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Daniela Amorim 
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As campanhas de conscienti-
zação sobre os males causa-
dos pelo cigarro diminuíram 
o  consumo,  mas  o  peso  dos  
gastos com o produto ainda é 
alto no bolso das famílias bra-
sileiras. O cigarro leva uma fa-
tia  de  1,08%  do  orçamento  
mensal das famílias, partici-
pação mais de três vezes supe-
rior à da batata, por exemplo.

Os dados são da metodologia 
de cálculo da inflação oficial no 
País, medida pelo Índice Nacio-
nal  de  Preços  ao  Consumidor  
Amplo  (IPCA),  apurado  pelo  
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

A fatia do orçamento mensal 
das famílias destinada ao fumo 
praticamente equivale à da des-
pendida  com  o  tradicional ar-
roz com feijão carioca (1,12% do 
IPCA), ou a tudo o que se gasta 
no mês com manicure, cinema 
e  médico  juntos  (1,1%  do  IP-
CA). O gasto dos consumidores 
com cigarro é ainda 13,5 vezes 
superior ao do cafezinho, a bebi-
da predileta do brasileiro.

Por  ter  um  peso  relevante,  
qualquer movimento no preço 
do cigarro mexe com a inflação 
no País, mas Eulina Nunes dos 
Santos, coordenadora de Índi-
ces de Preços do IBGE, lembra 
que a influência já foi maior. Há 

vinte anos, o peso do cigarro na 
cesta de produtos consumidos 
pelos  brasileiros  chegava  a  
1,4%.  Como  o  item  ficou  
448,17% mais caro desde então, 
contra uma alta de 252,08% da 
inflação  oficial,  o  movimento  
mostra  que  as  famílias  corta-
ram despesas com o item. 

“Isso  é  principalmente  au-
mento de imposto. Não só para 
aumentar  a  arrecadação,  mas,  
por ser considerado um item su-
pérfluo e prejudicial à saúde, au-
mentou muito a tributação co-
mo uma política mesmo. Mais 
de 70% do preço do cigarro são 
impostos”, ressaltou Eulina.

Tributação.  Segundo  Leonar-
do Senra, diretor financeiro da 
fabricante  de  cigarros  Souza  
Cruz, os impostos variam entre 
75% a 88% do preço do produto, 
dependendo  do  Estado  e  das  
alíquotas locais  de  tributação.  
“Ou seja, se um maço de cigarro 
custa R$ 10, o consumidor está 
pagando entre R$ 7,50 e R$ 8,80 

só de imposto”, explicou Senra.
O Instituto Nacional de Cân-

cer  (Inca)  divulgou  recente-
mente que o número de mortes 
por câncer de pulmão entre ho-
mens  caiu  pela  primeira  vez,  
saindo de 18,5 a cada 100  mil,  
em 2005, para 16,3 por 100 mil 
em 2014. O resultado seria de-
corrente de políticas para redu-
ção do tabagismo, como proibi-
ção de propaganda, aumento de 
impostos e  Lei  Antifumo,  que 
proíbe o fumo em locais fecha-
dos. 

“A literatura mostra que o au-
mento dos impostos é o maior 
determinante  para  a  redução  
do tabagismo. E no Brasil o pre-
ço do cigarro é ‘zilhões’ de ve-
zes mais barato do que em ou-
tros lugares do mundo. Na Irlan-
da, o maço custa ¤ 12. Aqui, R$ 4 
ou R$ 5. A indústria está deses-
perada porque seus lucros  es-
tão caindo. Infelizmente, a gen-
te ainda não conseguiu conven-
cer o mundo de que essa é uma 
indústria  que  deveria  fechar”,  
defendeu a epidemiologista Liz 
Almeida, gerente da Divisão de 
Pesquisa Populacional do Inca.

Contrabando. Embora faça par-
te de uma política para desesti-
mular o consumo, a elevação da 
tributação acabou também por 
reduzir  a  competitividade  do  
produto brasileiro ante os cigar-
ros  que  entram  no  País  por  

meio do contrabando. Segundo 
dados  da  Pesquisa  Industrial  
Mensal – Produção Física, a in-
dústria nacional de fumo acu-
mula uma queda de 48,3% nos 
últimos 10 anos (até agosto de 
2016, último dado disponível).

Na indústria do fumo, o cigar-
ro  responde  por  aproximada-
mente 60% do volume produzi-

do, enquanto o fumo processa-
do detém os 40% restantes. 

A linha de produção do setor 
está  operando  atualmente  
69,1%  abaixo  do  pico  da  série  
histórica da pesquisa, registra-
do em agosto de 2006. O resulta-
do ainda está apenas 6,3% aci-
ma  do  piso  da  série  histórica,  
iniciada em janeiro de 2002 pe-

lo IBGE.
O diretor da Souza Cruz lem-

bra que, nos últimos dez anos, o 
imposto que incide sobre o ci-
garro aumentou 450%. Em cin-
co anos, a alta foi de 140%, uma 
das principais razões para que a 
fatia do produto ilegal no merca-
do brasileiro avançasse de 21% 
em 2011 para 35% em 2016.

l O susto com a elevação de pre-
ços e a perspectiva de economi-
zar um bom dinheiro acabaram 
por incentivar muitos fumantes a 
abandonar o vício. Só em 2016, 
os cigarros já estão 12,62% mais 
caros, segundo o IPCA.

A especialista em finanças pes-
soais Carolina Ruhman, fundado-
ra do site Finanças Femininas, 
conta que economizou R$ 40 mil 
após decidir deixar o vício. Ao 
completar dez anos sem fumar, 

ela calculou quanto teria gastado 
se tivesse mantido o hábito de 
consumir dois maços por dia.

“No curto prazo não faz muita 
diferença. Você vai deixar de gas-
tar entre R$ 5 e R$ 10 por dia, 
não dá para perceber no bolso. 
Para um fumante parece um di-
nheiro bem gasto. Mas, quando 
você coloca esse custo no longo 
prazo, você consegue ver o tama-
nho do rombo”, diz Carolina.

Ela só lamenta que não tenha 
se organizado para juntar o di-
nheiro economizado. “Quando 
parei de fumar estava com 22 
anos, morava com meus pais, 
infelizmente não pensava em eco-
nomizar. Continuei gastando tu-

do”, disse.
Já a cozinheira Daniele Borges 

usa um aplicativo no telefone ce-
lular para ajudá-la a contar os 
dias livre do vício e o montante 
economizado. Em 491 dias sem 
fumar, ela evitou 19.654 cigarros 
e poupou R$ 5.896. Vítima de de-
pressão e síndrome do pânico, 
ela encontrou forças nos resulta-
dos e num grupo de apoio para 
conseguir se libertar.

“Comprei uma geladeira, um 
jogo de mesa, uma televisão e 
paguei a cirurgia da minha gata”, 
conta. “Nunca parei para ver 
quanto gastava, nenhum fumante 
quer fazer isso. Fumei por 20 
anos”, acrescentou.
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AGC (créditos para votação). Para se fazerem representar na referida assembleia por mandatário ou representante legal, os credores, deverão AGC (créditos para votação). Para se fazerem representar na referida assembleia por mandatário ou representante legal, os credores, deverão AGC (créditos para votação). Para se fazerem representar na referida assembleia por mandatário ou representante legal, os credores, deverão AGC (créditos para votação). Para se fazerem representar na referida assembleia por mandatário ou representante legal, os credores, deverão 
entregar à administradora judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista para a Assembleia, constante deste Edital, documento entregar à administradora judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista para a Assembleia, constante deste Edital, documento entregar à administradora judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista para a Assembleia, constante deste Edital, documento entregar à administradora judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista para a Assembleia, constante deste Edital, documento 
hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento, nos termos do disposto hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento, nos termos do disposto hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento, nos termos do disposto hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento, nos termos do disposto 
no artigo 37, §4º, da Lei 11.101/05. Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados dano artigo 37, §4º, da Lei 11.101/05. Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados dano artigo 37, §4º, da Lei 11.101/05. Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados dano artigo 37, §4º, da Lei 11.101/05. Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados da
legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que não comparecerem, pessoalmente ou por procurados, à assembleia, desde legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que não comparecerem, pessoalmente ou por procurados, à assembleia, desde legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que não comparecerem, pessoalmente ou por procurados, à assembleia, desde legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que não comparecerem, pessoalmente ou por procurados, à assembleia, desde 
que apresentem à administradora judicial, até 10 (dez) dias antes da assembleia, a relação dos associados que pretende representar. E para que apresentem à administradora judicial, até 10 (dez) dias antes da assembleia, a relação dos associados que pretende representar. E para que apresentem à administradora judicial, até 10 (dez) dias antes da assembleia, a relação dos associados que pretende representar. E para que apresentem à administradora judicial, até 10 (dez) dias antes da assembleia, a relação dos associados que pretende representar. E para 
que se produza seus efeitos de direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei. Larissa Ditzel Cordeiro Amaral, Juíza deque se produza seus efeitos de direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei. Larissa Ditzel Cordeiro Amaral, Juíza deque se produza seus efeitos de direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei. Larissa Ditzel Cordeiro Amaral, Juíza deque se produza seus efeitos de direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei. Larissa Ditzel Cordeiro Amaral, Juíza de
Direito em substituição legal da 5ª Vara Cível. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Cristina de Arruda Leme, Direito em substituição legal da 5ª Vara Cível. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Cristina de Arruda Leme, Direito em substituição legal da 5ª Vara Cível. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Cristina de Arruda Leme, Direito em substituição legal da 5ª Vara Cível. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Cristina de Arruda Leme, 
Chefe de Cartório, o conferi e assino por determinação judicial - OS: 001/95. Dourados/MS, 13 de outubro de 2016.Chefe de Cartório, o conferi e assino por determinação judicial - OS: 001/95. Dourados/MS, 13 de outubro de 2016.Chefe de Cartório, o conferi e assino por determinação judicial - OS: 001/95. Dourados/MS, 13 de outubro de 2016.Chefe de Cartório, o conferi e assino por determinação judicial - OS: 001/95. Dourados/MS, 13 de outubro de 2016.

Banco MundialBanco MundialBanco MundialBanco Mundial
Washington,Washington,Washington,Washington,

D.C.D.C.D.C.D.C.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕESCOMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕESCOMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕESCOMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
CEL PROREDES-BIRD/RSCEL PROREDES-BIRD/RSCEL PROREDES-BIRD/RSCEL PROREDES-BIRD/RS

AVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSEAVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSEAVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSEAVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

A Comissão Especial de Licitações - CEL PROREDES-BIRD/RS torna público que está aberto o prazo paraA Comissão Especial de Licitações - CEL PROREDES-BIRD/RS torna público que está aberto o prazo paraA Comissão Especial de Licitações - CEL PROREDES-BIRD/RS torna público que está aberto o prazo paraA Comissão Especial de Licitações - CEL PROREDES-BIRD/RS torna público que está aberto o prazo para
apresentação de apresentação de apresentação de apresentação de MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - MIMANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - MIMANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - MIMANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - MI para:para:para:para:
Processo nº 16/1300-0000644-6. OBJETO:Processo nº 16/1300-0000644-6. OBJETO:Processo nº 16/1300-0000644-6. OBJETO:Processo nº 16/1300-0000644-6. OBJETO: Seleção de CONSULTOR INDIVIDUAL especializado em projetos deSeleção de CONSULTOR INDIVIDUAL especializado em projetos deSeleção de CONSULTOR INDIVIDUAL especializado em projetos deSeleção de CONSULTOR INDIVIDUAL especializado em projetos de
investimentos em infraestrutura de transporte rodoviário para apoiar na análise da modelagem de três projetos deinvestimentos em infraestrutura de transporte rodoviário para apoiar na análise da modelagem de três projetos deinvestimentos em infraestrutura de transporte rodoviário para apoiar na análise da modelagem de três projetos deinvestimentos em infraestrutura de transporte rodoviário para apoiar na análise da modelagem de três projetos de
concessões de rodovias do estado do Rio Grande do Sul.concessões de rodovias do estado do Rio Grande do Sul.concessões de rodovias do estado do Rio Grande do Sul.concessões de rodovias do estado do Rio Grande do Sul.
Processo nº 16/1300-0000589-0. OBJETO:Processo nº 16/1300-0000589-0. OBJETO:Processo nº 16/1300-0000589-0. OBJETO:Processo nº 16/1300-0000589-0. OBJETO: Seleção de CONSULTOR INDIVIDUAL para apoio ao planejamento daSeleção de CONSULTOR INDIVIDUAL para apoio ao planejamento daSeleção de CONSULTOR INDIVIDUAL para apoio ao planejamento daSeleção de CONSULTOR INDIVIDUAL para apoio ao planejamento da
implantação da Infraestrutura de Dados Espaciais do Rio Grande do Sul (IEDE/RS).implantação da Infraestrutura de Dados Espaciais do Rio Grande do Sul (IEDE/RS).implantação da Infraestrutura de Dados Espaciais do Rio Grande do Sul (IEDE/RS).implantação da Infraestrutura de Dados Espaciais do Rio Grande do Sul (IEDE/RS).
Prazo para entrega das Manifestações de Interesse:Prazo para entrega das Manifestações de Interesse:Prazo para entrega das Manifestações de Interesse:Prazo para entrega das Manifestações de Interesse: até às 18 horas do dia 25/11/2016.até às 18 horas do dia 25/11/2016.até às 18 horas do dia 25/11/2016.até às 18 horas do dia 25/11/2016. Origem:Origem:Origem:Origem: Contrato deContrato deContrato deContrato de
Empréstimo nº 8155-BR, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Banco Mundial, em 11/09/12, para aEmpréstimo nº 8155-BR, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Banco Mundial, em 11/09/12, para aEmpréstimo nº 8155-BR, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Banco Mundial, em 11/09/12, para aEmpréstimo nº 8155-BR, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Banco Mundial, em 11/09/12, para a
execução do Programa de Apoio à Retomada do Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul -execução do Programa de Apoio à Retomada do Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul -execução do Programa de Apoio à Retomada do Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul -execução do Programa de Apoio à Retomada do Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul -
PROREDES BIRD/RS.PROREDES BIRD/RS.PROREDES BIRD/RS.PROREDES BIRD/RS.
Maiores informações:Maiores informações:Maiores informações:Maiores informações: fone +55 51 3288.1432, +55 51 3288.1194, e-mail celproredes@gmail.com e sitefone +55 51 3288.1432, +55 51 3288.1194, e-mail celproredes@gmail.com e sitefone +55 51 3288.1432, +55 51 3288.1194, e-mail celproredes@gmail.com e sitefone +55 51 3288.1432, +55 51 3288.1194, e-mail celproredes@gmail.com e site
www.seplan.rs.gov.br/cel.www.seplan.rs.gov.br/cel.www.seplan.rs.gov.br/cel.www.seplan.rs.gov.br/cel.

Porto Alegre, em 24 de outubro de 2016.Porto Alegre, em 24 de outubro de 2016.Porto Alegre, em 24 de outubro de 2016.Porto Alegre, em 24 de outubro de 2016.
Luis Napoleão ZettermannLuis Napoleão ZettermannLuis Napoleão ZettermannLuis Napoleão Zettermann

Presidente da Comissão Especial de LicitaçõesPresidente da Comissão Especial de LicitaçõesPresidente da Comissão Especial de LicitaçõesPresidente da Comissão Especial de Licitações
CEL PROREDES-BIRD/RSCEL PROREDES-BIRD/RSCEL PROREDES-BIRD/RSCEL PROREDES-BIRD/RS

MINISTÉRIO DA 
FAZENDA

Pregão nº 03/2016 – UASG 170138
Nº Processo: 10840.722.484/2016-89. Objeto: Pregão Eletrônico – Registro de preços de 
Café e Açúcar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e 
seus anexos. Total de itens licitados: 02. Edital: 24/10/2016 das 10h00min às 11h00min 
e das 14h00min às 16h00min no endereço: Av. Dr. Francisco Junqueira, nº 2.625 – 
Jardim Macedo – Ribeirão Preto/SP – ou pelo site: www.comprasnet.gov.br. Abertura das 
propostas: 07/11/2016 às 10h00min pelo site www.comprasnet.gov.br.

VINÍCIUS MELCHIOR FURTADO
Chefe do Sepol

AVISO DE LICITAÇÃO

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL 
DO BRASIL EM RIBEIRÃO PRETO

Economia é 
percebida por quem 
para de fumar

l Acima da inflação

Bolso. Carolina, do Finanças Femininas, economizou R$ 40 mil após deixar de fumar

Gasto com cigarro 
é quase igual ao do 
arroz com feijão

Edital da Comissão Eleitoral SINDICATO DOS
ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO -
Eleições Sindicais 2017/2021 - A Comissão Eleito-
ral, eleita em assembleia do Sindicato dos Enfer-
meiros do Estado de São Paulo, em 14 de outubro
de 2016, em conformidade ao artigo 58 do Estatu-
to Social da entidade, torna público este Edital Re-
sumido, e ainda ratifica o Edital de Convocação
desta entidade sindical, publicado em 21 de outu-
bro de 2016, quanto aos prazos estabelecidos para
o processo eleitoral que renovará a Diretoria e Con-
selho Fiscal, para o período 2017/2021. 1 - As elei-
ções ocorrerão em primeiro escrutínio nos dias 29
e 30 de novembro de 2016, das 09:00h às 20:00h,
e em caso de empate entre chapas concorrentes,
em segundo escrutínio nos dias 18 e 19 de de-
zembro de 2016 das 09:00h às 20:00h, nos locais
de votação publicados no Edital de Convocação
publicado em 21 de outubro de 2016. 2 - O prazo
para inscrição de chapa (s) será nos dias 26, 27 e
28 de outubro de 2016, das 09:00h às 15:00h, en-
cerrando-se o prazo em 28 de outubro de 2016 às
15:00h. 3 - A Comissão Eleitoral terá sua secretá-
ria instalada na unidade administrativa da Federa-
ção Nacional dos Enfermeiros, situada na Avenida
Jabaquara, 777, conjunto 02, Mirandópolis, São
Paulo/SP. Esta Comissão Eleitoral comunica ain-
da, que caso avalie-se a necessidade de inclusão
de urnas itinerantes no roteiro já publicado, será
comunicado através de edital próprio. E para que
ninguém possa alegar desconhecimento, será este
publicado em jornal de grande circulação e/ou no
Diário Oficial do Estado. São Paulo, 24 de outubro
de 2016. Comissão Eleitoral.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II - UASG: 153167COLÉGIO PEDRO II - UASG: 153167COLÉGIO PEDRO II - UASG: 153167COLÉGIO PEDRO II - UASG: 153167
AUTARQUIA FEDERAL CRIADA PELO AUTARQUIA FEDERAL CRIADA PELO AUTARQUIA FEDERAL CRIADA PELO AUTARQUIA FEDERAL CRIADA PELO 

DEC -LEI N.º 245 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967DEC -LEI N.º 245 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967DEC -LEI N.º 245 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967DEC -LEI N.º 245 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
REITORIAREITORIAREITORIAREITORIA

PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃOPRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃOPRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃOPRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONCORRÊNCIA N° 02/2016CONCORRÊNCIA N° 02/2016CONCORRÊNCIA N° 02/2016CONCORRÊNCIA N° 02/2016
O Colégio Pedro II torna público que fará realizar no dia 23 de novembro de 2016, às 13h O Colégio Pedro II torna público que fará realizar no dia 23 de novembro de 2016, às 13h O Colégio Pedro II torna público que fará realizar no dia 23 de novembro de 2016, às 13h O Colégio Pedro II torna público que fará realizar no dia 23 de novembro de 2016, às 13h 
a licitação na modalidade concorrência presencial do tipo menor preço, consoante com a a licitação na modalidade concorrência presencial do tipo menor preço, consoante com a a licitação na modalidade concorrência presencial do tipo menor preço, consoante com a a licitação na modalidade concorrência presencial do tipo menor preço, consoante com a 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 8 de junho de Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 8 de junho de Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 8 de junho de Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 8 de junho de 
1994, no que couber legislação específica. Objeto: desenvolvimento de projeto executivo1994, no que couber legislação específica. Objeto: desenvolvimento de projeto executivo1994, no que couber legislação específica. Objeto: desenvolvimento de projeto executivo1994, no que couber legislação específica. Objeto: desenvolvimento de projeto executivo
e execução de obra de reforma do Refeitório doe execução de obra de reforma do Refeitório doe execução de obra de reforma do Refeitório doe execução de obra de reforma do Refeitório do CampusCampusCampusCampus São Cristóvão II. Os documentosSão Cristóvão II. Os documentosSão Cristóvão II. Os documentosSão Cristóvão II. Os documentos
integrantes do Edital estarão disponíveis no site www.comprasgovernamentais.gov.br. integrantes do Edital estarão disponíveis no site www.comprasgovernamentais.gov.br. integrantes do Edital estarão disponíveis no site www.comprasgovernamentais.gov.br. integrantes do Edital estarão disponíveis no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Telefone de contato (21) 3891-1009. E-mail cpl@cp2.g12.br.Telefone de contato (21) 3891-1009. E-mail cpl@cp2.g12.br.Telefone de contato (21) 3891-1009. E-mail cpl@cp2.g12.br.Telefone de contato (21) 3891-1009. E-mail cpl@cp2.g12.br. Valor Global: R$678.789,27Valor Global: R$678.789,27Valor Global: R$678.789,27Valor Global: R$678.789,27

REITORIAREITORIAREITORIAREITORIA
COLEGIO PEDRO IICOLEGIO PEDRO IICOLEGIO PEDRO IICOLEGIO PEDRO II

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II - UASG: 153167COLÉGIO PEDRO II - UASG: 153167COLÉGIO PEDRO II - UASG: 153167COLÉGIO PEDRO II - UASG: 153167
AUTARQUIA FEDERAL CRIADA PELO AUTARQUIA FEDERAL CRIADA PELO AUTARQUIA FEDERAL CRIADA PELO AUTARQUIA FEDERAL CRIADA PELO 

DEC -LEI N.º 245 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967DEC -LEI N.º 245 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967DEC -LEI N.º 245 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967DEC -LEI N.º 245 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
REITORIAREITORIAREITORIAREITORIA

PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃOPRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃOPRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃOPRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONCORRÊNCIA N° 01/2016CONCORRÊNCIA N° 01/2016CONCORRÊNCIA N° 01/2016CONCORRÊNCIA N° 01/2016
O Colégio Pedro II torna público que fará realizar no dia 23 de novembro de 2016, às 8h O Colégio Pedro II torna público que fará realizar no dia 23 de novembro de 2016, às 8h O Colégio Pedro II torna público que fará realizar no dia 23 de novembro de 2016, às 8h O Colégio Pedro II torna público que fará realizar no dia 23 de novembro de 2016, às 8h 
a licitação na modalidade concorrência presencial do tipo menor preço, consoante com a a licitação na modalidade concorrência presencial do tipo menor preço, consoante com a a licitação na modalidade concorrência presencial do tipo menor preço, consoante com a a licitação na modalidade concorrência presencial do tipo menor preço, consoante com a 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 8 de junho de Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 8 de junho de Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 8 de junho de Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 8 de junho de 
1994, no que couber legislação específica. Objeto: desenvolvimento de projeto executivo e1994, no que couber legislação específica. Objeto: desenvolvimento de projeto executivo e1994, no que couber legislação específica. Objeto: desenvolvimento de projeto executivo e1994, no que couber legislação específica. Objeto: desenvolvimento de projeto executivo e
execução da obra de reparo da tubulação de esgoto doexecução da obra de reparo da tubulação de esgoto doexecução da obra de reparo da tubulação de esgoto doexecução da obra de reparo da tubulação de esgoto do CampusCampusCampusCampus Tijuca II. Os documentos  Tijuca II. Os documentos  Tijuca II. Os documentos  Tijuca II. Os documentos 
integrantes do Edital estarão disponíveis no site www.comprasgovernamentais.gov.br. integrantes do Edital estarão disponíveis no site www.comprasgovernamentais.gov.br. integrantes do Edital estarão disponíveis no site www.comprasgovernamentais.gov.br. integrantes do Edital estarão disponíveis no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Telefone de contato (21) 3891-1009. E-mail cpl@cp2.g12.br.Telefone de contato (21) 3891-1009. E-mail cpl@cp2.g12.br.Telefone de contato (21) 3891-1009. E-mail cpl@cp2.g12.br.Telefone de contato (21) 3891-1009. E-mail cpl@cp2.g12.br. Valor Global: R$66.761,26Valor Global: R$66.761,26Valor Global: R$66.761,26Valor Global: R$66.761,26

REITORIA REITORIA REITORIA REITORIA 
COLEGIO PEDRO IICOLEGIO PEDRO IICOLEGIO PEDRO IICOLEGIO PEDRO II

 
Av. Professor Celestino Bourroul, 100 – Sede, Bairro do Limão.

De 2ª a Quinta das 08h30 às 19h e Sexta das 08h30 às 20h
ESTACIONAMENTO NO LOCAL

Fale direto com o Estadão ou compareça
nos nossos Balcões de Anúncios

(11) 3856-2139
balcao.limao@estadao.com

BALCÃO LIMÃO:

• FÚNEBRES • PUBLICIDADE LEGAL • INFORME PUBLICITÁRIO
• INSTITUCIONAL • EXPRESSÃO DE OPINIÃO • CLASSIFICADOS

(11) 3815-3523
balcao.iguatemi@estadao.com

BALCÃO IGUATEMI:

Shopping Iguatemi - Av. Brigadeiro Faria Lima 2232, 3º piso, Alameda de Serviço.
De 2ª a Sábado das 10h às 22h - Domingos e Feriados das 14h às 20h

O O O O BANESTES S/ABANESTES S/ABANESTES S/ABANESTES S/A torna público de acordo com  torna público de acordo com  torna público de acordo com  torna público de acordo com 
as disposições legais.as disposições legais.as disposições legais.as disposições legais.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016.EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016.EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016.EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016.
Objeto: Objeto: Objeto: Objeto: TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO, TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO, TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO, TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO, 
PROCESSAMENTO E GUARDA DE NUMERÁRIOS PROCESSAMENTO E GUARDA DE NUMERÁRIOS PROCESSAMENTO E GUARDA DE NUMERÁRIOS PROCESSAMENTO E GUARDA DE NUMERÁRIOS 
E ABASTECIMENTO E ACIONAMENTO E ABASTECIMENTO E ACIONAMENTO E ABASTECIMENTO E ACIONAMENTO E ABASTECIMENTO E ACIONAMENTO 
URBANO E INTERURBANO EM TERMINAIS DE URBANO E INTERURBANO EM TERMINAIS DE URBANO E INTERURBANO EM TERMINAIS DE URBANO E INTERURBANO EM TERMINAIS DE 
AUTOATENDIMENTO.AUTOATENDIMENTO.AUTOATENDIMENTO.AUTOATENDIMENTO.
Publicações Publicações Publicações Publicações disponíveis no site www.banestes.com.br.disponíveis no site www.banestes.com.br.disponíveis no site www.banestes.com.br.disponíveis no site www.banestes.com.br.
Vitória, ES, 20 de outubro de 2016.Vitória, ES, 20 de outubro de 2016.Vitória, ES, 20 de outubro de 2016.Vitória, ES, 20 de outubro de 2016.
Comissão Permanente de LicitaçãoComissão Permanente de LicitaçãoComissão Permanente de LicitaçãoComissão Permanente de Licitação
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Pregão Eletrônico nº 19/2016
Objeto: aquisição, através do sistema de registro de preço, de aparelhos 
de ar condicionado, de acordo com condições discriminadas no Edital. 
Retirada do Edital e envio das Propostas: a partir de 24/10/2016 pelo site 
www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Ministério das Relações Exteriores, 
Esplanada dos Ministérios Bl. H, Anexo I, 8º andar, salas 806/7, Brasília, DF,  das 
10h00 às 13h00 e das 15h00 às 17h00. Sessão de abertura em 07/11/2016 às 
15h, no site COMPRASNET.

Eduardo de Campos Teixeira
(Pregoeiro)

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DAS 
RELAÇÕES EXTERIORES

DIVISÃO DE 
SERVIÇOS GERAIS

Pregão Eletrônico nº 27/2016 - SRP – MDS
O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual 
contratação de fornecimento e instalação de painéis, divisórias, portas e 
complementos, forros e luminárias, bem como serviços de remanejamento, 
com execução mediante o regime de tarefa, para atender às necessidades 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA, conforme 
condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital 
e seus anexos. Entrega das Propostas: a partir de 24/10/2016, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das propostas: 07/11/2016, 
às 10h00min. Esclarecimentos: licitacao@mds.gov.br 

Wagner Ferreira Moraes
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E AGRÁRIO

448,17%
foi o aumento do preço do 
cigarro nos últimos 20 anos; 
no mesmo período, inflação 
oficial, medida pelo IPCA, 
subiu 252,08%

CAROLINE CAROBA/DIVULGAÇÃO-14/10/2016

Fumo consome fatia de 1,08% do orçamento mensal das famílias, 
enquanto o tradicional prato da cozinha brasileira fica com 1,12%
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