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AVISO DE LICITAÇÃO

Torno público a realização do Pregão Presencial nº 025/2015, no dia 
27/11/15, às 15h, que tem como objetivo a aquisição de medicamentos 
de uso controlado. Edital disponível na Pça. Juiz Machado Junior, 19, 
Centro ou no site www.vassouras.rj.gov.br. Informações: (24)2491-9650 e 
licitacaosaude@hotmail.com.

Júlio J. de Oliveira Goulart 
Matrícula 310114-2

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS/RJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Processo nº 420/2015 - Baseado no parecer da ACI, homologo a licitação nº 009/2015 
para locação de painel eletrônico de votação com manutenção do sistema operacional, 
adjudicando o presente objeto à empresa VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA., no 
valor total de R$ 79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais), pelo período de 12 
(doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato.

Em 11 de novembro de 2015
MAURÍCIO MORAIS

Presidente

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 126/2015 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças
para manutenção de ônibus e micro-ônibus da Secretaria Municipal de Educação
– Educar, através do Processo Administrativo nº 18.388/2015 Data/Hora: 26/11/2015,
às 14:00 h R$ 56.149,00O pregão eletrônico encontra-se disponivel no site do banco
do brasil e também 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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE PREGÃO
A Prefeitura Municipal de Carmo-RJ torna público aos interessados que fará realizar 
na sala de reuniões da Comissão de Pregão, situada a Praça Princesa Isabel,15 - Sala 
01 - 2º Piso Anexo II - Centro Administrativo Júlio Huguenin Ladeira - Carmo/RJ, 
a REMARCAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL N.º 056/2015, Processo Admi-
nistrativo nº 06402/2014, atendendo a solicitação do Gabinete do Prefeito, no dia 
26/11/2015, às 14h30min, visando à contratação de instituição financeira para operar 
serviços de processamento e gerenciamento de créditos da Prefeitura Municipal do 
Carmo/RJ. 

Carmo/RJ, 13 de novembro de 2015.
Marisa Ferreira Machado

Suplente de Pregoeiro
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AS MAIS BIZARRAS

O hotel das mortes

DIVULGAÇÃO

Os canadenses Charles
Mackenzie, de 67 anos, e
a mulher, Dorothy, de 63,
estavam na banheira do
Playacar Palace Hotel, no
México, quando ele sofreu
um enfarte e morreu. Só
que o corpo caiu sobre a
mulher, que acabou se
afogando, informou o “Ca-
nadian Press”. O casal
viajou pro casamento da
filha. Ela quem descobriu
os corpos, na terça-feira,
dois dias antes da festa.

Enfartou e matou
mulher afogada

Podia ser só mais uma ca-
pa de revista masculina com
duas mulheres, não fosse
por um detalhe: Ana Pache-
co é ex-líder de um grupa-
mento da guerrilha Forças
Armadas Revolucionárias
da Colômbia (Farc), e Isabel
Londoño é uma ex-policial
que perseguiu guerrilheiros.

As duas estamparam a
capa da última edição da re-

vista masculina “Soho”, da
Colômbia. O objetivo do en-
saio é promover a paz no pa-
ís. Em entrevista à rádio “La
W”, Ana contou que ficou na
dúvida diante da proposta,
mas decidiu aceitá-la.

— Foi importante para a
minha vida, a imagem é de
paz. E o que pode ser mais bo-
nito do que duas mulheres de
lados opostos fazendo isso?

Da guerrilha para
a capa de revista
Integrante de luta armada e uma policial que estavam
em lados opostos ficam peladonas pela paz na Colômbia

Mocinha e bandida nuas

DIVULGAÇÃO

Um espertinho foi para o
xadrez, na Arábia Saudita,
ao tentar entrar no país
com 48 mil latas de cerveja
disfarçadas de refrigerante.
Bebidas alcoólicas são proi-
bidas por lá.

´No Twitter, a alfândega
do país publicou fotos mos-
trando que as latas de Pepsi
eram, na verdade, embala-
gens de Heineken com adesi-
vos azuis, imitando o refrige-
rante. A pena para quem for
pego com álcool na Arábia
Saudita pode incluir prisão,
ou castigos como chicotadas.

Quem vê rótulo
não vê conteúdo

Não era refri, era cilada

REPRODUÇÃO / TWITTER




