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AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
Chefia Geral de Licitação e Compras

O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação e Compras, torna público,
a quem possa interessar, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preços:
Processo Administrativo nº: 2467/2021
Processos Administrativos Apensos: 1714/2021; 907/2021.
Unidades: Secretaria Municipal de Educação
Objeto: Eventual e futura aquisição de material pedagógico e Papel A4 para atender a Secretaria Municipal de
Educação.
Regime de execução: Direta, com menor preço unitário.
Tipo de licitação: MENOR PREÇO UNITÁRIO
Data do certame: 28/09/2021, às 09h30.
Custo Estimado: R$ 105.008,63 (cento e cinco mil e oito reais e sessenta e três centavos)
Custo do Edital: 02 (duas) resmas de papel A4.
Obs: As empresas declaradas suspensas de contratar com o Município de Bom Jardim não poderão participar do
certame assim como as que não estiverem com as certidões em dia, salvo os casos previstos em Lei.
Os interessados deverão adquirir o edital completo referente a este certame, no horário das 09h às 17h, sito à
Praça Governador Roberto Silveira, 44 – Centro – Bom Jardim/RJ e/ou no site www.bomjardim.rj.gov.br.
De acordo com a Lei Municipal nº 1.582/2020, de 16 de junho de 2020, os Poderes Executivo e Legislativo do
Município de Bom Jardim/RJ, transmitirão ao vivo, por meio da internet, as sessões públicas de licitações, com
fulcro no Art. 1º § Único. O link estará disponível nos canais oficiais do Município.

Marineis Ayres de Jesus
Pregoeira

03 AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2021
EDITAL Nº 0035/2021

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, a realização do Pregão Presencial nº
0026/2021, Processo Administrativo nº 005242/2021.
Objeto: Contratação de empresa para EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR-
RETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARMO/RJ, conforme solicitação
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos do Município de Carmo/RJ, 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: 17/09/2021, 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 Administrati-
vo, 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, 02/09/2021.
Ivan Lima Praxedes
Presidente/Pregoeiro
Portaria nº 282/2021

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Carmo

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

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 061/2021

Tendo em vista ter ocorrido erro material e necessidade de correção no Pregão Presencial nº
061/2021 do Processo Administrativo 814/2021, que prejudicava a formulação da proposta, fica
adiado “sine die” o pregão nº 061/2021.
INFORMAÇÕES: Secretaria Municipal de Administração, sito na 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 dos telefones (24)2224 1552, no horário das 09h30 às 16h30.

São José do Vale do Rio Preto, 02 de setembro de 2021.

FLAVIANA MEDEIROS LAMEIRA RIBEIRO
Pregoeira

FIRJAN SENAI SESI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Aquisição de smartphone, para atendimento
à Firjan, ao SENAI e ao SESI.
Abertura das propostas: 16/09/2021, às 10h.
Retirada do edital: portaldecompras.firjan.com.br

Comissão de Licitação

FIRJAN SENAI SESI IEL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Contratação de empresa para prestação
de serviço de licenciamento de uso de software,
suporte a disponibilidade dos produtos Microsoft,
em atendimento as necessidades da Firjan, do
SENAI, do SESI e do IEL.
Abertura das propostas: 15/09/2021, às 10h.
Retirada do edital: portaldecompras.firjan.com.br

Comissão de Licitação

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

AVISO – ANULAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2021
EPT – PROCESSO N° 12162/2020

Objeto: Registro de Preços para aquisição de pneus novos para a frota da Autarquia Empresa
Pública de Transportes – EPT.
Considerando o descumprimento ao disposto na Deliberação n° 312 do TCE-RJ, o Pregoeiro,
no uso de suas atribuições e utilizando-se do princípio da autotutela, torna pública aos interes-
sados a ANULAÇÃO do Certame supracitado, conforme despacho da Autoridade superior e com
fulcro no Art. 49 da Lei 8.666/93. Sendo assim, os licitantes interessados deverão se manifestar
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação. Outras informações, se
necessárias, serão prestadas através do email cpl@eptmarica.rj.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 SRP - REMARCAÇÃO
Processo Administrativo n° 9600/2020 (antigo PE 02/2021) – Objeto: Registro de Preços para
prestação de serviços contínuos de limpeza e copeiragem em imóveis utilizados pelo Município
de Maricá, mediante o fornecimento de mão de obra, produtos, materiais, utensílios, uniformes
e equipamentos necessários à execução dos serviços. A Pregoeira do Município de Maricá, no
uso de suas atribuições, informa que o pregão eletrônico supracitado, que estava SUSPENSO
SINE DIE, será remarcado para o dia 22/09/2021 às 10h. Registra-se que a alteração da nume-
ração decorreu em virtude de limitações da plataforma comprasnet. 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 ou 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. Informações pelo
e-mail maricacpl@gmail.com, Telefones: 3731-2067 | 2637-2053 | 2637-2054 | 2637-2055 |
2637-3706 | 2637-4208.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO – PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2021 SMS
Processo Administrativo n º 3946/2020
A Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos de passeio
para a coordenação de Vigilância em Saúde. Data da realização do certame: 23/09/2021 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RECURSO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020

Processo Administrativo nº 6905/2021
Requerente: RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIDROMETEREOLOGIA
Decisão: DEFERIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020

Processo Administrativo: 28090/2019
A Pregoeira do Município de Maricá torna público o resultado do Pregão supracitado, passando
a empresa RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIDROMETEREOLOGIA para condi-
ção de vencedora do certame, considerando o deferimento do recurso.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MESQUITA

OBJETO: Aquisição de Insumos para atendimento da Rede Municipal de Saúde de Mesquita,
através de Sistema de Registro de Preços.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
Abertura das Propostas: 21/09/2021, às 10h.
Início da Disputa de Preços: 23/09//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.

Mauricio Vidal
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/4941/2020

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 20/2021

Ganhe MaisGestante não tem estabilida-
de ao fim do contrato temporá-
rio de trabalho, segundo minis-
tros do TST.

O contrato de trabalho tempo-
rário, com prazo certo para ser
encerrado, foi cumprido inte-
gralmente.

B A bandeira tarifária da es-
cassez hídrica — quase 50%
mais cara que a vermelha pa-
tamar 2 adotada até então —
não será aplicada a 12 mi-
lhões de lares brasileiros, se-
gundo a Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel).

Terão direito à isenção fa-
mílias inscritas no Cadastro
Único, com renda mensal per
capita menor ou igual a meio

salário mínimo nacional (R$
550); idosos com 65 anos ou
mais ou pessoas com defici-
ência, que recebam o Benefí-
cio de Prestação Continuada
da Assistência Social (BPC);
e famílias inscritas no Cadas-
tro Único com renda mensal
de até três salários mínimos,
que tenham entre seus inte-
grantes algum portador de
doença ou deficiência (física,

motora, auditiva, visual, in-
telectual e múltipla) cujo tra-
tamento, procedimento mé-
dico ou terapêutico exija o
uso continuado de apare-
lhos, equipamentos ou ins-
trumentos que demandem
consumo de energia elétrica.

Esses consumidores ainda
recebem descontos progres-
sivos na conta, entre 10% e
65%, dependendo da faixa

de consumo. Os demais con-
sumidores brasileiros vão
passar a pagar até o fim do
ano a tarifa adicional de R$
14,20 a cada 100 quilowatt-
hora (kWh) utilizados. 

O governo irá conceder um
desconto na conta de luz de
janeiro para os domicílios
que conseguirem reduzir pe-
lo menos 10% da média de
consumo por quatro meses. s

t

Conta de luz: confira quem tem
isenção no reajuste da bandeira 

B O botijão de gás deve ficar,
em uma média nacional, 7%
mais caro já em setembro. A
alta pode chegar no bolso do
consumidor até o dia 10, se-
gundo a Associação Brasilei-
ra de Entidades de Classe das
Revendas de Gás LP (Abra-
gas). O aumento é pelo re-
passe ao consumidor dos rea-
justes salariais e reposição de
perdas no setor de distribui-
ção e revenda.

— Esse aumento ocorre to-
dos os anos no mês de setem-
bro, que é data-base para o
reajuste dos funcionários de
distribuidoras e de revende-
doras. Então, as distribuido-
ras nos repassam no preço do
produto o dissídio e temos
que aplicar o nosso. Além dis-
so, durante todo o ano segu-
ramos aumentos de custos

operacionais, como de ener-
gia, água, manutenção de ve-
ículos, por conta da competi-
tividade. Aí em setembro isso
é repassado também -- expli-
ca José Luiz Rocha, presiden-
te da associação.

Segundo ele, na verdade,
as categorias e empresas ain-
da estão em negociação sobre
os dissídios. Mas as empresas
se anteciparam, afirma Ro-
cha, pois o reajuste será retro-
ativoa setembro, os preços
aplicados por distribuidoras
já começaram a subir.

— E o estoque de GLP é um
estoque baixo: gira em qua-
tro dias. Então os aumentos
chegam rapidamente para o
consumidor —, diz.

No município do Rio, o bo-
tijão de 13 kg está sendo ven-
dido em média por R$ 87, se-
gundo a Agência Nacional de
Petróleo (ANP), mas o EX-

TRA já encontrou comercia-
lizado por R$ 97,59, no Anil,
na Zona Oeste. No Estado do
Rio, o maior preço médio do
botijão é praticado em Nova
Friburgo (R$ 102,22). Cida-
des como Nova Iguaçu (R$

85,31), têm preços menores
do que o da capital. Procura-
do, o Sindicato Nacional das
Empresas Distribuidoras de
Gás Liquefeito de Petróleo
(Sindigas) tratou o aumento
como especulação.

Associação afirma que até o
dia 10 será aplicado aumento
no gás de 7%, em média 
Ana Clara Veloso
ana.veloso@extra.inf.br

B CONSUMIDOR SEM DESCANSO

B Sem dinheiro para comprar
botijão de gás, uma família
sofreu queimaduras graves
por todo o corpo ao usar álco-
ol para cozinhar, em Anápo-
lis, a 55km de Goiânia. Benta
Maciel Correa conta que ela e
o marido, Israel Rosa, esta-
vam fazendo almoço na casa
do cunhado quando o materi-
al inflamável explodiu. Ago-
ra, precisam de ajuda para
pagar o tratamento.

“Era aniversário do meu
cunhado, não tinha botijão
de gás, só faltava cozinhar o
feijão. Meu marido estava
com o galão de álcool na
mão, quando coloquei o fogo
com o papel e o galão explo-
diu”, explicou Benta, ao G1.

O acidente aconteceu no
último dia 7. Eles foram leva-
dos por vizinhos ao Hospital
de Queimaduras de Anápo-
lis, onde ficaram internados
por 20 dias. Benta explica
que o fogo se espalhou r e

acabou atingido também a
sobrinha de 10 anos que esta-
va perto dos dois, além de
parte da casa da família.

“Só lembro que o fogo pe-
gou primeiro no meu cabelo.
Minha sobrinha, que passava
perto da gente, também se
queimou. Eu e meu esposo fi-
camos na UTI”, ressaltou.
Benta é empregada domésti-
ca e o marido é entregador,
mas estão impossibilitados
de trabalhar. s

t

G1

Explosão em família 

Benta sofreu queimaduras

ARQUIVO PESSOAL

COMO ECONOMIZAR

FONTE: COPAGAS

• Evite abrir o forno 
durante a preparação 
da receita, já que o 
forno perderá tempera-
tura e o cozimento 
demorará mais.

• Planeje as refeições 
da semana para 
diminuir o tempo do 
uso do fogão.

• Mantenha as bocas 
do fogão limpo

• Perca o medo da 
panela de pressão, 
pois cozinha 
alimentos em 
menos tempo.

• Deixe grãos, como 
feijão e grão-de-bico, 
de molho antes de 
cozinhar, para acelerar 
o processo.

• Feche janelas que 
entregam vento em 
cima das chamas 
do fogão.

• Corte os alimentos 
em pedaços menores 
para diminuir o tempo 
de cozimento.

• Use as bocas do 
fogão de tamanho 
adequado para cada 
panela para não 
desperdiçar gás.

21 2534-4333

Anuncie agora via
WhatsApp ou Telegram

Botijão fica ainda mais caro 

B A redução do desconto au-
tomático dado pela Receita
Federal a quem faz a decla-
ração de Imposto de Renda
pelo modelo simplificado,
como prevê o texto da refor-
ma tributária aprovado on-
tem na Câmara, vai aumen-
tar o imposto pago pelos
contribuintes que ganham a
partir de R$ 10 mil por mês,
ou R$ 120 mil no ano, e usam
este modelo.

Já para quem tem renda
abaixo desta faixa, a propos-
ta vai reduzir o gasto com IR.
Isso porque, apesar de rela-
tor do projeto, deputado Cel-
so Sabino (PSDB-PA), ter re-
duzido o teto do desconto da
declaração simplificada dos
R$ 16,7 mil atuais para no
máximo R$ 10,5 mil, a pro-
posta também aumenta a de
isenção, ou seja a fatia do sa-
lário que fica livre o imposto

e isso compensa com sobra o
desconto menor.

Simulação feita pela con-
sultoria EY, a pedido do EX-
TRA, mostra que, se a refor-
ma passar, contribuintes que
têm rendimento anual a par-
tir de R$ 120 mil terão um
acréscimo no imposto a pagar
de R$ 17,26. E quanto maior
o salário, maior a diferença.

Já trabalhador que ganha
em torno de R$ 6,7 mil por
mês ou R$ 80 mil por ano,
economizaria R$ 190,18 no
mesmo sistema. Para salário
ainda mais baixo, cerca de R$
3,3 mil mensais ou R$ 40 mil
por ano, pagaria R$ 536,42 a
menos do que pelas regras
atuais. A conta de salário
anual não inclui o 13º, tribu-
tado separadamente. O mo-
delo simplificado garante
um desconto de 20% da ren-
da que será tributada. s

t

Mudança eleva IR
para quem ganha
R$ 10 mil ou mais


