
18 SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2015 EXPRESSO

ECONOMIA E SAÚDE

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

LEI N° 4.512, DE 08 DE JULHO DE 2015 
“Revoga a Lei nº 4.283 de 27 de junho de 2013.”

Autoria : Mesa Diretora
A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU - RJ, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, DECRETA E 
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
 Art. 1° - Fica revogada a Lei nº. 4.283, de 27 de junho de 2013, publicada em 04 de julho 
de 2013, que “Permite a soltura de balões artesanais sem fogo, no Município de Nova Iguaçu e dá 
providências”.
 Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas todas as 
disposições em contrário.

Nova Iguaçu, 08 de julho de 2015.
NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015

O Município de Itaguaí torna público, para o conhecimento dos interessados, que está 
suspenso sine die o PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015, referente ao Registro de 
Preços para eventual contratação de empresa especializada para execução de ser-
viços de revitalização viária e expansão da sinalização horizontal e vertical em vias 
do Município de Itaguaí-RJ, observadas as especificações estabelecidas no Termo de 
Referência (Anexo I), tendo em vista que não houve tempo hábil para responder a 
impugnação interposta pela empresa SETA 2 SINALIZACÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI EPP. A nova data da licitação será publicada, reabrindo prazo de 8 (oito) dias 
úteis para a realização do certame. 

Itaguaí, 14 de julho de 2015.

Samuel Moreira da Silva - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2015 (P. A. 7.330/2015) REMARCADO - OBJETO RE-
SUMIDO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de varrição mecanizada e manual e roçada das vias públicas 
do município de Itaguaí – RJ. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL. CONDI-
ÇÕES E LOCAL PARA A RETIRADA DO EDITAL: 01 (uma) resma de papel A4 e trazer 
o carimbo da empresa. Junto a C. P. L. nas dependências da P. M. I., com sede na Rua 
General Bocaiúva, n° 636, Centro, Itaguaí - RJ, de segunda a sexta, das 10 às 16 horas. 
DATA e HORA DA REALIZAÇÃO: dia 29 de julho de 2015, às 10 horas. LOCAL: A sessão 
realizar-se-á no endereço supramencionado.

Samuel Moreira da Silva - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS - RJ

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2015
A Prefeitura Municipal de Vassouras torna público, nos termos da Lei 8.666/93, que realizará no dia 
03/08/2015, às 14:00h, licitação na modalidade Tomada de Preços, pelo tipo empreitada por preço global 
e tipo menor percentual de honorários (ad–exitum), que tem como objeto a contratação de empresa de 
consultoria técnica especializada para realizar a implementação do município de Vassouras como 
beneficiário dos Royalties do petróleo e do gás natural, bem como acompanhamento dos processos 
judiciais e administrativos. Edital disponível à Av. Octávio Gomes, 395, Centro, das 09h às 18h – 2ª a 6ª 
feira. Tel.: (24) 2491-9000.

Vassouras - RJ, 16 de julho de 2015.

Gilder Pereira Arantes 
Membro da CPL

para casa a mesma quantidade
de legumes salteados, vai pa-
gar R$ 29,90. Se quiser beliscar
uma porção de frango a passa-
rinho, pagará R$ 38,99.

No Hipermercado Extra da
Avenida Maracanã, um quilo
de filé de frango à parmegiana
por R$ 42,90. A bisteca suína
(carré) é vendida por R$ 45,50
(mesma quantidade). 

No unidade do Hortifruti
da Rua Conde de Bonfim, na
Tijuca, o quilo da batata cala-
bresa sai a R$ 59,90. Os valores
dos quilos da azeitona preta e
da cebolinha calabresa tam-
bém. Quando o cliente procu-
ra as pastinhas, o susto é ainda
maior. A de tomate seco é ven-
dida por R$ 76,90 (o quilo). Na
filial do Grajaú, o quilo da sala-
da de batata sai a R$ 59,90.

No Princesa, em Laranjei-
ras, um quilo de farofa pronta
(que não exige preparo elabo-
rado) custa R$ 24,90, e o ma-
carrão ao alho e óleo (rápido
de fazer) sai por R$ 24,50.

O segmento de comidas
prontas à venda em super-
mercados e hortifrutis do Rio
errou a mão no tempero: os
preços estão salgados demais
para o paladar da maioria do
cariocas. Os valores impressos
nas etiquetas são dignos de in-
digestão. A alegação é que há
muitos custos embutidos no
preparo, mas o consumidor
não engole a justificativa. Na
filial do Pão de Açúcar, no
Flamengo, por exemplo, o
brócolis, que custa R$ 2,59
(unidade), é vendido por R$
36,90 (quilo), se estiver pron-
to para comer, ao alho e óleo.
O frango grelhado chega a in-
críveis R$ 60,90.

— Que isso! O preço desse
brócolis é um escândalo. Eu
não compraria. É muito ab-
surdo — espantou-se a esteti-
cista e consumidora Odília
Alves, de 69 anos.

Na mesma loja, um quilo de
mandioca frita sai a R$ 38,90.
Se o comprador preferir levar

Comidas prontas e muito caras
SUPERMERCADOS E HORTIFRUTIS ESTÃO COM PREÇOS SALGADOS. TEM FRANGO GRELHADO A R$ 60,90

BNa filial do Hortifruti do Grajaú, o consumidor pagou R$ 22,88 por 382 gramas. O quilo sai a R$ 59,90

GIAMPAOLO BRAGA

MAIS

Quer dar uma refor-
çada na hidratação dos
cabelos, e deixá-los bri-
lhosos e nutridos? In-
vista na máscara de ba-
nana! Junte uma bana-
na madura, uma colher
de chá de mel e uma co-
lher de sopa de óleo de
abacate (ou um pedaço
de abacate). Bata no li-
quidificador até ficar
homogêneo. Passe o
creme no cabelo e dei-
xe agir por 20 minutos.
Em seguida, lave os ca-
belos normalmente. 

Máscara de
banana




