
PROMOÇÕES
Açúcar Guarani 1kg
R$ 2,47
Açúcar União 1kg
R$ 2,69
Café Pimpinela Golden 
leve 500g pague 475g 
R$ 7,98
Café Pilão 500g
R$ 8,74 
(exceto Abre Fácil)
Leite Longa Vida 
Italac 1l
R$ 3,77
Leite Longa Vida Elegê 
ou Parmalat 1l
R$ 3,99
Leite em Pó Glória ou 
Aurora Sachê 400g
R$ 9,98
Composto Ninho
380g (lata)
R$ 11,98 – na compra de 
duas unidades, grátis 
Nescau Lata 400g
Leite Molico
280g (lata)
R$ 9,98
Farinha Láctea ou 
Neston leve 210g pague 
180g ou Mucilon 210g + 
20g grátis
R$ 3,47
Arroz Ouro Nobre 5k
R$ 19,95
Feijão Preto 
Máximo 1kg
R$ 6,99

Feijão Preto Copa 1kg
R$ 5,99
Óleo de Soja Liza 
900ml
R$ 6,99
Leite condensado 
Moça 395g (lata)
R$ 4,47
Leite condensado 
Italac 395g (caixinha)
R$ 3,99
Creme de Leite Italac 
200g (caixinha)
R$ 1,99
Maionese Hellmann’s 
Tradicional 700g 5,58 
– nesta embalagem, 
500g saem a
R$ 3,99
Azeite extravirgem 
Gallo ou O-Live 400ml
R$ 13,98
Lasanha Perdigão 
600g
R$ 6,99
Queijo minas Juliana 
ou Monteminas 1kg
R$ 19,98
Queijo muçarela peça 
ou pedaço (exceto 
fatiado) 1kg
R$ 27,98
Pá, peito ou acém 
Friboi (peça) 1kg
R$ 19,98
Antarctica 269 ml
R$ 1,57

Pepsi ou Guaraná 
Antarctica 2,25l
R$ 4,47
Shampoo Dove, 
Elseve ou 
Tresemme 400ml
R$ 9,98
Tintura Maxton ou 
Cor & Ton
R$ 7,99
Papel Dualette ou 
Personal leve 16 
pague 15
R$ 12,99
Fralda Personal 
Jumbinho
R$ 9,99
Lenços Huggies 
Turma da Mônica
R$ 5,99
Detergente Ypê 
500ml
R$ 1,37
Água Sanitária 
Ypê 2l 
R$ 3,99
Amaciante
Ypê 2l
R$ 4,99
Lava Roupas 
Tixan 3l 
R$ 14,98
Lava Roupas Ariel 3l 
R$ 19,98
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Servidor
Erro nas pensões
de setembro
B Depois de perceber um erro na
folha de pagamento de setembro,
o governo do estado vai fazer um
pagamento hoje, por meio de fo-
lha suplementar, para pensionis-
tas que não receberam o benefício
referente ao mês. Alguns benefi-
ciários perceberam que o dinhei-
ro não caiu em suas contas no últi-
mo dia 9, data em que foi pago o

salário do estado. Muitas dessas
pessoas que não receberam a pen-
são possuem conta salário. Há
também casos de pensionistas
que receberam o valor líquido
menor do que constava no contra-
cheque de setembro. A Secretaria
estadual de Planejamento e Ges-
tão confirmou que identificou al-
guns problemas pontuais. A sede do governo estadual

FABIANO ROCHA /ARQUIVO /15.03.2017 

Alerj discutiu 
tema com governo
e lideranças
B A declaração de Castro foi feita
durante um encontro promovido
ontem pela Assembleia Legislati-
va do Rio (Alerj), que mobilizou
parlamentares e lideranças do
estado contra a redivisão dos
recursos do petróleo. “Eu tenho
conversado com o ministro Fux há
pelo menos 30 dias sobre a retira-
da do processo de pauta, acho que
é uma situação bem viável”, disse
Castro, que também revelou que
articula com outros estados pro-
dutores para buscar uma saída
definitiva sobre a redivisão.

Castro acredita que
STF vai adiar pauta
dos royalties
B O governador em exercício,
Cláudio Castro, espera que o
Supermo Tribunal Federal (STF)
adie novamente o julgamento
das ações que tratam da redistri-
buição dos royalties do petróleo,
marcado para o dia 3 de dezem-
bro. O julgamento pode derrubar
uma liminar de 2013 que impe-
diu que os municípios e os esta-
dos produtores perdessem parte
das suas receitas em favor dos
estados não produtores. Castro
tem conversado com o ministro
Luiz Fux, presidente do STF.

B O presidente Jair Bolsonaro
voltou a afirmar ontem que
não é possível prolongar o au-
xílio emergencial, previsto pa-
ra acabar no fim deste ano. A
declaração foi dada a apoia-

dores no Palácio da Alvorada,
em Brasília.

— Eu sei que os R$ 600 são
pouco para quem recebe, mas
é muito para o Brasil, são R$
50 bilhões por mês, e tem que
ter responsabilidade para usar
a caneta. Não dá para ficar

muito tempo mais com esse
auxílio, porque realmente esse
endividamento é monstruoso.
Mas o Brasil está saindo da cri-
se — afirmou Bolsonaro.

A declaração ocorre no mo-
mento em que o governo fede-
ral tenta encontrar uma forma
de financiar o Renda Cidadã,
programa assistencial pensado
para substituir o Bolsa Família.

Também ontem, Jair Bolso-
naro assinou um projeto de lei
que trata sobre a regulamen-

tação das startups . A informa-
ção foi anunciada pelo próprio
presidente numa rede social.
Aproposta ainda será encami-
nhada ao Congresso.

— O Brasil é o quarto maior
mercado digital do mundo, te-
mos evoluído muito nos últi-
mos meses, mas queremos
avançar mais ainda, facilitan-
do o ambiente de negócios.
Assim sendo, estamos assi-
nando agora o projeto de lei
que trata do marco legal das

startups — disse ele.
De acordo com a Secretaria-

Geral da Presidência, o objeti-
vo da proposta é simplificar a
criação de empresas inovado-
ras fomentar a pesquisa, o de-
senvolvimento e a inovação e
regulamentar o ambiente ex-
perimental. Na gravação na
rede social, Bolsonaro apare-
ce ao lado do ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, e do se-
cretário de Produtividade,
Emprego e Competitividade

do Ministério da Economia,
Carlos da Costa. 

Guedes disse que, com o
projeto, o Brasil entra “na revo-
lução digital com toda a força”.
Já Costa afirmou que a propo-
sição traz “grandes avanços no
financiamento de startups, re-
duzindo a burocracia, dando
incentivos do governo”. Se-
gundo ele, o projeto dá um
“ambiente adequado para as
nossas startups” e torna o Bra-
sil “cada vez mais inovador”. s

t

Auxílio com os dias contados
Jair Bolsonaro volta a
afirmar que benefício não
poderá ser prolongado
Victor Farias
victor.farias@bsb.oglobo.com.br

B NA AGENDA, PROJETO DE LEI PARA REGULAMENTAR STARTUPS 

B A rede de supermercados
Guanabara vai celebrar seu
aniversário de um jeito dife-
rente neste ano para evitar
aglomerações em suas uni-
dades em meio à pandemia
do novo coronavírus. No lu-
gar do tradicional Aniversá-
rio Guanabara, começa hoje
o Show de Ofertas. A empre-
sa considerou que os preços
baixíssimos da promoção co-
locariam clientes, colabora-
dores e funcionários em ris-
co por dificultar o cumpri-
mento de todas as normas
determinadas pelos órgãos
de saúde para evitar a conta-
minação pela Covid-19. 

Durante todo o período
promocional, haverá um ro-
dízio de produtos com abati-
mentos — confira à esquerda
algumas ofertas de hoje e
amanhã. A rede pede que os
clientes não façam estoques e
que se dirijam às lojas com
calma, usando máscara,
mantendo o distanciamento
social de 1,5m e priorizando

sempre que apenas um mem-
bro da família vá ao mercado.

O Guanabara garante que
segue todas as medidas de hi-
gienização e segurança em
suas lojas, incluindo saniti-
zação dos carrinhos e limpe-
za constante dos salões e das
áreas de trabalho, além de
utilizar álcool em gel e pro-
duto sanitizante à base de
quaternário de amônia em
todos os caixas. Na entrada
de todas as lojas, os clientes
têm sua temperatura aferida.

O Aniversário Guanaba-
ra, considerado um marco
no varejo, já atraiu pessoas
de vários estados do Brasil e
chegou a ter repercussão na
imprensa internacional. No
ano passado, o evento mo-
bilizou 23 mil pessoas dire-
tamente e vendeu, em ape-
nas dez dias, mais de 15 mi-
lhões de latas de cerveja,
cerca de oito milhões de
unidades de leite condensa-
do e quase sete milhões de
sabonetes. s

t

Mercado faz ofertas
pelo aniversário

GABRIEL MONTEIRO/18.10.2019

Novo evento tem intenção de evitar filas nas unidades da rede

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Secretaria Municipal de Governo

Pregão Eletrônico nº 255/2020 – Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Desfibriladores Automático Externo
(DEA) e em Cardioversores, com fornecimento e substituição de partes, peças e acessórios,
pelo período de 12 (doze) meses, Proc. Adm. nº 16.722/2020 – Data/Hora: 04/11/2020 às 09:00
horas. Pregão Eletrônico nº 256/2020 – Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação do serviço de realização de procedimentos de anatomia patológica, Proc. Adm.
nº 8.117/2020 – Data/Hora: 04/11/2020 às 14:00 horas. Edital disponível no site: http://www.
resende.rj.gov.br/blogtransparencia/page/index.asp. e no site do Banco do Brasil. Informações
e-mail: licitacaosaude.resende@gmail.com ou tel. (0XX24) 3354-3922.

Julio Cezar Carvalho. Superintendente Municipal de Licitações e Contratos.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS SUMLIC - COMISSÃO SAÚDE

SESI
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 017/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição 
de uniformes profissionais, em atendimento ao 
SESI.
Abertura das propostas: 29/10/2020, às 10h.
Retirada do edital: portaldecompras.firjan.com.br

Comissão de Licitação

A Prefeitura Municipal de Niterói torna público,
para conhecimento dos interessados, que
realizará licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
em sessão pública eletrônica a partir
das 10:00 horas (horário de Brasília-DF)
do dia 03/11/2020, através do site www.
comprasnet.gov.br,destinadaaprestaçãode
serviços de tecnologia da informação para
garantir o desenvolvimento e manutenção
dos serviços de infraestrutura e sistemas
de informação para a Secretaria Municipal
de Fazenda de Niterói baseado em UST, de
forma a suportar as ações relacionadas ao
planejamento estratégico desta Secretaria,
conforme as especificações constantes do
ANEXO I – Termo de Referência do Objeto,
relativo ao processo nº 030/019030/2019.
O Edital e seus anexos encontram-se
disponíveis nos sites www.comprasnet.gov.
br e www.niteroi.rj.gov.br – Licitações SMA.

CONCYR FORMIGA BERNARDES
PREGOEIRA

COMISSÃO DE PREGÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
comunica aos interessados, que a abertura
marcada para o dia 23/10/2020, às 10:00h,
foi adiada para SINE DIE, tendo em vista a
necessidade de adequação do Edital.

Niterói, 19 de outubro de 2020.
Presidente da CEL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

DA GESTÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA SEPLAG/

CAF Nº 003/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

Firjan / SENAI / SESI / IEL / CIRJ
Pregão Eletrônico nº 058/2020

Aviso de Licitação
Objeto:Contratação de empresa para prestação
de serviços de auditoria independente, com
escopo contábil, financeiro, administrativo,
institucional e de recursos humanos, para
atendimento às necessidades da Firjan, do
SENAI, do SESI, do IEL e do CIRJ.
Disputa de lances: 29/10/2020, às 10h
Retirada do edital: portaldecompras.firjan.com.br

Comissão de Licitação

Aviso de Remarcação

Prefeitura Municipal de Valença
Comissão Permanente de Licitação

A Comissão Permanente de Licitação/Pregão comunica aos interessados que a
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 022/2020 – Processo Administrativo
nº 9.059/2020, que tem por objeto a contratação de Instituição Financeira Pública ou
Privada, com agência no Distrito Sede do Município de Valença-RJ, para prestação
de serviços bancários, de acordo com o estabelecido no instrumento convocatório,
marcada para o dia 19 de outubro de 2020 às 09:30 horas, que havia sido adiada
“sine die” em razão de alterações no Edital, por determinação do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, foi remarcada para o dia 04 de novembro de 2020, às 09:30 horas. O
Edital atualizado encontra-se disponível no Site Oficial do Município.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARICÁ
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE - EPT

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020

Processo Administrativo n.º 0008247/2020
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Locação de Veículos tipo ÔNI-
BUS URBANO com motorista e combustível para atendimento específico ao
Transporte Público de Passageiros do 3º e 4º Distritos do Município de Maricá.
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, informa que o Pregão Presencial su-
pracitado está SUSPENSO SINE DIE para adequação do Edital. Informações
pelo e-mail cpl.ept.marica@gmail.com. Telefone: (21) 2634-2377.

Maricá / RJ, 16 de outubro de 2020.

Jhone Medeiros de Oliveira
Pregoeiro EPT

Matrícula N° 11.00049

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº.080/2020 - PROCESSOS: 4927/20. Objeto Resumido:
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP. Data e hora da realização: 03 de
novembro de 2020, às 08:00 horas. LOCAL: Rua Maria Lourenço, 18-Fazenda Caxias-
Centro- Seropédica- RJ. Local para obtenção do Edital: Secretaria Municipal de
Suprimentos, no endereço supracitado, de segunda a sexta-feira, das 09h00min às
16h00min, ou no portal da transparência.

Seropédica, 19 de outubro de 2020.

EDNA FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

AVISO DE LICITAÇÃO
O SENAI - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL divulga aos interessados
a Licitação Eletrônica, conforme a relação abaixo.
DATA DO FINAL DO OBJETO DA PROPOSTA – 28 de outubro de 2020, às 10:00horas
PREGÃO ELETRÔNICO - PE 668/2020 – Aquisição de cadeiras e poltronas
PREGÃO ELETRÔNCO - PE 669/2020 – Aquisição de mesas de reunião, estações de trabalho,
mesas, balcões e armários de corporativos

O recebimento de propostas, abertura e licitação ocorrerá no ambiente da Internet. Os requisitos
para efetivação do credenciamento no portal de compras para obtenção de senha e o anúncio
com todas as informações estão disponíveis, gratuitamente, no site: http://compras.cetiqt.senai.
br nos links do aviso. Dúvidas podem ser solucionadas através do e-mail: nci@cetiqt.senai.br

Rio de janeiro, 20 de outubro de 2020

Rogério de Souza
Coordenador de Suprimentos

classificadosdorio.com.br
21 2534-4333


