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Rio de Janeiro

Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 049/2017
Processo nº 2017PR000049-FE

Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, filial Fábrica da Estrela, torna 
público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico SRP nº 049/2017, 
tipo menor preço. Objeto: Futura Aquisição de Carretel de Plástico preto em 
polipropileno, para enrolamento do Cordel Detonante, para uso da IMBEL – 
Fábrica da Estrela, conforme especificações contidas no Anexo “A” (Termo de 
Referência).  Edital Disponível: a partir de 23 de Junho de 2017, de 8h às 16h, 
Endereço: Praça Marechal Ângelo Mendes de Moraes s/nº – Vila Inhomirim 
– Magé/RJ e pelo sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. Entrega das 
propostas: a partir de 23 de Junho de 2017, às 08:00 e Abertura da propostas: 14 
de Agosto de 2017 às 09:00, site www.comprasgovernamentais.com.br. Chefe. 
Salc: Cap. Devanir Flexeiras Evaristo.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO

COMANDO DO EXÉRCITO 
INDÚSTRIA DE 
MATERIAL BÉLICO DO 
BRASIL - IMBEL
CNPJ: 00444232/0001-39

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 048/2017
Processo nº 2017PR000048-FE

Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, filial Fábrica da Estrela, torna 
público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico SRP nº 048/2017, 
tipo menor preço. Objeto: Eventual Aquisição de 30.00(trinta mil) kg de PVC 
Composto Amarelo utilizado na extrusão do Cordel Detonante, para uso da 
IMBEL – Fábrica da Estrela, conforme especificações contidas no Anexo “A” 
(Termo de Referência).  Edital Disponível: a partir de 23 de Junho de 2017, de 
8h às 16h, Endereço: Praça Marechal Ângelo Mendes de Moraes s/nº – Vila 
Inhomirim – Magé/RJ e pelo sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. Entrega 
das propostas: a partir de 23 de Junho de 2017, às 08:00 e Abertura da propostas: 
08 de Agosto de 2017 às 09:00, site www.comprasgovernamentais.com.br. 
Chefe. Salc: Cap. Devanir Flexeiras Evaristo.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

COMANDO DO EXÉRCITO 
INDÚSTRIA DE 
MATERIAL BÉLICO DO 
BRASIL - IMBEL 
CNPJ: 00444232/0001-39

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES
AVISO

Modalidade de Licitação: Concorrência Nacional - CN Nº 202/2017
Objeto: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO 
ADMINISTRATIVA (GESTÃO E DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL), VISANDO ACRESCENTAR MELHORIA NA 
QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CEDAE A SER 
EXECUTADO NA FORMA INDIRETA POR PESSOA JURÍDICA, SOB 
O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO”,
A Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação 
em epígrafe teve sua realização adiada sine die.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2016 – ASL-DP

Objeto: “SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE MOTORES NA 
ÁREA DE ATUAÇÃO DA DIRETORIA DO INTERIOR EM LOTES I, II, III, 
IV E V”.

A Assessoria de Licitações comunica que a licitação em referência que 
se encontrava adiada sine die, será realizada no dia 07/07/2017 as 11:00 
horas, no mesmo local anteriormente divulgado.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA NACIONAL CN N° 202/
2016 - ASL-DP
Objeto: “ALIENAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA
CEDAE, LOCALIZADO NA RUA MARQUES DE LEÃO, Nº 19 -
ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO, RJ”
A Assessoria de Licitações comunica que se encontra à disposição
dos interessados, na Av. Presidente Vargas, nº 2.655/Térreo, Cidade
Nova - RJ, a Errata nº 01 com as alterações processadas no edital
da Concorrência Nacional em epígrafe.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 003/2016-ASL-1.1
Objeto:  “SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, 24HORAS/DIA, NOS EQUIPAMENTOS DE
TELEMEDIÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DA
ETA GUANDU”.
Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação
em epígrafe que seria realizada em 27/04/2016 fica adiada “sine die”.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N° 308/2017 – ASL-DP
Objeto: “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE 
DE PONTO ELETRÔNICO NAS DEPENDÊNCIAS DA CEDAE, 
COMPATÍVEIS E INTEGRADOS COM O SISTEMA INFORMATIZADO 
DE CONTROLE DE ACESSO E PONTO ELETRÔNICO UTILIZADO 
NA CEDAE”.
Data da Etapa de Lances: 11/07/2017 Horário: 11 horas
Endereço eletrônico: www.licitacoes.caixa.gov.br
Valor Total Estimado: R$ 197.500,00
O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras Caixa, no endereço eletrônico acima citado ou no site 
www.cedae.com.br/licitacao, podendo alternativamente, ser retirado 
mediante permuta de duas resmas de papel tamanho A4 – 75g/m², na 
Av. Presidente Vargas, n° 2.655 - Térreo/Cidade Nova - RJ, telefones: 
21 2332-3829 e 2332-3831, no horário de 09h as 12h e de 14h as 17h.

VVTDB ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS S.A.
CNPJ/MF 13.014.416/0001-00 - NIRE 33.3.0030802-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da VVTDB Administradora de Franquias S.A. 
convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada no dia 03 de julho de 2017, às 11 horas, na sede da Companhia, 
localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das 
Américas, 3.434, Bloco 05, sala 301, CEP 22640-102, Barra da Tijuca, a fim 
de deliberarem sobre (i) a eleição de novos administradores; e (ii) a ratificação 
da eleição de administrador. Rio de Janeiro, 22 de junho de 2017. Diretoria da 
VVTDB Administradora de Franquias S.A.
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Governo estadual reforça a 
imunização de adolescentes
Objetivo é intensificar vacinação antimeningocócica C e contra o vírus HPV

A Secretaria de Saúde 
orientou as 92 pre-
feituras que iniciem 
uma estratégia de in-

tensificação da vacinação de 
adolescentes nos meses de ju-
nho e julho, principalmente no 
que se refere à vacina contra 
o vírus HPV, como é conheci-
do o Papilomavírus Humano, 
e a vacina antimeningocócica 
C. A campanha de atualização 
do esquema vai até o dia 21 de 
julho. No sábado, 1º de julho 
será o Dia D da ação, quando 
todos os postos de saúde do es-
tado estarão abertos das 8h às 
17h, para a aplicação de seis 
diferentes tipos de vacina, to-
das voltadas ao público ado-
lescente.

O objetivo da campanha 
é oferecer ao jovem a chance 
de se proteger contra várias 
doenças, e eles deverão levar 
a caderneta de vacinação ao 
posto ou clínica da família, 
para ser analisada pelos pro-
fissionais de saúde. A análise 
da caderneta de vacinação é 
importante porque o calendá-
rio do Programa Nacional de 
Imunização do Ministério da 
Saúde sofreu modificações este 
ano, com a inclusão das vacinas 
HPV Quadrivalente para meni-
nos de 11 a 14 anos e da vacina 
Meningocócica C para adoles-
centes de ambos os sexos, com 
idades entre 12 e 13 anos.

A imunização contra o 
HPV pode ajudar na preven-

ção ao câncer. Entre os anos 
de 2016 e 2017, mais de 16 mil 
novos casos de câncer de colo 
de útero devem ser registrados 
no Brasil e, na maioria deles, 
a principal causa será o HPV. 
O vírus pode provocar também 
casos de câncer de pênis, ânus 
e garganta. Dados do Ministé-
rio da Saúde mostram que no 
ano passado, apenas 37,8% das 
doses de vacina contra o HPV 
distribuídas aos estados foram 
aplicadas. No Rio de Janeiro, 
o índice é ligeiramente maior 
que a média nacional: 38,11%.

Tanto para meninos quanto 
para meninas, o esquema 
vacinal prevê a aplicação de 
duas doses, com um inter-
valo mínimo de seis meses e 

máximo de 12 meses entre a 
primeira e a segunda dose. Para 
as meninas, a faixa etária vai 
dos 9 aos 14 anos, enquanto 
que para os meninos, a faixa 
é de 11 a 14 anos.

O Brasil foi o primeiro país 
da América Latina a incluir a 
vacina de meninos contra o 
HPV em seu calendário de imu-
nização. Apesar deste fato pio-
neiro, ainda se observa muita 
resistência ao assunto. É pre-
ciso que a nossa sociedade 
compreenda a importância da 
antecipação: a faixa etária indi-
cada para que a proteção seja 
mais eficiente é entre 9 e 13 
anos, quando se verifica o pico 
de anticorpos entre meninos 
e meninas – explicou o secre-

tário de Saúde, Luiz Antonio 
Teixeira Jr.

O subsecretário de Vigilân-
cia em Saúde, Alexandre Chie-
ppe, acrescenta que a vacina 
contra o HPV é segura. “Não se 
trata de uma vacina produzida 
a partir do vírus, como ocorre 
com outros tipos de imunizan-
tes, mas sim com uma proteína 
que “imita” o vírus, ou seja, age 
como tal sem levar seu DNA”, 
ressaltou Chieppe.

Também estarão disponí-
veis nos postos do Estado do 
Rio as vacinas contra febre 
amarela, dupla adulto (con-
tra difteria e tétano), Hepa-
tite B e a tríplice viral SCR, 
que imuniza contra sarampo, 
caxumba e rubéola.
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Prédio de três andares desaba 
na Tijuca e deixa dois feridos

Duas pessoas ficaram feri-
das no desabamento de um 
prédio de três andares, na 
Tijuca, na zona norte do Rio 
de Janeiro, no início da tarde 
de sexta-feira. O edifício estava 
em mau estado de conserva-
ção, segundo informações da 
Defesa Civil Municipal.

O local foi interditado, e 
a Coordenadoria de Opera-
ções Especiais da Secretaria 
de Conservação foi acionada 
para demolir o que sobrou da 
edificação. Ainda há risco de 
desabamento em área de ser-
vidão que liga a Rua Soares da 
Costa à Favela do Fogueteiro. 

Famílias ocupavam o prédio.
Imagem do Google Maps 

mostra que o local funcionava 
como estacionamento, mas 
não há informações se havia 
carros no local no momento 
que parte do prédio desmo-
ronou.

O morador da Tijuca Ani-

zio Costa contou que o prédio 
estava abandonado, mas foi 
ocupado por algumas famílias. 
Segundo ele, os dois morado-
res tiveram ferimentos leves. 
Na noite de terça-feira, um 
forte temporal atingiu a cidade 
e continuou a chover desde 
então, ainda que mais fraco. 
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Primeiro posto de saúde animal 
da capital é inaugurado em Bangu

O primeiro posto de saúde 
animal do Rio de Janeiro foi 
inaugurado em Bangu, zona 
oeste da capital. Com capaci-
dade para atender até 30 ani-
mais por dia, ele terá serviços 
como castração, clínica geral 
e apoio psicológico a cuidado-
res de animais.

A subsecretária Muni-
cipal de Bem-Estar Animal, 

Suzane Rizzo, disse que o 
novo posto servirá de modelo 
para as outras nove unidades 
espalhadas pela cidade: “Eu 
sempre digo, não existe bem-
-estar animal sem bem-estar 
humano. Agora, as pessoas 
não vão mais precisar espe-
rar do lado de fora, sob sol 
ou chuva, enquanto seus ani-
mais são atendidos”, afirmou. 

“Cinco profissionais vão tra-
balhar no novo espaço, que 
conta com oito salas refrigera-
das, incluindo uma recepção”.

O prefeito Marcelo Crivella 
participou da inauguração e 
destacou a importância das 
pessoas que se dedicam aos 
animais que são abandonados 
nas ruas. “Existem pessoas que 
têm o dom de dar uma aten-

ção especial aos animais. Hoje, 
o Rio se torna mais humano. 
Com pequenos gestos como 
esse (inauguração do posto), 
nós nos fortalecemos. Cuidar 
dos nossos gatos, cachorros e 
aves é um gesto de nobreza”, 
disse Crivella.

O posto funciona de 
segunda a sexta, das 8h às 17h, 
na Praça Serafim de Oliveira.

Prefeitura 
retira mais de 
40 toneladas 
de gigogas

A Companhia 
Municipal de Limpeza 
Urbana (Comlurb) já 
retirou mais de 40 
toneladas de gigogas 
(um tipo de planta que 
tem a função de lim-
par o ambiente e se 
multiplica em locais 
poluídos) que chega-
ram às praias da Barra 
da Tijuca e do Recreio 
dos Bandeirantes após 
o rompimento de bar-
reiras de contenção 
na Lagoa da Barra da 
Tijuca, devido ao tem-
poral dessa semana 
que atingiu a cidade 
do Rio de Janeiro.

Ao todo, 30 garis 
da companhia de lim-
peza trabalharam na 
retirada das gigogas, 
com o apoio de uma 
pá mecânica, um guin-
daste, dois caminhões 
basculantes, um trator 
de praia e duas caçam-
bas metálicas.

Os vegetais chega-
ram ao oceano prove-
niente do rompimento 
das barreiras de con-
tenção do complexo 
das lagoas da Barra da 
Tijuca e de Jacarepa-
guá. O serviço de lim-
peza das praias prosse-
guiu na sexta-feira por-
que ainda tem plantas 
que estão no mar e não 
chegaram às praias.

As gigogas são 
vegetais de água doce 
ou salobra. Como elas 
proliferam muito nas 
águas poluídas por 
esgotos domésticos, 
sua remoção perió-
dica é necessária para 
que não ocupe com-
pletamente a superfí-
cie da água. A gigoga 
se desenvolve no meio 
ambiente aquático 
contaminado. Ela é 
conhecida por despo-
luir as águas, já que 
suas raízes filtram a 
matéria orgânica. Ela 
também auxilia na ali-
mentação e reprodu-
ção de diversas espé-
cies aquáticas. Suas 
raízes são utilizadas 
como alimento, pro-
teção para pequenos 
peixes e serve como 
locais de desova.

PRAIAS  ����������

Carro invade 
hospital e 
fere quatro 
pessoas

Quatro pessoas fica-
ram levemente feridas 
ontem quando uma 
motorista perdeu o 
controle de seu carro e 
invadiu a emergência do 
Hospital São Vicente de 
Paulo, na zona norte do 
Rio de Janeiro. As víti-
mas receberam atendi-
mento e passam bem, 
segundo a assessoria de 
imprensa do hospital.

A condutora do veí-
culo era uma idosa de 
68 anos que estava 
acompanhada de seu 
marido, de 86. As qua-
tro pessoas feridas 
eram pacientes que 
aguardavam atendi-
mento quando o veí-
culo atravessou a porta 
blindex do hospital.

A motorista foi sub-
metida a um exame de 
tomografia por causa 
da idade e devido 
ao impacto. Ela e o 
marido estão em obser-
vação no hospital.

SEM RUMO  ������


