
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Secretaria Municipal de Administração

OBJETO: Constitui objeto deste projeto a realização de Registro de Preços objetivando
Aquisição de Insumos para atendimento da Rede Municipal de Saúde de Mesquita.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.

Abertura das Propostas: 18/01/2021, às 10h.

Início da Disputa de Preços: 19/01/2021, às 10h.

EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br, ou pelo Portal de Transparência do município.

Telefone: (21) 2042-3085.
Ramon Rios
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/4941/20

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MESQUITA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS S/A
CNPJ: 07.234.499/0007-36
AUDITORIA AMBIENTAL

A empresa OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS S/A, torna público que entregou a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, em 03.12.2020, RELATÓRIO DE 
AUDITORIA AMBIENTAL do ano de 2020 referente as atividades operar estação de 
tratamento de efluentes líquidos industriais, sanitários e lixiviados de aterro sanitário 
e informa que este estará à disposição para consulta na Rua Afonso Cavalcanti, 455 
– 12º andar (Protocolo) – Cidade Nova – Rio de Janeiro 09:00 às 18:00.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021

Objeto: Registro de Preços para aquisição de uniformes para atendimento da demanda adminis-
trativa e operacional da EPT.

O Pregoeiro desta Autarquia, no uso de suas atribuições, informa que o Pregão supracitado fica
marcado para o dia 13/01/2021, às 09h, no Centro de Artes e Esportes unificados (CEU), localiza-
do na Rodovia Ernani do Amaral Peixoto (RJ 106), Km 27,5, Itapeba - Maricá/RJ. Os interessados
em retirar o Edital deverão comparecer na sede administrativa da EPT, sito à Rua das Gralhas, nº
0, Lote 113, Gleba 01, 2º andar, Parque da Cidade, Maricá/RJ, portando carimbo contendo CNPJ e
Razão Social da empresa, 01 (um) CD-RW virgem ou pen drive e uma resma de papel A4, das 09h
às 16h; solicitar pelo e-mail cpl.ept.marica@gmail.com ou realizar o download no site pelo link
www.eptmarica.rj.gov.br>>transparência>>Portaldatransparência>>editais. Outras informações,
se necessárias, serão prestadas através do email cpl.ept.marica@gmail.com.

Maricá / RJ, 29 de dezembro de 2020.

Jhone Medeiros de Oliveira
Pregoeiro EPT

Mat n° 11.00049

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário
especificados abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de
isolamento social para conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos
emergenciais que são extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento
de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 03/01/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

DUQUE DE CAXIAS
09:00 às 12:00 Rua C - Parque Paulista - Duque de Caxias 14343393
09:00 às 12:00 Rua Projetada C - Parque Paulista - Duque de Caxias 14343393

MAGÉ
09:00 às 12:00 Rua Santa Rosa - Santo Aleixo - Magé 14343493
13:00 às 17:00 Avenida Automóvel Club - Centro - Fragoso - Magé 14343331
13:00 às 17:00 Rua Antônio Aguiar Portela - Fragoso - Magé 14343331
13:00 às 17:00 Rua da Árvore - Fragoso - Magé 14343331
13:00 às 17:00 Rua Nilson de Abraão - Fragoso - Magé 14343331
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Fragoso - Magé 14343331
13:00 às 17:00 Rua Rogerio Portela - Fragoso - Magé 14343331
13:00 às 17:00 Rua Vitor Tinoco Piabetá - Fragoso - Magé 14343331

“COMUNICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
GERENCIA DE CONTROLE EXTERNO
Rua Dr. Figueiredo, 320 – Centro – Valença - RJ

Ficam notificados os partidos políticos, os sindicados de trabalhadores e as entidades empresariais -
com representação no Município de Valença/RJ – da transferência de recursos financeiros, referente ao
Contrato de Repasse nº 856797/2017 que tem como objeto a “REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS” no valor
de R$ 115.637,26.

José Carlos Fraga
Gerente de Controle Externo

Mat. 104.337

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Carmo

AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 04032/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0038/2020
A Prefeitura Municipal de Carmo-RJ, através do Pregoeiro, torna público aos interessados
o ADIAMENTO “SINE DIE” do Pregão Presencial nº 0038/2020, Processo Administrativo nº
03680/2020, que seria realizada no dia 30/12/2020, às 14h, sendo o objeto a “contratação
dos serviços de jornal de circulação local/regional para publicação de atos oficiais desta
prefeitura, objetivando a contratação de empresa jornalística, para um período de 12 (doze)
meses, fazendo cumprir ao que determina a Constituição Federal e a legislação vigente,
atendendo ao princípio da publicidade dos atos administrativos, valorizando-se a transpa-
rência pública, bem como garantir a divulgação dos atos oficiais aos munícipes, acordo com
as especificações, quantitativos e condições constantes do Termo de Referência – Anexo
I do edital” por solicitação do Gabinete do Prefeito para melhor analise das impugnações.

Carmo, 29 de dezembro de 2020.

Adriano Machado Silveira
Pregoeiro Oficial
Portaria 211/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RECURSO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2020 SMS
Processo Administrativo nº 15961/2020
Requerente: JAC MED DIST DE MED EIRELI EPP
Decisão: INDEFERIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RECURSO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2020 SMS
Processo Administrativo nº 16080/2020
Requerente: AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI ME
Decisão: INDEFERIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RECURSO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2020 SMS
Processo Administrativo nº 13493/2020
Requerente: STRYKER DO BRASIL LTDA
Decisão: INDEFERIDO
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Ganhe MaisO desemprego recuou em ou-
tubro, pela primeira vez no ano,
mas o país perdeu mais de 7,3
milhões de vagas na pandemia

A taxa de informalidade subiu
chegando a 38,8%. O número
de pessoas desocupadas alcan-
çou o patamar de 14,1 milhões

B O fim das valas de esgoto a
céu aberto e das bicas secas
está mais perto para morado-
res de 35 municípios flumi-
nenses. O governo do estado
lançou ontem o edital de con-
cessão da Cedae, que prevê
investimentos de R$ 31 bi-
lhões em saneamento ao lon-
go de 35 anos. Além disso, se-
rão aplicados R$ 57 bilhões
na manutenção e na opera-
ção do sistema. A previsão é
que empresas assumam a dis-
tribuição da água e a coleta e
o tratamento de esgoto até o
início do segundo semestre. A
produção da água potável
continuará com a estatal.

Serão atendidos pela con-
cessão 12,8 milhões de cario-
cas e fluminenses. Desses,
5,7 milhões não têm sequer
coleta de esgoto. Hoje, ape-
nas 35% dos dejetos das áre-
as operadas pela Cedae são
tratados. A meta é chegar a
90%. Já o fornecimento de
água tratada será garantido
para 99% da população.

O processo também vai in-
cluir as favelas, que vão rece-
ber R$ 1,8 bilhão em obras de
saneamento. O plano prevê
que esse projeto seja concluí-
do em 12 anos, mas, se hou-
ver limitações técnicas, esse

prazo pode ser estendido até
2040. Nos primeiros anos, as
concessionárias também te-
rão que investir R$ 2,6 bi-
lhões para implantar nas ga-
lerias de águas pluviais um
sistema de captação de esgo-
tos para reduzir os despejos
na Baía de Guanabara e no
Rio Guandu, onde a Cedae

capta água para tratar. 
O edital também prevê in-

vestimentos prioritários, co-
mo a substituição da rede de
esgoto da Zona Sul em dois
anos e a recuperação do emis-
sário submarino de Ipanema,
caso haja necessidade. Na
Barra, está prevista a drena-
gem de dez quilômetros de ri-
os e lagoas. Na Maré, a con-
cessionária vencedora deve
priorizar a implantação de
uma rede coletora de esgoto
em tempo seco, para reduzir
os despejos na Baía. 

O estado prevê que, até o
fim do primeiro semestre de
2021, sejam assinados os
quatro contratos com as con-
cessionárias que vão assumir
os serviços em 34 municípios
e em grande parte da capital
(parte da Zona Oeste do Rio
já tem o serviço privatizado).
Toda essa área será dividida
em quatro blocos.

No Twitter, no dia 24, o pre-
feito eleito do Rio, Eduardo
Paes, criticou o fato de o esta-
do ficar com 80% do valor e os
municípios, com 15%. 

Concessão da Cedae vai
incluir as comunidades
O edital de licitação prevê
que as favelas vão receber
R$ 1,8 bilhão em obras 
Luiz Ernesto Magalhães
luiz.magalhaes@oglobo.com.br

B EM TRATAMENTO

Pai de 4 filhos, Pablo dos Santos mora em área sem esgoto

CLÉBER JÚNIOR

Selma Schmidt
selma@oglobo.com.br

B Apesar de o motor da Eleva-
tória do Lameirão, em Sena-
dor Vasconcelos, Zona Oeste
do Rio, já ter sido reparado, di-
ferentes pontos do estado ain-
da sofrem com a falta de água.
A promessa da Cedae era de
normalização do serviço até o
dia 23, o que não ocorreu.

O cenário não é novidade
para algumas famílias que
veem na privatização da es-
tatal uma esperança. No
bairro de Vila Central, em
Queimados, na Baixada Flu-

minense, a falta de sanea-
mento e a irregularidade de
água são problemas frequen-
tes. Há 11 anos, Pablo Eduar-
do dos Santos, de 27 anos, e a
família composta por quatro
filhos sofrem com a precari-
zação dos serviços.

— Não tem saneamento.
Qualquer chuva que dure cin-
co minutos gera esse constran-
gimento, tudo tomado de
água misturada de esgoto. A
gente acaba expondo as crian-
ças. Meu caçula teve uma aler-
gia gravíssima na pele.

Também moradora de Vila
Central, Celene Santos afirma
que a população usa poços.

— O solo é muito contami-
nado por ferro, então, todo
mundo que furava o poço, ti-
nha problema de saúde. 

Na comunidade Santa Mar-
ta, na Zona Sul do Rio, o mes-
mo drama da falta de água.
Um revezamento tem sido fei-
to entre a parte alta e baixa do
morro. A assistente adminis-
trativa Zete Lima, de 45 anos,
vive com o marido, o filho e o
pai, de 95 anos e, para não fi-
car totalmente desabastecida,
tem que gastar um valor mai-
or no orçamento mensal. 

— Hoje, por exemplo, es-
tou sem água. Eu pago conta
todo mês— diz Zete. 

A Cedae informou que uma
equipe irá ao local.

O Ministério Público solici-
tou a redução de 25% nas
contas, reembolso por carros-
pipa e indenização coletiva

de R$ 51 milhões a consumi-
dores, que, ao longo desse pe-
ríodo foram prejudicados –
no total, são mais de 30 bair-
ros da capital e quatro cida-
des da Baixada Fluminense. s

t

Moradores sofrem com falta de água e saneamento básico

PRECARIZAÇÃO

Apesar da promessa
de normalização,

comunidades ainda
sem abastecimento

Os próximos passos

5 9 23 27 30 31

Confirmação 
do resultado

Data para 
assinatura 
da concessão

Prazo final para as 
candidatas agendarem 
visitas técnicas às 
instalações alvo da 
concessão

Prazo final para 
que interessados 
tirem dúvidas 
sobre a 
concessão

Prazo final para 
apresentação de 
impugnações ao 
edital pelos 
participantes 

Prazo para a 
entrega de 
documentos 
para participar 
da licitação

Data da 
proclamação 
das vencedoras

Prazo previsto 
para julgamento 
dos recursos 
contra o resultado 
das licitações

Data a ser 
definida pelo 
governo do 
estado

A critério 
do governo 
do estado

Zona Sul Barra,  Recreio e Jacarepaguá Zona Oeste Centro e Zona Norte
R$ 148.768.535,34 R$ 305.183.336,74 R$ 354.027.585,43 R$ 1.052.459.676,85

Segundo o edital, as concessionárias terão prazos 
máximos para prestar assistência técnica e resolver 
problemas operacionais. Os indicadores são os seguintes:

5 dias úteis Ligações de água e Esgoto
24 horas Consertos e desobstruções de redes  
onde moram até 100 mil pessoas
48 horas Consertos e desobstruções de redes 
onde moram mais de 100 mil pessoas 
Reparos em elevatórias de esgotos - 8 horas
2 dias úteis Substituição de hidrômetros
2 dias úteis Reparos de vias e calçadas

Obrigações Pagamentos de outorgas Divisão dos recursos

R$ 4.036.855.561,10
(Zona Sul do Rio, São Gonçalo, Aperibé, 
Miracema, Cambuci, Cachoeiras de Macacu, 
Catagalo, Casimiro de Abreu, Cordeiro, Duas 
Barras, Magé, Maricá, Itaocara, Itaboraí, Rio 
Bonito, São Sebastião do Alto, Saquarema, 
São Francisco de Itabapoana e Tanguá.)

R$ 3.172.208.314,37
(Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá, 
além de Miguel Pereira e Paty de Alferes)

R$ 908.108.968,01
(Zona Oeste do Rio, Piraí, 
Pinheral, Rio Claro, Itaguaí, 
Paracambi e Seropédica)

R$ 2.503.249.157,43
(Centro e Zona Norte do Rio. E 
mais: Belford Roxo, Duque de 
Caxias, Japeri, Mesquita, 
Nilópolis, Nova Iguaçu, 
Queimados e São João de Meriti)

O valor mínimo será de R$ 10,6 bilhões, pelos quatro blocos territoriais Dos valores pagos pelas concessionárias vencedoras, 
15% serão repassados para os municípios, outros 5% 
irão para o Fundo de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana e o restante dos recursos para o 
estado. Nos municípios, o critério para a divisão é 
proporcional a população beneficiada de cada lote.
Além da outorga, a concessionária terá que pagar um 
valor mensal pela prestação do serviço, com base nos 
valores faturados: o percentual de 0,5%  vai para a 
agência fiscalizadora dos contratos; 3% vão para os 
municípios e outro 0,5%, do que for apurado na 
Região Metropolitana, ficará para o Fundo de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana

A divisão de investimentos 
em favelas por região do Rio
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OS DETALHES DO PROCESSO DE CONCESSÃO


