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Aprovada alteração no
PCCS da Saúde do Estado
B A Assembleia Legislativa (Alerj)
aprovou ontem o projeto de lei
que poderá alterar o Plano de Car-
gos, Carreiras e Salários dos fun-
cionários da Saúde do estado
(PCCS). O texto do PL 4.071/21
faz modificações na majoração

mensal prevista no plano dos fun-
cionários da Secretaria de Estado
de Saúde (SES) e do Instituto de
Assistência dos Servidores do Es-
tado (Iaserj).O PCCS foi criado,
há três anos, mas até hoje não foi
regulamentado. Plenário da Alerj aprovou o texto

HERMES DE PAULA/ 01.05.2021

Servidor Projeto ainda
depende de sanção
para entrar em vigor
B O PL seguirá para o governa-
dor Cláudio Castro, que tem até
15 dias úteis para sancioná-lo
ou vetá-lo. De acordo com a
nova proposta, o vencimento
máximo de um funcionário com
nível superior será de R$
4.553,33 — após as majorações
de quatro anos de readequação
salarial. Atualmente, a lei em
vigor estabelece R$ 6.513,11. 

Guedes defende
fim de estabilidade
de servidores
B O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, defendeu ontem a
avaliação periódica e a redução
das possibilidades de estabili-
dade dos servidores públicos,
previstos no âmbito da reforma
administrativa enviada pelo
governo ao Congresso. 

— Nós queremos que haja
avaliações para o ganho da
estabilidade— afirmou ele.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Carmo
Administração 2021/2024

EDITAL Nº 0029/2021
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2021

A Prefeitura Municipal de Carmo/RJ, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados que se
fará realizar, na sala da Comissão Permanente de Licitação, o Pregão Presencial nº 0020/2021 SRP,
Processo Administrativo Nº 001633/2021.
Objeto: A presente Licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, LOCAÇÃO,
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, para
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Carmo, no período de 12 (doze) meses, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Carmo, de acordo com as
condições e especificações contidas no Anexo I (Proposta e Preços) e Anexo II (Termo de Referência),
partes integrantes deste Edital.
Data da Licitação: 25/05/2021, às 10h.
Valor do Edital: 02 (duas) Resmas de papel A5 (500 folhas).
Local e Horário para adquirir o Edital: Praça Princesa Isabel, nº 15, 2º piso, sala 01, Centro Adminis-
trativo, Centro-Carmo/RJ (Setor de Licitações), no horário das 13h às 16h, e/ou pelo site www.carmo.
rj.gov.br, identificando a empresa solicitante e a licitação desejada.

Carmo/RJ, 11/05/2021.
Ivan Lima Praxedes

Presidente/Pregoeiro
Portaria nº 282/2021

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: 15/05/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

DUQUE DE CAXIAS
00:00 às 06:00 Ruas B, C, N, M - Vila Urussay - Urussay - Jardim Anhangá -

Saracuruna - Parada Morabi - Duque de Caxias
15145847

00:00 às 06:00 Rua Bahia - Vila Urussay - Duque de Caxias 15145847
00:00 às 06:00 Rua Canrobert - Vila Urussay - Duque de Caxias 15145847
00:00 às 06:00 Rua Capitão Frei Orlando - Urussay - Saracuruna - Duque de Caxias 15145847
00:00 às 06:00 Rua Cesário Alvim - Vila Urussay - Duque de Caxias 15145847
00:00 às 06:00 Rua Descartes - Vila Urussay - Duque de Caxias 15145847
00:00 às 06:00 Rua Gomes Carneiro - Vila Urussaí - Duque de Caxias 15145847
00:00 às 06:00 Rua Ibituruna - Saracuruna - Duque de Caxias 15145847
00:00 às 06:00 Rua Islândia - Vila Urussay - Duque de Caxias 15145847
00:00 às 06:00 Rua Itatiaia - Saracuruna - Duque de Caxias 15145847
00:00 às 06:00 Rua Joaquim M Macedo - Vila Urussay - Duque de Caxias 15145847
00:00 às 06:00 Rua Petrolina - Parada Morabi - Urussay - Vila Urussay - Nova

Campinas - Duque de Caxias
15145847

00:00 às 06:00 Rua São Francisco Xavier - Vila Urussay - Duque de Caxias 15145847
00:00 às 06:00 Rua Urussay - Vila Urussay - Jardim Primavera - Saracuruna - Duque

de Caxias
15145847

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO - PREGÃO PRESENCIAL 06/2021 - SRP

Processo Administrativo nº 2326/2021

Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Registro de Preços para Aquisi-
ção de gêneros alimentícios para o Programa de Alimentação Escolar dos alunos
das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Maricá e eventos da Secretaria de
Educação. Data da realização do certame: 25/05/2021, às 10h. Os interessados em
retirar o Edital deverão comparecer à Rua Álvares de Castro, nº 346, Centro – Ma-
ricá/RJ, portando carimbo contendo CNPJ e Razão Social, 01 (UM) CD-RW virgem
e uma resma, das 08h às 16h30, solicitar pelo e-mail maricacpl@gmail.com ou re-
alizar o download no site pelo link www.marica.rj.gov.br>>transparência>>licitações
em andamento>>editais. Maiores informações pelo e-mail maricacpl@gmail.com,
Telefones: 3731-2067 | 2637-2053 | 2637-2054 | 2637-2055 | 2637-3706 | 2637-4208

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Secretaria Municipal de Governo

Pregão Presencial nº 03/2021 - Objeto: Fornecimento de combustível (Óleo
Diesel S-500). Proc. Adm. Nº 2.814/2021 - Data/Hora: 27/05/2021, às 15h.
Pregão Presencial nº 04/2021 - Objeto: Fornecimento de combustível (gasolina,
etanol e diesel). Proc. Adm. Nº 3.502/2021 - Data/Hora: 27/05/2021, às 16h.
Informações: e-mail editais.resende@gmail.com - tel (0XX24) 3354-4625. Editais
disponíveis no site http://www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia.
Julio Cezar de Carvalho -Superintendente Municipal de Licitações e Contratos.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARICÁ 
AUTARQUIA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE - EPT 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de vigilância patrimonial 
desarmada a ser executado por empresa especializada, com fornecimento de todos os profissionais 
e equipamentos necessários.
O Pregoeiro Jhone Medeiros de Oliveira, no uso de suas atribuições, informa que o Pregão supra-
citado fica marcado para o dia 24/05/2021, às 09h, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), 
localizado na Rodovia Ernani do Amaral Peixoto (RJ 106), Km 27,5, Itapeba - Maricá/RJ. Os interes-
sados em retirar o Edital deverão comparecer na sede administrativa da EPT, sita 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.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 010/PMV/2021

Prefeitura Municipal de Valença
Comissão Especial de Pregão Eletrônico

Processo Administrativo nº: 18.970/2021
Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de pães, devidamente especificados e quantificados 
no Anexo I do presente Edital (Termo de Referência), destinados às escolas e creches municipais - 
Secretaria Municipal de Educação.
Tipo de licitação: Menor preço Global por Item.
Informações: e-mail licitacoespmvrj@gmail.com - Horário: 12:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 27 de maio de 2021, às 13h, local: www.
comprasgovernamentais.gov.br; www.gov.br/compras
Retirada do Edital: O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Valença/RJ (www.
valenca.rj.gov.br); www.comprasgovernamentais.gov.br; www.gov.br/compras 

Beatriz Mendes L. G. Escrivani
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL: 012/2021
ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, 
RENDA E DIREITOS HUMANOS
TIPO: Maior oferta em percentual de desconto sobre o preço médio praticado, baseado na tabela 
de preços das montadoras, vigente na época em que for solicitada a aquisição dos itens e menor 
preço por serviço homem/hora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 87/2021
DATA DA ABERTURA: 26/05/2021, às 10h.
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa(s) do ramo 
de reparação de veículos automotores, especializada(s) em manutenção preventiva e/ou 
corretiva com a necessária reposição de peças originais ou genuínas e acessórios em 
mecânica, elétrico-eletrônica, funilaria, vidraçaria, hidráulica, pneumática, refrigeração, 
lanternagem, pintura, borracharia (inclusive pneus), suspensão, lubrificação, estofaria, ta-
peçaria, serviço de direção e roda (alinhamento da direção, cambagem, balanceamento 
e desempeno de rodas e desempeno de colunas), necessárias à operação eficiente e 
segura da frota de veículos das Secretarias/ Fundos e Fundações a seguir expostas: Se-
cretaria Municipal de Serviços Públicos, Fundo Municipal de Educação, Secretaria Munici-
pal de Proteção de Defesa do Consumidor, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo 
Municipal do Ambiente e Saneamento, Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal 
de Segurança Pública e da Fundação Municipal de Meio Ambiente, Pesquisa, Ciência e 
Tecnologia.
RETIRADA DO EDITAL: O edital encontra-se disponível no Portal Oficial da Prefeitura 
(www.arraial.rj.gov.br), podendo, também, ser retirado na sede da Prefeitura de Arraial do 
Cabo, na Avenida Liberdade, nº 50, Centro, Arraial do Cabo, no horário de 13h às 16h, 
portando carimbo de CNPJ da firma, um pen-drive. Maiores informações serão prestadas 
pelo tel. (022) 2622-1650. As Impugnações, avisos, erratas e demais procedimentos serão 
publicados no portal eletrônico. É recomendada a visitação diária ao Portal de Licitações 
para maiores informações e acompanhamento do desenvolvimento da licitação.

IVAN MENDES DA SILVA
PREGOEIRO SUBSTITUTO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Secretaria Municipal de Governo

Pregão Eletrônico nº 92/2021 ERRATA – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - 
Plataforma Digital, conforme Edital. Data/Hora: 26/05/2021, às 16h. Processo 
Administrativo n°: 28.974/2020. Edital e errata disponíveis site http://www.
resende.rj.gov.br/blogtransparencia. Pregão eletrônico no site do Banco do Brasil. 
Contato: e-mail editais.resende@gmail.com ou tel (024) 3354-4625. 
Julio Cezar de Carvalho -Superintendente Municipal de Licitações e Contratos.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
O SENAI - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL divulga aos 
interessados a PRORROGAÇÃO da Licitação Eletrônica, conforme a relação abaixo.
DATA DO FINAL DO OBJETO DA PROPOSTA – 24 de maio de 2021, às 10 horas
PREGÃO ELETRÔNICO - PE 695/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO CMI’S E SPDA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
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 csup@cetiqt.senai.br.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2021
Comissão de Licitação

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRA MANSA – RJ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 016/2021 – Objeto: Eventual aquisição de pó de pedra – Data: 
24/05/2021, às 09h
Pregão Eletrônico nº 017/2021 – Objeto: Eventual aquisição de papel xerográfico 
A3 e A4 – Data: 25/05/2021, às 09h
Pregão Eletrônico nº 013/2021 (Remarcação) – Objeto: Eventual aquisição de 
uniformes – Data: 26/05/2021, às 09h

AVISO DE REVOGAÇÃO
A Pregoeira do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO informa: REVOGA-SE o 
Pregão Eletrônico nº 031/2020 – Objeto: Eventual aquisição de material hidráulico 
em ferro fundido. Abre-se o prazo para recurso conforme art. 49 §3º Lei 8.666/93 e 
suas alterações, passando a contar a partir da data da publicação. Fica franqueado 
aos interessados imediata vista aos processos.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (24) 3323-0198, através do 
e-mail licitacao.saae@gmail.com ou ainda na Gerência de Materiais, à Av Homero 
Leite, 572 – Saudade – Barra Mansa/RJ.

B Termina no sábado o prazo
para que o usuário do What-
sApp no Brasil atualize o
aplicativo com os novos ter-
mos e condições de uso da
plataforma. Uma das princi-
pais mudanças é a possibili-
dade de utilização comercial
mais intensiva. Além disso, o
dono da conta ao aceitar os
termos dará a primeira auto-
rização para o compartilha-
mento de dados da conta
WhatsApp com o Facebook,
a empresa matriz do serviço
de mensagens. E há ainda a
possibilidade de informa-
ções serem utilizados pelos

Instagram e Messenger, re-
des sociais do grupo.

“As mudanças nessa atuali-
zação são relacionadas aos re-
cursos comerciais e opcionais
do WhatsApp, e fornecem
mais informações sobre como
nós coletamos e usamos esses
dados”, diz a empresa.

Embora o WhatsApp te-

nha informado que a não
aceitação sobre as regras
não acarretaria em exclusão
de contas, algumas funções
do aplicativo podem ficar
indisponíveis. O usuário
que não aceitar os novos ter-
mos não conseguirá mais
abrir sua lista de conversas.
Ou seja, só poderão acessar
as conversas por meio das
notificações na tela.

Depois de “algumas sema-
nas”, segundo a empresa, o
dono da conta que ainda não
tiver aceitado as atualiza-
ções deixará então de rece-
ber ligações e notificações.
O prazo inicial para atuali-
zar a plataforma era o dia 8
de fevereiro, mas a empresa
estendeu o período até o
próximo sábado.

“Daremos mais tempo para
que todas as pessoas possam
revisar nossa política antes de
15 de maio de 2021, data em
que as novas opções comerci-
ais ficarão disponíveis”. s

t

WhatsApp: acaba
sábado prazo
para atualização
Quem deixar de dar aceite
não poderá abrir lista de
conversa e receber ligações
Pollyanna Brêtas
pollyanna.bretas@extra.inf.br

Mudança: fins comerciais

AFP

B NOVAS REGRAS

ACEITE SEM QUERER
O app só informa se você não
fez a atualização no sistema.
Se deu aceite não aparece na
atualização da política de
privacidade.

COMPRAS
De acordo com o WhatsApp,
empresas poderão ser
adicionadas ao perfil
comercial no WhatsApp.Esse
recurso permite que o

usuário da rede de
mensagens veja e compre
diretamente no WhatsApp os
produtos que empresa
oferece na loja do Facebook
ou do Instagram. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................

O QUE MUDA
............................................................................................................................................................................................................................................................................

B Mesmo com a inflação me-
nor em abril, que foi de
0,31% após registrar 0,93%
em março, conforme o IBGE
divulgou ontem, a taxa acu-
mulada nos últimos 12 meses
mostra que a inflação ainda
está longe do teto da meta fi-
xada para 2021 pelo Banco
Central. O índice está em
6,76%, bem acima do limite
máximo de 5,25%.

Diante da escalada do pre-
ço da carne bovina e do me-
nor poder de compra da po-
pulação, proteínas como
frango, ovos e a carne suína
tem ganhado espaço na mesa
do brasileiro. É o que dizem
especialistas do setor de pro-
dução de proteína animal e
de preços alimentícios. O
presidente da Bolsa de Gêne-
ros Alimentícios do Estado
do Rio de Janeiro (BGA-RJ),
Humberto Margon, não vê
melhora no curto prazo para
o preço da carne bovina, o
que tem levado desde o ano
passado o brasileiro a substi-
tuir a proteína:

— A opção é sempre o que
estiver com preço mais bara-
to. A carne bovina ainda está
impeditiva em meio ao de-
semprego e deve seguir sem
alívio em meio a demanda in-
ternacional e o preço do boi

elevado — pondera.
A mudança no cardápio do

brasileiro, porém, tem se tor-
nado oportunidade para pro-
dutores de suínos e aves. Da-
dos da Associação Brasileira
de Proteína Animal (ABPA)
mostram que a produção e o
consumo de frango e ovos em
2020 atingiu o maior pata-
mar desde 1986, início da sé-
rie histórica da entidade, e a
expectativa é de aumento do
consumo este ano.

O momento também é
oportuno para o setor produ-
tor de suínos. Marcelo Lopes,
presidente da Associação
Brasileira de Criadores de Su-
ínos, revela que a produção
cresceu mais de 7% em 2020
em relação ao ano anterior.

O otimismo com o aumen-
to da produção só não é mai-
or, dizem especialistas, em
razão dos desafios que o pro-
dutor tem enfrentado. O au-
mento no preço da ração ani-
mal tem elevado o custo dos
produtores. s

t

Inflação: frango,
porco e ovo no lugar
da carne bovina

PESO NO BOLSO 

Acumulado nos
últimos 12 meses

chega a 6,76%, acima
do limite estabelecido


