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eles são confortáveis. Se hou-
ver um desconforto já na loja,
é muito improvável que o sa-
pato vá ficar confortável em
algum outro momento. 

Também tenha atenção
ainda onde os calos aparecem
nos pés para comprar calça-
dos que não causem atrito
nesses pontos. Sinta também
as costuras internas que po-
dem causar bolhas. Depois da
compra, comece a usar o cal-
çado gradualmente.

É preciso ter cuidado
quando for comprar um sapa-
to novo. Primeiro, saiba que é
difícil de alargar. Além disso,
até mesmo o momento em
que você está comprando in-
terfere. No fim da tarde, por
exemplo, os pés costumam in-
char e, por isso, é a melhor
hora de ir às compras. 

É também extremamente
importante provar os dois pés
e andar na loja, em pisos du-
ros e carpetes, para avaliar se

Saiba comprar
um sapato novo

TEM UM MONTÃO DE COISAS QUE VOCÊ DEVE FICAR ATENTO

BTem que saber comprar sapato

DIVULGAÇÃO / ROGERIO DUCASBLE

A Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
mandou suspender a fa-
bricação, distribuição e
venda de 28 produtos da
marca Nutrifam, em-
presa especializada em
alimentos para bebês e
crianças, que tem sede
na cidade de Votoran-
tim, São Paulo. 

Entre os alimentos
suspensos, estão sopas
destinadas a bebês a
partir de 6 meses, sobre-
mesas com frutas, além
pratos como risoto, es-
trogonofe e espaguete,
destinados a crianças de
12 a 18 meses.

A decisão foi tomada
por causa de irregulari-
dade no registro sanitá-
rio dos produtos vendi-
dos pela Nutrifam. 

Marca de
comida
de bebê é
suspensa

GOLFINHO MOTOPEÇAS DE MERITI LTDA - ME torna público que recebeu
da PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI a Licença Munici-
pal Simplificada N° 079/2013, com validade até 25 de julho de 2017, para
operar a atividade de comércio varejista de peças e acessórios e serviços
de manutenção e reparação de motocicletas e motonetas, situada na Rua
Congo, nº 497 Loja A, no Bairro Jardim Meriti, do Município de São João
de Meriti (Processo N0. 7356/2013).

AVISO DE LICITAÇÃO

A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Resende
- RJ, torna pública as seguintes licitações: 
PREGÃO PRESENCIAL nº 427/2013-Objeto, locação de veículos (automóveis e utilitários),
sem motorista, sem combustível e com seguro total, para atendimento às necessidades deste
município por um período de 12 (doze) meses através do Processo Administrativo nº
26.480/2013 - Data/Hora:10/10/2013 às 09:30h.
PREGÃO PRESENCIAL nº 429/2013-Objeto, contratação de empresa jornalística para execu-
tar serviços de publicação de avisos de licitação em jornal de grande circulação diária em no
mínimo 60% (sessenta por cento) dos municípios do Estado do Rio de Janeiro através do
Processo Administrativo nº 23.256/2013 - Data/Hora:10/10/2013 às 16:30h.
Os editais encontram-se disponíveis nesta superintendência. Maiores informações nesta Su-
perintendência situada a Rua Augusto Xavier de Lima, nº 251, Jd. Jalisco, Resende-RJ ou
pelo tel: (24) 3354-4625. editais.resende@gmail.com

Carlos José da Silva
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

Licitação Nº 34/2013
Pregão Presencial Nº 34/2013

A Prefeitura Municipal de São Sebastião do Alto, através da Comissão Permanente
de Licitação, torna público, que fará realizar no dia 10/10/13, às 09:00, na sala da Se-
cretaria Municipal de Administração, Rua Dr. Júlio Vieitas, n.º 88, Centro, São Se-
bastião do Alto/RJ, Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor lance,
objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DOS
VEÍCULOS DAS SECRETARIAS, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93,
10.520/02 e alterações posteriores. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos
no endereço Rua Dr. Júlio Vieitas n.º 88, Centro, São Sebastião do Alto/RJ, Tel/Fax:
(22) 2559-1160.

São Sebastião do Alto, 26 de setembro de 2013.

Victor Barros Martins
Pregoeiro


