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SESI SENAI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de
material de escritório, em atendimento as necessidades do
SESI e SENAI Centro de Distribuição Washington Luiz.
Disputa de lances: 06/08/2021, às 10h
Retirada do edital: portaldecompras.firjan.com.br

Comissão de Licitação

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

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021
Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) conforme condições, quanti-
dades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, informa que o Pregão supracitado fica marcado para
o dia 09/08/2021, às 09hs, na sede administrativa da EPT, situada na Rua das Gralhas, Lote
113, Gleba 01, Parque da Cidade – Centro/Maricá/RJ. Os interessados em retirar o Edital de-
verão comparecer na sede administrativa e endereço supracitado, 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@eptmarica.rj.gov.br ou realizar o download no
site pelo link www.eptmarica.rj.gov.br>>transparência>>Portaldatransparência>>editais. Ou-
tras informações, se necessárias, serão prestadas através do email cpl@eptmarica.rj.gov.br.

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

Altera data PE 020/2021, PA 2010/21, Gerenciamento e manutenção da frota, estabelecendo
o dia 12/08/2021, às 15h.
Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (24) 3323-0198, através do e-mail:
licitacao.saae@gmail.com ou ainda na Gerência de Materiais, na Av. Homero Leite, 572 –
Saudade – Barra Mansa/RJ. Site: http:/portaldatransparência.barramansa.rj.gov.br, no menu
“Licitações e Contratos / Lista Licitações”).

AVISO DE LICITAÇÃO

FIRJAN SENAI SESI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição
de materiais de telecomunicação, em atendimento ao
SESI e ao SENAI.
Disputa de lances: 06/08/2021, às 10h
Retirada do edital: portaldecompras.firjan.com.br

Comissão de Licitação

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

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO - Presencial nº 062/2021

OBJETO: PREGÃO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-
TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM VIAS URBA-
NAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, MOLDES DOS ANEXOS I, II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII e IX DO REFERIDO EDITAL.
TIPO: menor preço por item. Pronta contratação DATA DO EVENTO: 13 de Agosto de 2021. 
HORÁRIO: 10h

PREGÃO - Presencial nº 063/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZA-
ÇÃO, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS E CUPINS EM ATENDI-
MENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DE ACORDO 
COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS MOLDES DOS ANEXOS I, II, III, IV, V, VI, VII E 
VIII DO REFERIDO EDITAL.
TIPO: menor preço por item. Pronta contratação DATA DO EVENTO: 13 de Agosto de 2021. 
HORÁRIO: 14h30

PREGÃO - Presencial nº 064/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO KITS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA 
LAVANDERIA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ES-
PECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS MOLDES DOS ANEXOS I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII DO 
REFERIDO EDITAL.
TIPO: menor preço por item. Registro de preço DATA DO EVENTO: 26 de Agosto de 2021. 
HORÁRIO: 10h

PREGÃO - Presencial nº 065/2021

OBJETO: PREGÃO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS 
VICINAIS, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E 
TRANSPORTES, NOS MOLDES DOS ANEXOS I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII DO REFERIDO EDITAL.
TIPO: menor preço por item. Registro de preço DATA DO EVENTO: 26 de Agosto de 2021. 
HORÁRIO: 14h

PREGÃO - Presencial nº 066/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 MOTOS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS 
MOLDES DOS ANEXOS I, II, III, IV, V, VI E VII DO REFERIDO EDITAL.
TIPO: menor preço por item. Pronta aquisição DATA DO EVENTO: 31 de Agosto de 2021. HO-
RÁRIO: 10h

PREGÃO - Presencial nº 067/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS E MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PAÇO MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE 
DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS 
PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DE 
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS MOLDES DOS ANEXOS I, II, III, IV, V, 
VI, VII e VIII DO REFERIDO EDITAL.
TIPO: menor preço por item. Registro de preço DATA DO EVENTO: 31 de Agosto de 2021. 
HORÁRIO: 13h30

OBS.: Editais disponíveis no site: www.sjvriopreto.rj.gov.br (menu principal/licitações) a 
partir das 15:00 horas do dia 29/07/2021.
· Informar participação/ confi rmar presença através do e-mail: admlicitriopreto@gmail.com

INFORMAÇÕES: Secretaria Municipal de Administração, sito a Rua Professora Maria Emília Es-
teves, 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 das 09h30 às 16h30;

São José do Vale do Rio Preto, 27 de julho de 2021.

FLAVIANA MEDEIROS LAMEIRA RIBEIRO
Pregoeira

Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Carmo

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2021
EDITAL Nº 0051/2021

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 
0036/2021 SRP, Processo Administrativo Nº 005135/2021.
Objeto: A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual Contratação de 
Empresa especializada para fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Carmo e suas respectivas Secretarias Municipais, com fornecimento regular, 
conforme solicitação das Secretariais Municipais, de acordo com as condições e especificações conti-
das no Anexo I (Proposta e Preços) e Anexo II (Termo de Referência), partes integrantes deste Edital.
Data da Licitação: 20/07/2021, às 10h.
Permuta do Edital: 01 (uma) 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, 26/07/2021.
Ivan Lima Praxedes

Presidente/Pregoeiro
Portaria nº 282/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021

Processo Administrativo nº 16782/2020
A Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializa-
da na distribuição de combustível, para a aquisição e entrega de até 1.499.520 (um milhão qua-
trocentos e quarenta e nove mil e quinhentos e vinte) litros de Gasolina Comum e até 1.275.840
(um milhão duzentos e setenta e cinco mil e oitocentos e quarenta) litros de Diesel S10, com o
objetivo de atender as demandas do Posto de Abastecimento Municipal. Data da realização do
certame: 10/08/2021, às 10h. Os interessados em retirar o Edital deverão comparecer à Rua Ál-
vares 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

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021 - SRP

Processo Administrativo nº 207/2021
A Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Equi-
pamentos e Materiais de Infraestrutura elétricos, para manutenções e implantações de novos
pontos na rede pública de iluminação do Município. Data da realização do certame: 13/08/2021
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 down-
load 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
AVISO – TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021

Processo Administrativo nº 10177/2021
A Presidente da CPL do Município de Maricá informa. Objeto: Construção do muro de conten-
ção, drenagem e sistema sanitário dos lotes confrotantes de fundos situados em cotas superio-
res ao terreno da Escola Municipal Reginaldo Domingues Dos Santos– Ponta Negra – Maricá/
RJ. Data da realização do certame: 19/08/2021, 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, so-
licitar 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

AVISO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2021 - REABERTURA DE PRAZO

Processo Administrativo n° 17443/2020
A Presidente da CPL, no uso de suas atribuições, informa que a concorrência pública supraci-
tada, objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares, acessó-
rios e instrumentais às atividades de assessoria de imprensa, planejamento de comunicação,
relações públicas e comunicação digital, com data inicialmente marcada para o dia 26/08/2021
às 10h, fica remarcada para o dia 13/09/2021, às 10h, devendo as empresas que já retiraram o
Edital fazê-lo novamente, devido alteração na data de realização do edital. Os interessados em
retirar o Edital deverão comparecer à Rua Álvares de Castro, nº 346, Centro – Maricá/RJ, por-
tando 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

Agentes do Degase devem
devolver porte de armas
B Atendendo a uma determina-
ção judicial, o Departamento Ge-
ral de Ações Socioeducativas (De-
gase) revogou, ontem, o porte de
armas de fogo concedido a agen-
tes ativos e inativos do órgão por
meio de portaria em 2019. Com
isso, 252 servidores terão que de-
volver suas carteiras de autoriza-
ção para porte de arma emitidas
pelo Degase. A devolução deve
acontecer até 26 de agosto, de se-
gunda a sexta-feira, das 9h às
17h, na Coordenação de Recur-
sos Humanos, que fica na Rua

Taifeiro Osmar de Moraes 111,
Galeão, Ilha do Governador, Rio. 

Quem não entregar o docu-
mento no prazo terá o caso enca-
minhado à Corregedoria para
apuração de infração administra-
tiva. A arma, por ser pessoal, não
deverá ser devolvida.

Segundo portaria do Degase
publicada ontem no Diário Ofici-
al, a medida considera uma deci-
são do Tribunal de Justiça do Rio
proferida em 29 de junho, que jul-
gou inconstitucional a concessão
do porte de armas aos agentes. Agentes perderam porte de arma

RAFAEL MORAES/07.08.2014

Servidor

CAMILLA MUNIZ
camilla.muniz@infoglobo.com.br

Golpe virtual: site
falso tenta roubar
dados de aplicativo...
B O Ministério da Economia pede
a servidores da União cuidado
com o site falso “servidor.sou-
gov.online”, cujo objetivo é cap-
turar usuários e senhas do Sou-
Gov.br, aplicativo verdadeiro do
governo federal. Em informe
interno ao funcionalismo, a pasta
alerta que, no golpe virtual, a
pessoa recebe uma mensagem
SMS no celular com o título “Co-
municado importante”. O texto
fala sobre atualização de cadas-
tro, com link para a página falsa,
que pede informações de usuári-
os. Dados não devem ser digita-
dos. O ministério acionou autori-
dades para que o site seja suspen-
so junto a empresas no exterior.

... e União reforça
recomendações
para proteção 
B Caso o servidor tenha forneci-
do CPF e dados de usuário em
algum site ou aplicativo que não
seja oficial (ou seja, com domí-
nio diferente de gov.br ou baixa-
do de outra fonte que não a loja
virtual oficial do governo), a
troca da senha deve ser feita
imediatamente no Portal Gov.br
e nos sistemas Sigac/Sigepe. O
alerta é importante porque ou-
tro site falso que coletava infor-
mações de usuários e senhas do
Sistema de Gestão de Acesso do
Governo Federal (Sigac), que
armazena detalhes sobre contra-
cheque e férias, estava circulan-
do na semana passada. A página
maliciosa já foi retirada do ar.

B O Instituto Nacional do Se-
guro Nacional (INSS) foi con-
denado a pagar auxílio-aci-
dente a um um homem que
sofreu acidente de trabalho
em 1991. O valor total de
atrasados a receber, no en-
tanto, estará restrito aos últi-
mos cinco anos, que é o perío-
do de pagamento retroativo
previsto na legislação para as
causas ganhas na Justiça. 

O auxílio-acidente é um
complemento pago pelo ins-
tituto aos segurados que so-
frem qualquer tipo de aciden-
te e que ficam com sequelas
que diminuem sua capacida-
de para o trabalho.

Segundo o advogado João
Badari, do escritório Aith, Ba-
dari e Luchin, embora não te-
nha direito a todo o período
retroativo de atrasados (de
30 anos, desde 1991), o segu-
rado terá incluído no seu salá-
rio de contribuição (que con-
ta para calcular a aposenta-
doria) o valor referente ao au-
xílio-acidente, o que elevaria
o valor da aposentadoria. s

t

Justiça libera
auxílio 30 anos
após acidente
para o trabalho

B Os aposentados, pensionis-
tas e beneficiários de auxílios
do Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) que deveriam
fazer prova de vida até maio e
junho de 2020 têm até o final
deste mês para fazer a prova de
vida anual. Em agosto, começa
a vez dos que teriam que reali-
zar o procedimento em julho e
agosto do ano passado. 

É importante destacar que o
cadastramento é feito levando
em conta o mês e o ano em que
aúltima comprovação feita pe-
lo segurado venceu. Se não for
feito no mês indicado, o paga-
mento poderá ser bloqueado
ou suspenso pelo INSS.

E como saber se chegou a
época de fazer o recadastra-
mento? Como para a grande
maioria dos segurados a prova

de vida é feita nos bancos, em
geral, os beneficiários são in-
formados da necessidade de
atualização cadastral pelos ter-
minais de autoatendimento
das agências bancárias ou nos
guichês de caixa nos bancos.

Caso perca o prazo, o benefí-
cio pode ser suspenso. Somen-
te após seis meses de suspen-
são, se a comprovação não for
feita, o benefício será cessado.
Ainda assim, é possível recu-
perar o pagamento. Neste ca-
so, será preciso solicitar a rea-
tivação pelo Meu INSS ou no
banco onde recebe o benefício. 

Para começar basta criar lo-
gin e senha para acessar a pla-
taforma. Já no ambiente virtu-
al do instituto, selecione o íco-
ne “meus benefícios” e checar
se ele está cessado ou suspen-
so. Na barra de busca clique
em “reativar benefício”. Logo

depois atualize os dados ca-
dastrais e clique em avançar.
Preencha os dados solicitados
para concluir o seu pedido e a
reativação está aceita.

Nos casos em que os apo-
sentados e os pensionistas
têm biometria facial cadas-
trada nos bancos de dados do

Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) e dos Departamentos
de Trânsito (Detrans), o re-
cadastramento pode ser feito
de forma digital (via selfie),
no aplicativo Meu INSS.

As pessoas com mais de 80
anos de idade ou que não te-
nham condições de se loco-

mover podem solicitar a visi-
ta de um servidor do órgão
para a realização da prova de
vida anual domiciliar ou hos-
pitalar. O pedido pode ser
feito pela central telefônica
135 e pelo aplicativo ou por-
tal Meu INSS pelo segurado
ou representante. s

t

INSS: atenção à prova de vida
Comprovação é exigida para
que o pagamento do benefício
seja mantido pela instituição
Martha Imenes
martha.imenes@oglobo.com.br

Pelas regras do INSS, o cadastramento leva em conta o mês e o ano da última comprovação

DIVULGAÇÃO

B CALENDÁRIO 


