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EMPREGO E ECONOMIA

Um teste de qualidade
detectou problemas em
hambúrgueres do Habib’s e
do Giraffas no Rio de Janei-
ro. Uma parceria entre a
Proteste Associação de Con-
sumidores e os Procons Ca-
rioca e Santa Catarina avali-
aram 12 estabelecimentos, e
as duas redes de fast-food ti-
veram problemas de higiene
e de mistura de carnes.

No Habib’s, a quantidade
de coliformes termotoleran-
tes era cem vezes maior que o
permitido por lei. Em nota, a
Proteste afirmou que “a pre-
sença destes microrganis-

mos indica que há a necessi-
dade de melhorias na higie-
nização de equipamentos,
utensílios e mãos dos mani-
puladores de alimentos des-
tes estabelecimentos, já que
estes são os veículos mais
frequentemente implicados
com as contaminações”.

Já no Giraffas, foram de-
tectados DNAs das espécies
suína, de frango e bovina em
hambúrguer de carne. As
entidades de defesa do con-
sumidor, em nota, destaca-
ram que a presença em espe-
cial da carne de porco é peri-
gosa para consumidores que

Baixa qualidade em
duas lanchonetes no Rio
Resultados de testes em hambúrgueres de Giraffas e Habib’s foram negativos

Amostras de carne coletadas em 12 estabelecimentos

DIVULGAÇÃO

têm alergias.
Para as análises, foram

coletadas 42 amostras de
hambúrguer nas cozinhas de
seis restaurantes: MC Do-
nald’s, Bob’s, Burguer King,
Giraffas, Habib’s e Subway

do Rio de Janeiro e de Flori-
anópolis. Laboratórios tes-
taram o tipo de DNA das car-
nes; se eram transgênicos;
avaliaram a presença de an-
tibióticos e verificaram as
condições microbiológicas.

Até 17 de novembro, as
31 lojas do Prezunic vão sor-
tear um milhão de pontos
Dotz, que podem ser troca-
dos por vales em compras. O
cliente tem direito a concor-
rer na promoção a cada R$
100 em compras. A ideia da
promoção é garantir a ceia
de Natal.

Ao todo, 837 serão sorte-
ados, sendo 27 em cada loja.
Eles receberão os Dotz con-
vertidos em vale-compras
no valor de R$ 500.

Para participar, leve a no-
ta fiscal no Serviço de Aten-
dimento ao Cliente do su-
permercado e troque pela
quantidade de cupons cor-
respondentes. Caso a com-
pra tenha produtos com
Dotz Extras, o cliente terá di-
reito a cupons em dobro.

Se o cliente ainda não fi-
zer parte do programa Dotz,
pode se cadastrar gratuita-
mente no caixa, sendo ne-
cessário informar o CPF e
um e-mail válido.

Supermercado
troca pontos
por compras

> Clientes
participam da
promoção a
cada R$ 100
em compras

SURDEZ

4x R$ 375,00
MÉIER:

Rua Dias da Cruz 155 / 507

☎ 2591-5300 / 2269-9304
☎ 2252-5991 / 2509-4195

RETROAURICULAR

INTRACANAL

Francisco Freitas
Fonoaudiólogo - CRFa - 14522

OTOVOX
APARELHOS AUDITIVOS

formando
técnicos para o

mercado de trabalho
Aulas: Manhã -Tarde

Noite ou só aos Sábados

21anos

OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE

Telefones para vendas: 2232-8818 / 2224-2404
www.samoc.com.br

Tabela por faixa etária
para Plano Individual,
Ambulatorial e Hospitalar

Com direito a consultas,
exames e internações
sem limite.

ANS Nº 343676

TEMOS TAMBÉM PLANOS
PARA EMPRESAS

GRÁTIS: Emergência Médica domiciliar
Telemédico 24h.

Faixa Etária Com Obstetrícia Sem Obstetrícia
00 - 18 R$ 132,82 R$ 132,82
19 - 23 R$ 172,09 R$ 132,82
24 - 28 R$ 172,09 R$ 132,82
29 - 33 R$ 172,09 R$ 132,82
34 - 38 R$ 172,09 R$ 142,06
39 - 43 R$ 187,11 R$ 187,11
44 - 48 R$ 307,19 R$ 307,19
49 - 53 R$ 380,92 R$ 380,92
54 - 58 R$ 396,16 R$ 396,16
59 ou mais R$ 669,53 R$ 669,53
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SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

AVISO DE ADIAMENTO
Pregão Presencial nº 116/2016- Objeto: contratação de empresa especializada no ramo de alimentação
escolar, para a prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação escolar, visando o preparo
e distribuição de alimentação balanceada escolar e em condições higiênico-sanitárias adequadas,
que atendam os padrões nutricionais e dispositivos legais vigentes, mediante fornecimento de todos
os gêneros alimentícios e demais insumos necessários, fornecimento dos serviços de logística,
supervisão, manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos utilizados, reposição de
utensílios e equipamentos, fornecimento de mão de obra treinada para a preparação dos alimentos,
distribuição, controle, limpeza e higienização de cozinha e despensas, nas unidades educacionais
da Rede Pública Municipal de Resende através do Processo Administrativo nº 8228/2016. Data/
Hora: 27/10/2016 às 15:00 h. valor estimado: R$ 10.876.594,00.O Pregão Presencial encontra-se
disponível no site da Prefeitura Municipal de Resende, www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia. Mais
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

FUNDAÇÃO BEATRIZ GAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 016/2016 - Proc. Adm. 0694/16
OBJETO: FENO DE TIFTON.
DIA/HORA: 08/11/2016 às 14:00h
VALOR ESTIMADO: R$ 13.760,00
INFORMAÇÕES: telefone (24) 3341-4400 das 10:00 às 15:30 horas

Margarete da Silva Ribeiro
Comissão Permanente de Licitação -Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 19/2016
A PREGOEIRA E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO tornam público e co-
municam aos interessados que realizarão licitação, nos
seguintes termos:
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016
Data: 22 de novembro de 2016 Horário: 14:00 horas
Processo Administrativo: CMRJ 02728/2016
Objeto: Contratação de empresa capacitada na pres-
tação de serviços de revisão e eventuais reparos no
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas
(SPDA: Para-Raios); de todas as portas corta-fogo;
do sistema de canalização preventiva de incêndio;
revisão e eventuais reparos na rede de sprinklers e,
ainda, do teste hidrostático nas mangueiras de todas
as caixas de incêndio do Edifício Eurico Gaspar Dutra
e do Palácio Pedro Ernesto.
Tipo de Licitação: Menor Preço Global
Valor Total Estimado: R$ 120.780,00 (cento e vinte mil,
setecentos e oitenta reais)
Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias
Os proponentes interessados na autenticação das
cópias pela pregoeira ou equipe de apoio deverão
procurá-los 01 (uma) hora antes do início da sessão
e abertura da licitação para proceder à autenticação,
munidos dos documentos originais.
Os documentos mencionados nos itens 8.2 ou 8.3,
8.4 e 8.5 do Edital deverão ser entregues à Pregoeira
fora de qualquer envelope.
O Edital e respectivos Anexos estão disponíveis 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. As empre-
sas interessadas poderão trazer PEN DRIVE para copiar
a Proposta Detalhe. O Edital e seus anexos também po-
derão ser obtidos no Portal de Transparência da Câmara
Municipal: http://www.camara.rj.gov.br/. Informações e
consultas tel. 3814-1152/3814-1176.

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2016

A PREGOEIRA E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO tornam público
e comunicam aos interessados que realizarão licita-
ção, nos seguintes termos:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2016
Data: 16 de novembro de 2016 Horário:13:00 horas
Processo Administrativo: CMRJ 04975/2015
Objeto:Aquisição de materiais de expediente, para
atender às necessidades da Câmara Municipal do
Rio de Janeiro, conforme especificações e quanti-
dades contidas no Termo de Referência.
Tipo de Licitação: Menor Preço Por Item
Valor Total Estimado: R$ 91.527,86 (noventa e um
mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e seis
centavos)
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias
Os proponentes interessados na autenticação das
cópias pela pregoeira ou equipe de apoio deve-
rão procurá-los 01 (uma) hora antes do início da
sessão e abertura da licitação para proceder à
autenticação, munidos dos documentos originais.
Os documentos mencionados nos itens 8.2 ou 8.3,
8.4 e 8.5 do Edital deverão ser entregues a Prego-
eira fora de qualquer envelope.
O Edital e respectivos Anexos estão disponíveis e po-
dem ser retirados na Comissão de Licitação, situada
na Praça Floriano, 51 - 33º andar – sala 3302 – Cen-
tro – Rio de Janeiro, no horário das 13:00 às 17:00
horas. As empresas interessadas poderão trazer PEN
DRIVE para copiar a Proposta Detalhe.
O Edital e seus anexos também poderão ser obtidos
no Portal de Transparência da Câmara Municipal:
http://www.camara.rj.gov.br/. Informações e consul-
tas tel. 3814-1152/3814- 1176.

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Art. 47 c/c art. 48, inc. I, da
Lei Complementar n° 123/2006)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
AVISO Nº.100/2016

REMARCAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.046/2016
OBJETO: Registro de Preços, pelo período de 12(doze) meses, de Serviços de Manutenção
Preventiva e Corretiva, com Reposição de Peças, em Veículos Leves, Semileves, Pesados e
Semipesados.
PROCESSO(S) ADMINISTRATIVO(S): 4.550/16; 4.551/16; 4.554/16; 4.647/16;
4.648/16; 4.868/16 e 4.877/16.
EDITAL: sala do D.L./C.M.L., das 12:00 às 18:00 horas, mediante a entrega de
01 (uma) resma de papel ofício 2 e carimbo contendo o CNPJ da Empresa, ou
pela internet no endereço: http://www.teresopolis.rj.gov.br/diario-oficial.
INFORMAÇÕES: D.L./C.M.L., Av. Feliciano Sodré, 611 - Centro, Teresópolis/RJ,
Tel/Fax: (21) 2742-3885 e 2742-3352 ramal: 2051, das 12:00 às 18:00 horas.
DATA / HORA DA LICITAÇÃO: 07/11/2016, às 15:00 horas.

Cláudia Lúcia Marcondes de Castro Lobo
Pregoeira

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
GABINETE VEREADOR CARLINHOS PRESIDENTE

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Uma pesquisa do Institu-
to Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) mostra
que o cigarro compromete
cerca de 1,08% do orçamen-
to mensal das famílias brasi-
leiras. O percentual é quase
igual ao do destinado às
compras de feijão carioca e
arroz — que respondem por

1,12% do IPCA. A parte des-
tinada ao cigarro é três vezes
maior que a da batata, por
exemplo, e 13,5 vezes maior
que a do café. O peso do ci-
garro já foi bem maior: há 20
anos, chegava a 1,4% do or-

çamento. Os dados integram
a metodologia de cálculo da
inflação oficial do país.

Cigarro igual ao feijão e arroz


