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Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 55/2019 – SEMAD/ Processo nº 

5015/2018 
Objeto: Aquisição de capas para processos 
Tipo: Menor Preço Unitário 
Data: 01/08/2019 – 14:00 horas 
Retirada do Edital: Será feita na Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à 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: 1 Caixa de marca texto de qualquer cor. 
Informações: Endereço acima ou através do Tel. (22) 2668 1118 
Horário de atendimento: 13:00 às 16:30 horas 
 

Djair Ferreira Rosa Junior 
PREGOEIRO 

 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 56/2019–SEMTRAN 

Processo nº  2386/2019 
Objeto: Eventual aquisição de peças e acessórios e prestação de 
serviços para os veículos da frota municipal. 
Tipo: Menor Preço Unitário, caracterizado pelo maior percentual de 
desconto sobre a tabela de preços. 
Data: 02/08/2019 – 10:00 horas  
Retirada do Edital: Será feita na Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à 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: 1 embalagem de cola de 1000 g. 
Informações: Endereço acima ou através do Tel. (22) 2668 1118 
Horário de atendimento: 13:00 às 16:30 horas 
 

Djair Ferreira Rosa Junior 
PREGOEIRO 

 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA 

JARDIM 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 57/2019–SEMTRAN 
Processo nº 3269/2019 

Objeto: Eventual aquisição de peças e acessórios e prestação de 
serviços para os veículos da frota municipal. 
Tipo: Menor Preço Unitário, caracterizado pelo maior percentual de 
desconto sobre a tabela de preços. 
Data: 02/08/2019 – 14:00 horas  
Retirada do Edital: Será feita na Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à 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: 1 embalagem de cola de 1000 g. 
Informações: Endereço acima ou através do Tel. (22) 2668 1118 
Horário de atendimento: 13:00 às 16:30 horas 
 

Djair Ferreira Rosa Junior 
PREGOEIRO 

 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 58/2019–SEMTRAN 

Processo nº 2168/2019 
Objeto: Eventual aquisição de materiais – Adaptador de impacto e 
outros. 
Tipo: Menor Preço Unitário. 
Data: 06/08/2019 – 10:00 horas  
Retirada do Edital: Será feita na Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à 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: 1 embalagem de cola de 1000 g. 
Informações: Endereço acima ou através do Tel. (22) 2668 1118 
Horário de atendimento: 13:00 às 16:30 horas 
 

Djair Ferreira Rosa Junior 
PREGOEIRO 

 

 
CMAS - Conselho Municipal de 

Assistência Social 
 Rua: Sansão Pedro David, nº 344, 2° andar 
- Centro – Silva Jardim/RJ 

 Tel.: (22)2668-9422/2668-1705         
Email.: www.cmas.sj.rj@gmail.com 
  
Resolução n° 07/19 
O Conselho Municipal de Assistência Social de Silva 
Jardim, em reunião ordinária, realizada no dia 16 de 
julho de 2019, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE, aprovar o Plano de Ação para Co-
Financiamento do Governo Federal para o Sistema 
Único da Assistência Social do ano de 2019 para o 
município de Silva Jardim. 
 
Silva Jardim, 16 de julho de 2019. 
 
Isabela Mello dos Santos 
Presidente do CMAS 
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Sauqrema - A Pre-
feitura de Saquarema, 
por meio do Instituto de 
Benefício e Assistência 
dos Servidores Muni-
cipais de Saquarema 
(IBASS) e em parceria 
com a Secretaria de 
Estado de Desenvolvi-
mento Social e Direitos 
Humanos, realizou no 
último sábado (13) um 
grande projeto de ação 
social no município. 
Centenas de morado-
res foram atendidos e 
puderam dar entrada 
em pedidos de docu-
mentos com isenções 
de pagamentos. Ao 
todo, 730 atendimen-
tos foram realizados.

Na ocasião, as 
equipes realizaram 
atendimentos para 
solicitar isenção para 
retirada de 2ª via de 
certidão de nascimen-
to, casamento ou óbito; 
isenção para averba-
ção em certidões, de-
claração de hipossufi-
ciência, isenção para 
celebração de casa-
mento, isenção para 
união estável, busca 
para certidões de ou-
tros estados e isenção 
para 2ª via de docu-
mento de identidade.

“Estamos muito fe-
lizes em poder ajudar 
as pessoas a terem 
seus documentos em 
dia. Muitas delas ti-
nham problemas com 
certidão de nascimen-
to, por exemplo. Di-
versos casais que es-
tavam juntos há anos 
poderão ter um docu-
mento que comprove 
oficialmente a união. 
Muito mais que legali-
dade, esta ação social 
foi uma festa da cida-
dania”, afirmou Adriano 
Marins Gomes, presi-
dente do IBASS.

A realização da 
ação social foi possí-
vel graças à uma par-
ceria entre o IBASS e 

Ação Social do IBASS 

a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento 
Social e Direitos Huma-
nos, responsável pelos 
Centros Comunitários 
de Defesa da Cidada-
nia (CCDCs). Os CCD-
Cs têm a finalidade de 
executar uma política 
integrada e sistemáti-
ca de acesso à Justiça 

e Defesa da Cidadania 
oferecendo à popula-
ção de baixa renda o 
acesso gratuito aos ser-
viços públicos de forma 
integrada, buscando a 
inclusão social. A maior 
procura de serviços é 
para emissão de 2ª via 
de certidões e celebra-
ção de casamento, mas 

há também atendimen-
to para certidão de óbi-
to, busca de certidões, 
averbação em certi-
dões, reconhecimento 
de paternidade, registro 
tardio para menores de 
12 anos, encaminha-
mento à Defensoria Pú-
blica e declaração de 
pobreza.

Em Saquarema IBASS atende centenas de pessoas
Iguaba Grande - A consulta gratuita para os 

‘’pets’’ dos iguabenses iniciou na quarta-feira (17). 
A iniciativa da prefeitura de Iguaba Grande atra-
vés da secretaria de Meio Ambiente, vai disponi-
bilizar atendimento básico e vacinação para cães 
e gatos.

O consultório irá abrir todas as quartas e 
sextas-feiras, das 9 horas da manhã às 13 horas 
da tarde, na Avenida Das Acácias S/Nº - Bairro 
UBAS,  em frente ao condomínio do UBAS 1.

‘’Pets’’ dos Iguabenses terão 
atendimento veterinário gratuito

As obras de arte mais 
famosas da história serão 
temas de uma mostra de 
dança nesta sexta-feira (19) 
no Teatro Municipal Dr. Átila 
Costa, em São Pedro da Al-
deia. O espetáculo está mar-
cado para as 19h e vai reu-
nir cerca de 40 bailarinos. A 
programação vai contar com 
mais de 20 apresentações 
artísticas em modalidades 
de jazz, baby class, ballet 
clássico e contemporâneo. 
Os ingressos antecipados a 
R$ 15 podem ser adquiridos 
na sede do Espaço Ballet 
Jheniellen Lima, localizado 
na Rua Dimas Teixeira, nº 21 
(segundo andar), no bairro 
Jardim Esperança, em Cabo 
Frio, das 15h às 20h. No dia 
do evento, os ingressos cus-
tarão R$ 20.

Diretora e coordenado-
ra artística do Espaço Ballet, 
Jheniellen Lima falou sobre 
as expectativas para a estreia 
do espetáculo no município. 
“A expectativa é agregar co-
nhecimento e cultura para 
todos aqueles que são aman-
tes e apreciadores da arte 
em geral. A gente espera re-

Teatro Municipal recebe 
hoje espetáculo de dança 

inspirado em obras de arte
ceber um bom público, além 
dos pais que estão animados 
para ver o crescimento dos fi-
lhos. Também será uma opor-
tunidade para as pessoas co-
nhecerem as modalidades de 
dança”, afirmou.

A mostra coreográfica 
terá como pano de fundo al-
gumas das pinturas mais em-
blemáticas na história da arte, 
entre elas os Girassóis, de 
Van Gogh, a moça com brin-
co de pérola, de Johannes 
Vermeer, e Mona Lisa, obra-
-prima de Leonardo da Vinci. 
As apresentações de dança 
vão envolver os alunos, na 
faixa etária entre 3 e 27 anos, 
e professores do Espaço Bal-
let. A primeira parte do evento 
será marcada, ainda, pela re-
alização de mostras práticas 
das aulas, visando demons-
trar a evolução dos alunos e 
o conhecimento adquiridos 
junto às turmas ao longo do 
primeiro semestre letivo.

O Teatro Municipal Dr. 
Átila Costa está localiza-
do na Rua Francisco San-
tos Silva, n° 555, no bairro 
Nova São Pedro, em São 
Pedro da Aldeia.



Edição 870 • 19 de Julho de 201904


