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SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS .
AVISO DE LICITAÇÃO

A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos/PMR torna
público a realização das seguintes licitações: Tomada de Preços nº
07/2014 - Objeto: contratação de empresa especializada para execução
de serviços de reforma geral em banheiros do Hospital Municipal de
Emergência Henrique Sérgio Gregori através do Proc. Adm. nº 887/2014
- Data/Hora: 10/04/2014 às 09:00 horas. Pregão Presencial nº 77/2014 -
Objeto: aquisição de luminárias herméticas completas IP65 2X40w com
proteção, para atender as Unidades Escolares do Ensino Fundamental,
através do Proc. Adm. nº 179/2014 - Data/Hora: 07/04/2014 às 14:00
horas.Pregão Presencial nº 84/2014 - Objeto: aquisição de materiais
(concreto asfáltico, chapa de aço, barra de  cantoneira e eletrodo) para
serem utilizados nas confecções de faixas elevadas  para pedestres nos
seguintes bairros: Grande Alegria, Itapuca, Alvorada, Manejo, Centro, Surubi,
Novo Surubi, Vicentina, Santo Amaro e Grande Paraíso, através do Proc. Adm.
nº 21.980/2013 - Data/Hora: 07/04/2014 às 15:30 horas.Pregão Presencial nº
88/2014 - Objeto: aquisição de concreto usinado para ser utilizado nos serviços
de manutenção de calçadas para período de 04 (quatro) meses, através do Proc.
Adm. nº 6.2109/2014 - Data/Hora: 09/04/2014 às 10:30 horas.Os editais en-
contram-se disponíveis 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 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
Município  de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Diretoria Geral.

ADVERTÊNCIA

O DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL de Nova Iguaçu resolve aplicar
à servidora CAROLINE DE PAULA CARDOSO, a PENA DE ADVERTÊN-
CIA, prevista no art. 105, I, da Lei Municipal nº 2.378/92, com fulcro no
artigo 107, da mesma lei, por inobservância de dever funcional previsto
no artigo 94, III e IV, do mesmo diploma legal. CIENTE a advertida que em
caso de reincidência, estará a mesma sujeita à penalidade de
suspensão de até 90 (noventa) dias, conforme prevê o artigo 108,
caput, da Lei nº 2.378/92.

Nova Iguaçu, 24 de março de 2014.

LUIZ CARLOS FRANCO DE ORNELLAS
DIRETOR GERAL

CMNI

ADVERTÊNCIA

O DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL de Nova Iguaçu resolve aplicar
à servidora ELIANE LEAL SANTOS, a PENA DE ADVERTÊNCIA, prevista
no art. 105, I, da Lei Municipal nº 2.378/92, com fulcro no artigo 107, da
mesma lei, por inobservância de dever funcional previsto no artigo 94, III
e IV, do mesmo diploma legal. CIENTE a advertida que em caso de rein-
cidência, estará a mesma sujeita à penalidade de suspensão de até 90
(noventa) dias, conforme prevê o artigo 108, caput, da Lei nº 2.378/92.

Nova Iguaçu, 24 de março de 2014.

LUIZ CARLOS FRANCO DE ORNELLAS
DIRETOR GERAL

CMNI

ADVERTÊNCIA

O DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL de Nova Iguaçu resolve aplicar
à servidora PATRICIA BORGES E SOUZA, a PENA DE ADVERTÊNCIA,
prevista no art. 105, I, da Lei Municipal nº 2.378/92, com fulcro no
artigo 107, da mesma lei, por inobservância de dever funcional previsto
no artigo 94, III e IV, do mesmo diploma legal. CIENTE a advertida que em
caso de reincidência, estará a mesma sujeita à penalidade de suspen-
são de até 90 (noventa) dias, conforme prevê o artigo 108, caput, da Lei
nº 2.378/92.

Nova Iguaçu, 24 de março de 2014.

LUIZ CARLOS FRANCO DE ORNELLAS
DIRETOR GERAL

CMNI

MAIS

Dois homens com más-
caras de gorila e armados
com fuzil assaltaram, na
manhã de ontem, um casal
na Avenida Rui Barbosa,
no bairro de São Francis-
co, em Niterói. 

Segundo testemunhas, os
bandidos retiraram o casal
de dentro do carro, que esta-
va parado no sinal na altura
da Rua Tapajós, e rapida-
mente fugiram com o veícu-

lo. A ação aconteceu por
volta das 7h20m. Não foi
registrado Boletim de
Ocorrência na 79ª DP (Ju-
rujuba), que atua na região.

Mas o assalto ao casal
não foi o primeiro caso.
Na última semana, a 79ª
DP registrou um roubo
de uma motocicleta e a
principal descrição era
parecida: usavam másca-
ras de gorila.

Dupla de ‘gorilas’ toca o
terror assaltando em Niterói

Amarildo: filho
é detido

Um dos filhos do pe-
dreiro Amarildo, que foi
torturado e morto por po-
liciais na Rocinha, foi deti-
do ontem acusado de de-
sacatar PMs. Emerson
Gomes da Silva, de 21
anos, teria atirado lixo em
direção aos policiais. Se-
gundo a ocorrência, o ra-
paz ofereceu resistência à
prisão e disse que “mata-
ria os policiais”.

Complexo do Alemão, em
2008. Segundo o governador
Sérgio Cabral, o pedido de
ajuda para ocupar a região já
estava programado para
acontecer. 

— A diferença para o que
aconteceu no Alemão é que
aquelas comunidades não fa-
ziam parte das ações de paci-
ficação em 2011. Agora é di-
ferente: a Maré está nas
ações de pacificação para o
segundo semestre deste ano
— explicou Sérgio Cabral,
adiantando que as comunida-
des da Maré vão ganhar uma
Unidade de Polícia Pacifica-
dora com 1.500 homens. 

As comunidades do Com-
plexo da Maré serão ocupa-
das por homens do Exército
sem data para sair. O anúncio
foi feito ontem pelo secretá-
rio de Segurança Pública do
Rio, José Mariano Beltrame,
durante uma reunião com o
governador Sérgio Cabral e o
ministro da Justiça, José Edu-
ardo Cardozo. 

Também vão dar um re-
forço na segurança da área a
Polícia Federal, que vai aju-
dar com o serviço de inteli-
gência, e a Polícia Rodoviá-
ria Federal, fazendo um cer-
co aos acessos, nos mesmos
moldes da ocupação do

Exército vai entrar
sem data pra sair

REFORÇO NA MARÉ VAI AJUDAR NA INSTALAÇÃO DE UMA UPP

BCabral: pedido estava previsto

PEDRO KIRILOS
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ORDEM DE SERVIÇO Nº 012/2014

Nova Iguaçu, 18 de março de 2014.

Assunto: dispõe sobre o horário de expediente da Câmara no período de car-
naval.
Para conhecimento desta Casa Legislativa e devidos fins, torno público o
seguinte:
Art. 1° O Horário de funcionamento desta Câmara, no período de 02 a 11 de
abril de 2014, será das 09 às 19 horas, em regime de compensação.
Art. 2° Não haverá expediente no dia 22 de abril de 2014.
Art. 3° Compete ao Diretor Geral manter cópia desta Ordem de Serviço no
Quadro de Avisos da Câmara.   
Art. 4° Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 5° Ficam revogadas todas as disposições em contrário. 
Publique-se,
Cumpra-se.

Nova Iguaçu, 18 de março de 2014.

MAURICIO MORAIS
Presidentemostrar a nota fiscal. A secre-

tária municipal de Defesa do
Consumidor, Solange Amaral,
explica que basta levar a caixa
do produto, de preferência no
local onde comprou. O lojista
não pode recusar a troca. En-
tão, se isso acontecer, pode de-
nunciar ao Procon Carioca pe-
lo telefone 1746.

Solange Amaral disse ain-
da que os leites integral e se-
midesnatado estão bons pa-
ra beber. Mesmo assim, a
BRF tem um prazo de até 30
dias para apresentar laudos
comprovando a qualidade
de toda a produção de janei-
ro e fevereiro.

A galera que tem em casa
caixas de leite desnatado da
marca Elegê pode trocá-las, a
partir de amanhã, nos super-
mercados, padarias e mercea-
rias. A medida vale para as uni-
dades com data de produção
de 31 de dezembro de 2013, 8
de janeiro e 14 de janeiro. 

A troca foi um acordo feito
entre a BRF (empresa dona
da marca) e o Procon Cario-
ca, depois que o fabricante
reconheceu que o produto es-
tá impróprio para consumo.
O leite apresentou cor, gosto
e cheiro estranhos.

Para conseguir fazer a troca,
os consumidores não precisam

Lojas começam 
a trocar leite ruim

MEDIDA VALE A PARTIR DE AMANHÃ PARA TRÊS LOTES DA ELEGÊ

BProcon recolhe caixas de Elegê

ROBERTO MOREYRA / 20.03.2014

EMPREGO E ECONOMIA

As inscrições para o Pro-
jeto Apoiar 2014, da Nasa-
jon Sistemas vão só até ho-
je. São 70 vagas para o curso
gratuito de assistente de
Departamento Pessoal.

Quem quiser participar de-
ve preencher o cadastro no
site www.projetoapoiar-
.com.br. O objetivo do pro-
jeto é capacitar profissio-
nalmente pessoas que ainda

não conseguiram uma vaga.
Precisa ter o Ensino Médio
completo. Aqueles que tira-
rem boas notas serão indi-
cados para trabalhar com
clientes da empresa.

Último dia de inscrições
CURSO 0800 CAPACITA ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL


