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SAÚDE

Entronix Eletrônica Ltda - CNPJ 06.837.143/0001-39, torna público que recebeu da Secretaria do Meio
Ambiente - SMAC, através do processo nº 14/200.402/2009 Modalidade da Licença LMO nº 000911/2013
com a validade até 27/02/2018 e com a atividade Fabricação Montagem e Manutenção de Equipamentos
Eletrônicos, localizado na Rua Pão de Açúcar nº 70 - Rocha Miranda- RJ - Cep:21.540-530.

CONCESSÃO DE LICENÇA

Poder Legislativo,
Cidade de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Processo nº 1.110/2014 - Baseado nos pareceres da ACI e da Procuradoria,
homologo a renovação do Contrato nº 010/2013, na forma da cláusula
2.1 e do art. 57, II da Lei nº 8.666/93, cujo objeto é a manutenção mensal de
equipamentos de informática desta Casa, tendo como contratada a
empresa LFC DE SOUZA BAZAR, no valor de R$ 6.590,00 (seis mil, quinhentos
e noventa reais) por mês, pelo período de 12 (doze) meses, perfazendo o
valor global de R$ 79.080,00 (setenta e nove mil e oitenta reais).

Em, 21 de novembro de 2014.

MAURICIO MORAIS
Presidente

AVISO

CONCORRÊNCIA Nº 001/ 2014 

RESPOSTAS ÀS IMPUGNAÇÕES

Indefiro as impugnações impetradas
pelas empresas MÓDULO SECURITY
SOLUTIONS e COMTEX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO S/A, através do processo nº
020/1512/2014, para a Concorrência nº
001/2014, com base no contido no
Parecer da Secretaria Municipal de Ad-
ministração e da Comissão Permanente
de Licitação. 
Publique-se e Comunique-se.

Niterói, em 25 de novembro de 2014.

Moacir Linhares Soutinho da Cruz
Secretário – SMA

Comissão de Pregão

PAIS E FILHOS DE MERITI LAVANDERIA LTDA torna público que recebeu da Prefeitura da Cidade de

São João de Meriti a licença Municipal de instalação nº 0126/2014, com validade até 19 de fevereiro

de 2015, para implantar sistema de tratamento de efluentes líquidos industriais e de esgotos sanitários

para atividade de lavanderia e tinturaria industriais de roupas, situada a Rua Felizardo Saavedra, nº

1421 no Bairro Jardim Meriti, Município de São João de Meriti (Processo nº 10504/2009).

CONCESSÃO DE LICENÇA

LICITAÇÃO N.º: 010/PREVINI/14
PROCESSO N.º: 2014/04/203
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL    
JULGAMENTO: MENOR PREÇO
ORIGEM DOS RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS
PROGRAMA DE TRABALHO: 40.01.122.5001
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00

ENTREGA DE ENVELOPES / REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: DIA 10 DE DEZEMBRO
DE 2014 ÀS 10:00 HORAS.
OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA CONTÁ-
BIL PARA O INSTITUTO, CONTRATAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital, com as especificações da referida licitação, en-
contra-se à disposição dos interessados a Av. Governador Amaral Peixoto, 271 –
6º andar, na sala da CPL, no horário das 09:00 às 17:00 horas, diariamente, ex-
ceto aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega de 01 CD-RL e apre-
sentação do carimbo do CNPJ da empresa. Ou informações através do telefone
2667-7900 ou e-mail: mauricio@previni.com.br.

Nova Iguaçu, 26 de novembro de 2014.

Maurício Abranches Alves
Pregoeiro
PREVINI

PREVINI – Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Nova Iguaçu

CNPJ: 03.450.083/0001-09

se expõem mais ao sol.
Quem tem olhos e cabelos

claros, e que possuem pintas
e sardas pelo corpo, fazem
parte do grupo com mais
chances de desenvolver a do-
ença. O grupo ainda inclui
pessoas com feridas que não
cicatrizam, ou com histórico
de câncer de pele na família,
além de idosos e albinos. Para
prevenir, é fundamental sem-
pre usar o protetor solar.

Pelo telefone 0800-701-
3187, é possível descobrir qual
é o posto mais próximo.

Próximo sábado é o Dia
Nacional de Combate ao Cân-
cer de Pele. Por isso, a Socie-
dade Brasileira de Dermatolo-
gia promove uma campanha
de alerta, com atendimento
médico gratuito, das 9h às 15h,
em vários postos do Rio. Os
pacientes detectados com a
doença vão receber encami-
nhamento para se tratar em
instituições credenciadas. 

Segundo especialistas,
com a chegada do verão, as
chances da doença aparecer
aumentam, já que as pessoas

Casos de câncer de
pele crescem no verão

A CAMPANHA DE COMBATE A DOENÇA SERÁ SÁBADO COM ATENDIMENTO GRATUITO

BIdosos fazem parte do grupo com mais chances de ter a doença

GUSTAVO STEPHAN / 16.02.2014

Se sua pele estiver
ressecada e opaca, você
não precisa correr para
a loja mais próxima e
gastar rios de dinheiro
em cosméticos. A solu-
ção é simples e pode es-
tar na sua cozinha. Uma
boa receita é amassar
um pedaço de mamão e
misturá-lo com um pou-
co de mel. Aplique a
máscara no rosto e dei-
xe agir por alguns minu-
tos. Depois, basta lavar
tudo com água corren-
te. Viu, como é fácil!

Mamão e
mel para
hidratar
sua pele

BMáscara de mel hidrata

REPRODUÇÃO




