
Aprender um novo idio-
ma é sempre bem-vindo.
Com o intuito de promover
esse aprendizado, a Prefei-
tura de Belford Roxo, atra-
vés da Secretaria de Cultura,
oferece gratuitamente, na
Casa da Cultura, uma oficina
de francês todas as terças e
quartas-feiras, das 9h30 às
11h, e das 14h30 às 16h. As
aulas são para crianças de 9
a 13 anos de idade.

As inscrições podem ser
feitas na Casa da Cultura, na
Avenida Bob Kennedy sem
número, bairro Nova Piam,
de segunda a sexta-feira, das
8h às 17h. Basta levar declara-
ção escolar, cópia da identida-
de, comprovante de residên-
cia, duas fotos 3x4, uma pasta
azul 17. Vale lembrar que o in-
teressado deve comparecer
acompanhado de responsá-
vel, com cópia da identidade.

Oficina de
Francês grátis
na Baixada

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
PORTARIA N.° 307 DE 28 DE ABRIL DE 2017.
NOMEAR: LETICIA DE FREITAS SOUZA PEREIRA para exercer o Cargo em Comissão
de Assessor do Serviço de Ouvidoria, Símbolo CC-7, a contar da data da publicação.
PORTARIA N.° 308 DE 28 DE ABRIL DE 2017.
NOMEAR:HARUNNE GONÇALVES DIAS SANTOS para exercer o Cargo em Comissão
de Chefe do Serviço de Plenário, Símbolo CC-5, a contar da data da publicação.
PORTARIA N.° 309 DE 28 DE ABRIL DE 2017.
NOMEAR: HUGO RIBEIRO POLIDO para exercer o Cargo em Comissão de Assessor
do Cerimonial, Símbolo CC-8, a contar da data da publicação.
PORTARIA N.° 310 DE 28 DE ABRIL DE 2017.
NOMEAR: CRISTIANO DA COSTA LIMA para exercer o Cargo em Comissão de
Assessor do Cerimonial, Símbolo CC-8, a contar da data da publicação.

Nova Iguaçu, 28 de abril de 2017.
Rogério Teixeira Junior

Presidente
CMNI

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 23/2017–SEMTRAN/Processo nº 2273/2017

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de óleo diesel S10 e redutor arla 32 para
atender às necessidades de toda a frota Municipal.
Valor estimado: R$ 1.135.200,00
Tipo: Menor Preço Unitário Data: 15/05/2017 – 10:00 horas
Retirada do Edital: Será feita na Comissão Permanente de Licitação, localizada a Praça Amaral
Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim – RJ, mediante a apresentação de: contrato social (original
ou autenticado), documento de identidade de quem fará a retirada (original), carimbo do CNPJ,
e em caso de preposto, documento que confira poderes para retirada.
Custo do edital: 2 resmas de A4.
Informações: Endereço acima ou através do Tel. (22) 2668 1118
Horário de atendimento: 10:00 às 14:00 horas

Jorge Luiz de Araujo
PREGOEIRO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUMLIC
COMISSÃO SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 36/2017 – Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS de aquisição de refeição tipo
marmitex e lanches para serem ofertados aos profissionais e voluntários que atuarão nas ações
de Vigilância em Saúde, o tipo MENOR PREÇO POR LOTE, EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, através do Proc. Adm. nº: 5.426/2017 – Data/Hora: 11/05/2017,
às 16:00 horas. Valor Estimado: R$ 48.066,00. O edital de Pregão Presencial encontra-se
disponível no site www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia/page/index.asp. Demais informações
e questionamentos poderão ser enviados para o e-mail: licitacao.resende@gmail.com ou obtidas
através do tel: (0XX24) 3354-3922.

William Ferraz
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

AVISO DE PREGÃO
Exclusivo para microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte
A Prefeitura Municipal de Carmo-RJ torna público aos interessados que se fará realizar na
sala da Comissão de Pregão, na Praça Princesa Isabel nº 15, 2º piso, sala 01, Centro Adminis-
trativo – Anexo I, Centro, Carmo/RJ: o PREGÃO PRESENCIAL nº 0018/2017, Processo Admi-
nistrativo nº 0354/2017, da Secretaria Municipal de Saúde no dia 11/05/2017, às 14h30min,
aquisição de material para doação, sondas, absorventes, fraldas etc.

Carmo, 28 de abril de 2017.

Marisa Ferreira Machado
Presidente da CPL/Pregoeira

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
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EMPREGO E ECONOMIA

A bandeira tarifária per-
manecerá na cor vermelha,
patamar 1, durante o mês de
maio, com cobrança extra
nas contas de luz de R$ 3 a
cada 100 kWh de energia
consumidos. A informação
foi divulgada ontem pela
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel).

É o segundo mês seguido
de bandeira vermelha, que
passou a vigorar em abril,

após mais de um ano sem ser
acionada. Em março, a ban-
deira estava na cor amarela.

A evolução das cores da
bandeira tarifária indica
que o custo de produção de
energia no país aumentou
nos últimos meses. Isso es-
tá relacionado com a chuva
abaixo do previsto, o que
acaba reduzindo o armaze-
namento de água nos reser-
vatórios das, ou fazendo

com que esse armazena-
mento suba menos que o
esperado.

Quando isso acontece,
aumenta a necessidade de
uso de energia gerada por
termelétricas, que é mais ca-
ra que a das hidrelétricas (as
termelétricas usam combus-
tível para produzir eletrici-
dade). Por isso, sobe a co-
brança extra da bandeira
nas contas de luz.

Conta de luz vai ficar
mais cara mês que vem
Bandeira tarifária permanecerá vermelha, e cobrança extra será de R$ 3 a cada 100 kWh

Em março, a bandeira de conta de luz estava amarela 

MONICA IMBUZEIRO /14.01.2017


