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ECONOMIA

MARINHA DO BRASIL
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA

TJIL Nº 001/2015
Processo nº 63421.000047/2015-27
Contratante: UNIÃO, representada pelo Serviço de Assistência Social da Marinha.
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de Serviços Assistenciais Interdisciplinares a pes-
soa com deficiência, com vistas a complementar os serviços especializados das organizações militares de 
saúde, nos termos do art. 20 do Decreto nº 92.512/86. O público-alvo a que se destina o atendimento são 
os dependentes de militares e servidores civis da MARINHA DO BRASIL, que apresentem distúrbios do de-
senvolvimento neuropsicomotor, ou seja, prejuízos neuromotores, mentais ou sensoriais causados por trans-
tornos congênitos, perinatais ou adquiridos na infância, cujas apresentações clínicas mais frequentes são a 
paralisia cerebral, a deficiência intelectual, as deficiências sensoriais (visual e auditiva) e os transtornos inva-
sivos do desenvolvimento. Estes beneficiários serão assistidos pelo Departamento de Assistência Integrada 
do Serviço de Assistência Social da Marinha, de acordo com as especificações contidas no presente Projeto 
Básico, em regimes: ambulatorial; externato com terapias integradas; externato com terapias integradas e 
escolaridade especializada; integral com terapias integradas; integral com terapias integradas e escolaridade 
especializada; internação/residência; atendimento domiciliar e o método TheraSuit, para atendimento nos 
estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
CONTRATADA: Pessoas Jurídicas, legal e regularmente habilitadas no ramo, por meio de credenciamento. 
Data da elaboração: 10/04/2015. Ratificação: Ratificado pelo Diretor de Assistência Social da Marinha no dia 
13/04/2015, nos termos do caput do art. 25 da Lei nº 8.666/1993.

REGINA BOANERGES SIQUEIRA
Capitão de Fragata (T)

Presidente da Comissão Especial de Credenciamento e Descredenciamento

MARINHA DO BRASIL
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA

AVISO DE EDITAL Nº 001/2015

Processo nº 63421.000047/2015-27
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de Serviços Assistenciais
Interdisciplinares à pessoa com deficiência, com vistas a complementar os serviços especializados das or-
ganizações militares de saúde, nos termos do art. 20 do Decreto nº 92.512/86. O público-alvo a que se 
destina o atendimento são os dependentes de militares e servidores civis da MARINHA DO BRASIL, que 
apresentem distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor, ou seja, prejuízos neuromotores, mentais ou 
sensoriais causados por transtornos congênitos, perinatais ou adquiridos na infância, cujas apresentações 
clínicas mais frequentes são a paralisia cerebral, a deficiência intelectual, as deficiências sensoriais (visual 
e auditiva) e os transtornos invasivos do desenvolvimento. Estes beneficiários serão assistidos pelo Depar-
tamento de Assistência Integrada do Serviço de Assistência Social da Marinha, de acordo com as especifi-
cações contidas no presente Projeto Básico, em regimes: ambulatorial; externato com terapias integradas; ex-
ternato com terapias integradas e escolaridade especializada; integral com terapias integradas; integral com 
terapias integradas e escolaridade especializada; internação/residência; atendimento domiciliar e o método 
TheraSuit, para atendimento nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. EDITAL: poderá ser retirado no 
Serviço de Assistência Social da Marinha, de 09h30 as 11h30 e de 13h30 as 15h30. Endereço: Praça Barão 
de Ladário, s/nº (Complexo do Comando do 1º Distrito Naval), Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.091-000 
ou por meio eletrônico no site: www.sasm.mar.mil.br

REGINA BOANERGES SIQUEIRA
Capitão-de-Fragata (T)

Presidente da Comissão Especial de Credenciamento e Descredenciamento

PORTARIA N° 109, DE 26 DE JUNHO DE 2015.

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

RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER à servidora ELIANE MORATELLI MENDONÇA DA ROCHA, Diretora, 
matrícula nº 13.02.00255, a Licença a Gestante, prevista no art. 82, VII, a), da Lei 
Municipal nº 2.378/92, durante o período de 24 de junho a 23 de dezembro de 2015.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 26 de junho de 2015
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

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

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE ERRATA

TOMADA DE PREÇOS - CL/ TP Nº 03/2015
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DO RIO DE JANEIRO torna público e comunica aos 
interessados o seguinte Aviso de Errata:
Objeto: É a contratação de empresa especializada 
para execução de obras de reforma da fachada, 
cobertura e reservatórios, a fim de corrigir as 
patologias existentes no Edifício Eurico Gaspar 
Dutra (Anexo I), localizado na Praça Floriano, 
s/n, Centro, Rio de Janeiro, envolvendo os 
serviços a seguir discriminados resumidamente: 
instalação do canteiro de obras; fornecimento 
e instalação da placa de identificação da Obra; 
Administração local; demolições e retiradas; 
alvenaria; revestimentos (chapiscos, emboço, 
reboco, pastilhas/mármore); pintura; fornecimento 
e instalação de esquadrias; fornecimento e 
instalação de vidros; impermeabilização; limpeza 
geral da obra.

ERRATA NO EDITAL E NO PROJETO BÁSICO
 No subitem 6.5.2 do Edital, ONDE SE LÊ: 
“Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-
CREA”, LEIA-SE: “Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia-CREA ou Conselho 
Regional de Arquitetura e Urbanismo-CAU”.
Nos subitens 6.5.1, 6.5.3. e 6.5.4 do Edital e nos 
subitens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. e 5.2.1. do 
Projeto Básico, ONDE SE LÊ: “CREA”, LEIA-SE: 
“CREA ou CAU”.
O Edital e respectivos Anexos retificados estão 
disponíveis para consulta e podem ser retirados 
na Comissão de Licitação situada na Praça 
Floriano, 51 - 33º andar – sala 3302 – Centro – Rio 
de Janeiro, no horário das 13:00 às 17:00 horas. 
Informações tel. 3814-1168 ou 3814-1181. As 
empresas interessadas poderão trazer PEN DRIVE 
para copiar a Proposta Detalhe.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE ADIAMENTO

A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos/PMR torna público o adiamento 
da seguinte licitação: Concorrência Pública nº 19/2014 - Objeto: Conclusão da obra de 
construção da Praça de Esportes e da Cultura, PEC, no Bairro Morada da Montanha, no âmbito 
do Programa Praça dos Esportes e da Cultura, mediante contrato de repasse celebrado junto 
ao Ministério da Cultura representado pela Caixa Econômica Federal, através do Proc. Adm. 
nº 6633/2014-. fica adiada para Data/Hora: 03/08/2015, às 14:00 horas.O edital encontra-se 
disponível nesta Superintendência, situada a Rua Augusto Xavier de Lima, nº 251, Jd. Jalisco, 
Resende-RJ (Centro Administrativo), no horário de 12h às 17:30 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

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE ERRATA

CONCORRÊNCIA  - CL/ CO Nº 02/2014
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DO RIO DE JANEIRO torna público e comunica aos 
interessados o seguinte Aviso:

Modalidade:CONCORRÊNCIA-CL/CO Nº 02/2014
Nova Data: 30 de julho de 2015 Horário:15:00 horas
Processo Administrativo: CMRJ 02771/2014.
Objeto: Contratação de empresa especializada em 
locação de máquinas reprográficas digitais, em perfeito 
funcionamento, novos, sem uso, e de primeira locação 
e em linha de fabricação atual, com manutenção 
preventiva e corretiva, sem material de consumo e sem 
franquia de cópias, pelo prazo de 12 (doze) meses, 
prorrogável por iguais períodos.  
Tipo de Licitação: Menor Preço Global
Valor Total Estimado: R$ 2.906.000,00 (dois milhões e 
novecentos e seis mil reais).
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 

O Edital reformulado encontra-se disponível e pode 
ser retirado na Comissão de Licitação situada na 
Praça Floriano, 51 - 33º andar – sala 3302 – Centro 
– Rio de Janeiro, no horário das 13:00 às 17:00 
horas. Informações tel. 3814-1168 ou 3814-1181. As 
empresas interessadas poderão trazer PEN DRIVE para 
copiar a Proposta Detalhe.

Cozinheiro, Encanador Ins-
talador Predial, Idiomas (Es-
panhol, Francês e Inglês),
Montador e Reparador de
Computadores, Soldador,
Pintor Industrial, Inspetor de
Solda, Mecânico de Automó-
veis, de Motocicletas e Auto-
cad 3D, entre outros.

Para o secretário de Esta-
do de Ciência, Tecnologia e

Inovação, Gustavo Tutuca, o
momento é de aposta na for-
mação de mão de obra para
atender aos diversos setores
da economia no Estado.

— Os cursos gratuitos são
uma oportunidade de mu-
dança para muitas pessoas
que desejam prosperar atra-
vés da qualificação — afir-
mou o secretário.

Notícia boa para quem
quer dar uma boa melhorada
no currículo, mas está sem
grana. O governo do estado
do Rio, por meio da Funda-
ção de Apoio à Escola Técni-
ca (FAETEC), oferece 90 mil
oportunidades de qualifica-
ção em mais de 150 cursos
profissionalizantes gratuitos.

As inscrições começaram
ontem e podem ser feitas em
www.faetec.rj.gov.br, no link:
“Inscrições para os cursos de
Qualificação Profissional”, e
seguem até o próximo dia 15. 

É importante destacar que
a inscrição não garante a vaga
no curso. O sorteio será reali-
zado no dia 17 deste mês, às
10h, e poderá ser consultado
no site. Para se candidatar é
preciso ter o Ensino Funda-
mental completo e, depen-
dendo do curso, a idade míni-
ma de 14 a 18 anos. Os cursos
têm duração de 10 e 20 sema-
nas. As aulas terão início a
partir do dia 3 de agosto.

Entre os cursos, destaque
para os de Agente de Infor-
mações Turísticas, Assistente
de Produção Audiovisual,
Auxiliar Administrativo, Au-
xiliar Financeiro, Camareira
em Meios de Hospedagem,

90 mil vagas em
cursos gratuitos

OPORTUNIDADE PARA SE QUALIFICAR JÁ RECEBE INSCRIÇÕES

BCursos profissionalizantes são boas oportunidades para crescer

FELIPE CORRÊA/ 13.01.2015




