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PEC permitirá
congelar salário 
B O secretário do Tesouro Nacio-
nal, Bruno Funchal, disse que dez
estados, incluindo Rio e São Paulo,
poderão adotar medidas de con-
trole de gastos, como congelamen-
to de salário de servidores, com
uma economia de R$ 13,5 bilhões
aos cofres públicos estaduais. A
conta leva em consideração a situ-
ação das finanças dos governos re-
gionais e regras previstas na PEC
do auxílio emergencial, promulga-
da na última segunda-feira.

Uma das regras diz que, se o es-
tado ou município tiver despesa
corrente acima de 95% da receita
corrente , ele pode aplicar medidas
de controle de gastos, como sus-
pensão de concursos e veto a rea-
justes. Para identificar os estados
que podem acionar os gatilhos, a
lei se baseou em dados de 2020 e
removeu do cálculo as transferên-
cia da União para governos locais
que foram excepcionalmente fei-
tas no ano da pandemia. Funchal: Tesouro Nacional

EDU ANDRADE/MINISTÉRIO ECONOMIA

Sipec continua 
a restabelecer
pagamentos
B Durante o período de sus-
pensão da atualização cadas-
tral, as unidades de gestão de
pessoas dos órgãos do Sistema
de Pessoal Civil da Adminis-
tração Pública Federal (Sipec)
poderão receber solicitações
de restabelecimento excepcio-
nal de pagamentos que te-
nham sido suspensos por mo-
tivos diversos. O restabeleci-
mento do pagamento obede-
cerá ao cronograma mensal da
folha de pagamento e perdu-
rará enquanto o prazo de sus-
pensão estiver vigente. O be-
neficiário será informado por
e-mail do aceite do pedido.

Servidor

PATRICIA VALLE
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União suspende
prova de vida 
até 31 de maio
B A União decidiu estender a
suspensão da prova de vida de
servidores federais aposenta-
dos, pensionistas e anistiados
políticos civis até 31 de maio
deste ano. A previsão inicial
era manter a atualização ca-
dastral suspensa até o fim
deste mês, mas o prazo foi
estendido por conta da pande-
mia. Com isso, nenhum bene-
fício deve ser cortado. Depois
da data, os servidores deverão
fazer o recadastramento anu-
al. Até o fim de maio, fica sus-
pensa também a realização de
visitas técnicas para compro-
vação de vida.

B O governo federal pretende
fazer o cadastro biométrico
de mais 100 milhões de bra-
sileiros. Um dos objetivos é
criar a carteira de identidade
digital para que seja o princi-

pal documento a ser utiliza-
do pelos brasileiros. Ontem,
foi assinado acordo de coo-
peração técnica para colocar
em prática o projeto. 

Criada por uma lei de
2017, a ICN está sob a res-
ponsabilidade do TSE. O ob-
jetivo é cadastrar os brasilei-
ros para que sejam identifi-
cados, através de dados bio-
métricos, com segurança e

facilidade em diversas situa-
ções, como no embarque em
viagens nacionais e prova de
vida para beneficiários do
INSS, por exemplo.

A implementação depen-
de, ainda, da elaboração de
um cronograma específico
que levará em conta a atuali-
zação do cadastro biométrico
em todo o país, uma vez que o
cidadão terá de fazer um pré-
cadastro no aplicativo e bus-
car um posto de atendimento
para validar seus dados.

— A ICN vai facilitar a vi-
da dos 111 milhões de brasi-
leiros que já possuem o ca-

dastro biométrico e os ou-
tros 100 milhões que ainda
faltam. Além disso, com a
conferência dessas informa-
ções com a base de dados do
TSE, a ideia é eliminar ainda
mais as fraudes tanto em
instituições privadas quan-
to nas públicas — explicou o
presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Luís Roberto Barroso
Barroso, que participou da
solenidade com ministro da
Secretaria-Geral da Presi-
dência da República, Onyx
Lorenzoni e o ministro da
Economia, Paulo Guedes. s

t

Biometria para nova identidade 
Governo quer cadastrar mais
100 milhões de brasileiros 
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Onyx, Barroso e Guedes: acordo para a identidade digital 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MESQUITA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/809/21

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de gestão, incluindo for-
necimento de material gráfico, materiais de limpeza e descartáveis, materiais de manutenção
predial, materiais de expediente e papelaria, mobiliário administrativo, manutenção de veículos,
monitoramento por câmera (incluindo Central de Monitoramento), uniformes e equipamentos
de proteção individual (EPI), com o fim de atendimento às necessidades da Secretaria Municipal
de Educação.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.

DATA, HORA E LOCAL: Dia 29/03/21, às 10h, na sala de reuniões da CPL, na Rua Arthur Oliveira
Vecchi, 120, Centro, Mesquita, RJ.

EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível para leitura e aquisição, mediante a apre-
sentação de pen drive e do carimbo do CNPJ, e a entrega de 01 (uma) resma de papel A4, de 2º
à 6º feira no horário comercial, das 10h às 15h ou pelo Portal de Transparência do município.
Telefone: (21) 3090-0881 (Ramal 1011).

Mônica Narciso

Presidente/Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO- Presencial nº 016/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDIMENTO DA
FARMÁCIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, NOS MOLDES DO ANEXO I, II,
III, IV, V, VI e VII DO REFERIDO EDITAL.
TIPO: menor preço por item. Pronta entrega DATA DO EVENTO: 05 de Abril de 2021. HORÁRIO: 13h30

PREGÃO- Presencial nº 017/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO KITS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA
LAVANDERIA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS MOLDES DO ANEXO I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII DO
REFERIDO EDITAL.
TIPO: menor preço por item. Registro de preço DATA DO EVENTO: 06 de Abril de 2021.
HORÁRIO: 10h
OBS.: Editais disponíveis no site: www.sjvriopreto.rj.gov.br (menu principal/licitações) a
partir das 15h do dia 18/03/2021.
· Informar participação/ confirmar presença através do e-mail: admlicitriopreto@gmail.com
INFORMAÇÕES: Secretaria Municipal de Administração, sito a Rua Professora Maria Emília
Esteves, 691, Centro, 2º andar, no prédio da Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio
Preto –RJ, localizada ao lado do Hospital Maternidade Santa Teresinha e da Secretaria Municipal
de Saúde ou através do telefone (0xx) 24 2224 1552, no horário de 09:30 às 16:30 horas;

São José do Vale do Rio Preto, 16 de fevereiro de 2021.
FLAVIANA MEDEIROS LAMEIRA RIBEIRO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA/RJ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 – SRP

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para forneci-
mento de fraldas descartáveis, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde, pelo período de 12 (doze) meses. Tipo menor preço por item. Data: 30/03/2021, às
09h. Local: Prefeitura de Santa Maria Madalena, Praça Cel. Braz, nº 02, Centro, Santa Maria
Madalena / RJ, Telefone (22) 2561-1562 ou 2561-1237, ramal 222, das 08h às 16h. OBS:
caso haja interesse em participar da referida licitação, favor enviar solicitação do edital atra-
vés do e-mail setordecompras@pmsmm.rj.gov.br

Cláudio Ribeiro Perdomo
Pregoeiro

SENAI/SESI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços continuados de vigia e controlador de acesso
para atendimento ao SENAI e ao SESI.
Disputa de lances: 26/03/2021, às 10h
Retirada do edital: portaldecompras.firjan.com.br

Comissão de Licitação

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Carmo

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2021
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 
0012/2021, Processo Administrativo Nº 000970/2021.
Objeto: A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
VEÍCULOS ENGLOBANDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, menor preço hora/
maior percentual de desconto sob a Tabela de Preços da AUDATEX, para a manutenção contínua 
da frota de veículos pertencente ao Município de Carmo, com fornecimento regular no período 
de 12 meses após a publicação da respectiva ARP, conforme solicitação do Gabinete do Pre-
feito, 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: 29/03/2021, 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 
Administrativo, Centro-Carmo/RJ, (Setor de Licitações) no horário de 13h às 16h, e/ou pelo site 
www.carmo.rj.gov.br, identificando a empresa solicitante e a licitação desejada.

Carmo-RJ, 09/03/2021.
Ivan Lima Praxedes

Presidente/Pregoeiro
Portaria nº 282/2021

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2021

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2020

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 
0013/2021, Processo Administrativo Nº 000398/2021.
Objeto: A presente Licitação tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para pres-
tação de serviços técnicos especializados para realização de serviços de ASSESSORAMENTO 
TÉCNICO QUANDO DA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS E ANEXOS DE BALANÇO, no 
exercício de 2021, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Carmo, no período 
de 12 (doze) meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Mu-
nicipal 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: 02/04/2021, 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 
Administrativo, Centro-Carmo/RJ, (Setor de Licitações) no horário de 13h às 16h, e/ou pelo site 
www.carmo.rj.gov.br, identificando a empresa solicitante e a licitação desejada.

Carmo-RJ, 15/03/2021.
Ivan Lima Praxedes

Presidente/Pregoeiro
Portaria nº 282/2021

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 
0014/2021, Processo Administrativo Nº 001405/2021.
Objeto: A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual Con-
tratação de Empresa para fornecimento de CESTAS BÁSICAS, para proteção social básica e 
proteção social especial, com fornecimento regular no período de 12 meses após a publicação 
da respectiva ARP, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistências Social/FMAS, 
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: 01/04/2021, 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 
Administrativo, Centro-Carmo/RJ (Setor de Licitações), no horário de 13h às 16h, e/ou pelo site 
www.carmo.rj.gov.br, identificando a empresa solicitante e a licitação desejada.

Carmo-RJ, 15/03/2021.
Ivan Lima Praxedes

Presidente/Pregoeiro
Portaria nº 282/202

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

AVISO DE LICITAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE PARA MICROEMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2021 - REMARCAÇÃO
Objeto: aquisição de álcool em gel antisséptico 70%, através do sistema de registro de preços, 
para atender as demandas da Autarquia Empresa Pública de Transportes, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
O Pregoeiro Jhone Medeiros de Oliveira, no uso de suas atribuições, informa que o Pregão 
supracitado, que seria no dia 19/03/2021, às 09h, fica remarcado para o dia 06/04/2021, 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 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.

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2021 - REMARCAÇÃO
Objeto: Registro de Preços para aquisição de pneus novos para a frota da Autarquia Empresa 
Pública de Transportes – EPT.
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, informa que o Pregão supracitado, que seria no dia 
23/03/2021, às 09h, fica remarcado para o dia 07/04/2021, às 09h, na Rua das Gralhas, Lote 
113, Gleba 01, Parque da Cidade – Centro - Maricá/RJ, devendo as empresas que já retiraram 
o Edital fazê-lo novamente, em decorrência de alteração na data do Certame. Os interessados 
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL 05/2021-SRP
Processo Administrativo nº 16296/2020
Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto Registro de preços para fornecimento
de Carro Pipa com água, com equipamento para transporte e distribuição de água potá-
vel, incluindo despesas com motorista e combustível, com capacidade mínima de 8.000
(oito mil) litros, atendendo todas as especificações da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT. Data da realização do certame: 29/03/2021, às 10h. Os interessados em
retirar o Edital deverão comparecer à Rua Álvares de Castro, nº 346, Centro – Maricá/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 realizar o download no site
pelo link www.marica.rj.gov.br>>transparência>>licitacoes em andamento>>editais.Maiores
informações pelo e-mail maricacpl@gmail.com, Telefones: 3731-2067 | 2637-2053 | 2637-
2054 | 2637-2055 | 2637-3706 | 2637-4208.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Carmo

AVISO DE SUSPENSÃO “SINE DIE”
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021

A Prefeitura Municipal de Carmo-RJ, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimen-
to dos interessados que foi SUSPENSO “SINE DIE” o Processo Licitatório em epígrafe para
ajustes no Termo de Referência do Pregão Presencial nº 0006/2021, Processo Administrativo
Nº 00764/2021.
Objeto: A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual Contra-
tação de empresa especializada para locação de UTI Móvel (tipo D), com motorista, enfermeiro
e médico, com fornecimento regular no período de 12 meses após a publicação da respectiva
ARP, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde/FMS, 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: 18/03/2021, 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
Administrativo, Centro-Carmo/RJ (Setor de Licitações), no horário de 13h às 16h, e/ou pelo site
www.carmo.rj.gov.br, identificando a empresa solicitante e a licitação desejada.
Informaremos da continuidade do procedimento licitatório após a realização dos ajustes.

Carmo-RJ, 16/03/2021.
Ivan Lima Praxedes

Presidente/Pregoeiro
Portaria nº 282/2021

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 005/2021 – Objeto: Contratação de empresa para eventual confecção de
carimbos e prestação de serviços de chaveiro – Data: 30/03/2021, às 09h
Pregão Eletrônico nº 006/2021 – Objeto: Eventual aquisição de material hidráulico PBA –
Data: 01/04/2021, às 09h
Pregão Eletrônico nº 007/2021 – Objeto: Eventual aquisição de areia média lavada – Data:
05/04/2021, às 09h
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.

COM MANOEL VENTURA E MARCELLO CORRÊA

classificadosdorio.com.br
21 2534-4333


