro de 2016, às 10
horas. Local: A sessão realizar-se-á no endereço supramencionado.

Samuel Moreira da Silva – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/2016 (P. A. 6.798/2016) - Objeto resumido: registro de
preços para eventual contratação de empresa especializada em fornecimento parcelado
e contínuo de material de expediente para atender às demandas da Secretaria Municipal
de Educação. Tipo de licitação: menor preço unitário por item. Condições e local para a
retirada do edital: 01 (uma) resma de papel A4 e trazer o carimbo da empresa. Junto a C. P.
L. nas dependências da P. M. I., com sede na Rua General Bocaiúva, n° 636, Centro, Itaguaí -
RJ, de segunda a sexta, das 10 às 16 horas ou no site da Prefeitura (http://www.itaguai.rj.gov.
br). Data e hora da realização: dia 08 de novembro de 2016, às 10 horas. Local: A sessão
realizar-se-á no endereço supramencionado.

Samuel Moreira da Silva – Pregoeiro
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EMPREGO E ECONOMIA

FÁBIO GUIMARÃES

Começa hoje o aniversá-
rio da rede de supermerca-
dos Guanabara. Para come-
morar seus 66 anos, descon-
tos de mais 60% serão ofere-
cidos em mais de dois mil
produtos por 37 dias, até 27
de novembro. A expectativa
é que o fluxo de clientes au-

mente em 60% nas 25 uni-
dades da rede, distribuídas
no Rio, Grande Rio e Baixa-
da Fluminense.

Para atender a demanda
dentro dos mercados, dois
mil funcionários foram con-
tratados para reforçar a
equipe fixa das lojas. Para

controlar o tráfego de veícu-
los, coordenadores de ope-
rações foram contratados, e
para os estacionamentos, fo-
ram implantados sinaliza-
dores e sensores de vaga ele-
trônicos. Ao todo, 20 mil
pessoas foram mobilizadas
para o evento.

O diretor de marketing
da empresa, Albino Pinho,
disse que a empresa espera
receber um número maior
de clientes de outras regiões:

— Foram mais de seis
meses de conversas com for-
necedores para oferecer pre-
ços realmente atrativos.

Guanabara oferece descontos
No aniversário da rede de supermercados, mais de dois mil produtos estarão em promoção

Fluxo será 60% maior

Gasolina sem desconto

LEO MARTINS/ AGÊNCIA O GLOBO

A redução de 3,2% no
preço da gasolina nas
refinarias, que entrou em
vigor no sábado, não se
refletiu nas bombas. A
diminuição para os consu-
midores giraria em torno
de 1,4%. Na Zona Norte
do Rio, a maioria dos pos-
tos manteve ou subiu o
valor do combustível. 

Postos mantêm
preço na bomba


