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EDITORA GLOBO S.A.
CNPJ 04.067.191/0001-60 – NIRE 33.3.0032640-5
Convocação - Ficam convocados os Srs. Acionistas
a se reunirem em AGE, na sede social desta Com-
panhia, na Rua Marques de Pombal, 25 sala 201,
Centro, cidade e estado do Rio de Janeiro (“Compa-
nhia”), CEP: 20230-240, às 10:00h do dia 23 de se-
tembro de 2021, a fim de deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (i) Eleição de membro da Diretoria da
Companhia; e (ii) alteração e consolidação do Esta-
tuto Social da Cia. Rio de Janeiro, 15/09/2021. Ass.:
Diretor Superintendente.

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

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2021

Objeto: Registro de Preços para aquisição de pneus novos para a frota da Autarquia Empresa 
Pública de Transportes – EPT.

O Pregoeiro desta Autarquia, no uso de suas atribuições, informa que o Pregão supracitado fica 
marcado para o dia 29/09/2021, às 09h, na Autarquia de Serviços de Obras de Maricá (SOMAR), 
localizado na Rua: Raul Alfredo de Andrade, s/nº – Caxito – Maricá/RJ, CEP: 24.910-530. 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@eptmarica.rj.gov.br ou realizar o downlo-
ad no site pelo link www.eptmarica.rj.gov.br>>transparência>>Portaldatransparência>>editais. 
Outras informações, se necessárias, serão prestadas através do e-mail cpl@eptmarica.rj.gov.br.

PROCESSO Nº 2021010877

OBJETO: Registro de Preços para serviços de confecção e instalação de placas informativas.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO
DATA/HORA DA SESSÃO: 06/10/2021, às 10h.
RETIRADA DO EDITAL: www.comprasgovernamentais.gov.br ou na sede do Instituto Municipal 
do Ambiente de Angra Dos Reis – IMAAR, Rua do Comércio, nº 17 – 1° andar – Centro, Angra 
dos Reis/RJ, mediante a permuta de uma resma de papel A4, ou uma via digital mediante a 
portabilidade de 01 (um) pen drive virgem devidamente lacrado em sua embalagem original ou 
no endereço eletrônico <http://www.angra.rj.gov.br>

ALBA VALÉRIA DOS REIS PEREIRA
PREGOEIRA

Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis

INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
CONCORRÊNCIA Nº 011/2021
Processo nº 013/000452/2021

OBJETO: Contratação de empresa para executar o recapeamento asfáltico e
drenagem de logradouros públicos do 2º distrito (Lote A e Lote B) do município
de Duque de Caxias. Realizando o recapeamento, escavação, drenagem,
execução de base e meio fio, conforme Termo de Referência e seus anexos,
para atendimento às necessidades do município de Duque de Caxias. DATA: 20
DE OUTUBRO DE 2021 - HORA: 10h00min RETIRADA DO EDITAL: PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA: (http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/licitacoes.php)
ou em pen drive no endereço Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera -
Duque de Caxias/RJ - Comissão Permanente de Licitação. INFORMAÇÕES:
cpl.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

DOUGLAS RHANIERI M. DOS SANTOS
Presidente Comissão Permanente de Licitação

Secretaria Municipal de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 028/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 017/000221/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DIVERSOS, conforme especificações técnicas mínimas, quantitativas e demais
condições constantes no termo de referência, e neste Edital e seus Anexos. Para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. DATA E HORA
DO CERTAME: Dia 29 de Setembro de 2021, às 10:00hs. RETIRADA DO EDITAL:
Setor de Licitações - End.: Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera - D. Caxias/
RJ, mediante apresentação de pen drive, ou através do Portal de Transparência:
http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/ouPortaldeComprasGovernamentais:
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg - INFORMAÇÕES:
equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

BERNARDO BAZILIO
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO Nº 020/2021

29.138.328/0001-50

A Secretaria Municipal de Obras, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.138.328/0001-50,
torna pública que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e
Abastecimento - SMMAAAaAutorização para Supressão deVegetação nº 020/2021,
cujo o objeto é a Autorização de Supressão de Vegetação de 250 indivíduos
arbóreos para realização de melhorias no local, aumentando a visibilidade dos
motoristas e contribuindo para a segurança no local, localizada na Rodovia
Washington Luiz, Chácaras Rio Petrópolis, 2º Distrito do Município de Duque
de Caxias/RJ, referente ao processo nº 019/000565/2021 e seus anexos, emitida
em 09 de setembro de 2021. Esta autorização é válida até 09 de Setembro de 2022.

João Carlos Grilo Carletti
Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 030/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, de consumo regular, para
atender as necessidades da SEDE da FUNDEC, suas Unidades de Ensino e
Conveniadas, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
DATA E HORA DO CERTAME: 30 de Setembro de 2021, às 10:00hs - RETIRADA
DO EDITAL: Setor de Licitações - End.: Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera
- D.Caxias/RJ, mediante apresentação de pen drive,ou através do Portal da
Transparência: http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/ ou Portal de Compras
Governamentais: https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg
INFORMAÇÕES: equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

Douglas Rhanieri M. dos Santos
Pregoeiro

Servidor

CAMILLA MUNIZ
camilla.muniz@infoglobo.com.br

Liminar suspende
vacinação obrigatória

B A Justiça do Rio suspendeu, on-
tem, o decreto da Prefeitura do Rio
que tornava obrigatória, para servi-
dores e terceirizados, a vacinação
contra Covid-19. Em vigor desde
17 de agosto, o texto previa até
demissão para quem não se imuni-
zasse. A decisão tem caráter limi-
nar e vale até o fim do julgamento.

Regras diferenciadas
para a aposentadoria 

B Para se aposentar, policiais civis e
penais e agentes socioeducativos
que iniciaram carreira após 4 de
setembro de 2013 deverão ter, ao
menos, 55 anos; contribuição de 25
anos (mulheres) ou 30 anos (ho-
mens); e 15 anos (mulheres) ou 20
anos (homens) nos cargos. O valor
do benefício será definido por lei.

Retirada de risco ao
abono permanência 

B A outra mensagem é sobre abono
permanência, pago a quem tem
idade para se aposentar mas segue
trabalhando. O novo texto desvin-
culou o benefício da disponibilida-
de orçamentária e regulamentação
de cada poder e autarquia. A vincu-
lação proposta antes foi vista como
vedação ao pagamento, na prática.

Pacote de austeridade: novas
mensagens chegam à Alerj
B Duas mensagens do governo do
Rio que ajustam a proposta de re-
forma da previdência para servido-
res estaduais, contida no pacote de
austeridade exigido pelo novo Re-
gime de Recuperação Fiscal, che-
garam à Assembleia Legislativa

(Alerj) ontem. Uma delas garante
aposentadoria integral a policiais
civis e penais e agentes socioedu-
cativos que entraram no serviço
público até 3 de setembro de 2013.
De acordo com a nova redação, o
grupo terá direito à paridade sala-

rial, com reajuste do benefício
acompanhando as correções na re-
muneração dos ativos. A idade mí-
nima para se aposentar será de 55
anos, para homens e mulheres.

Pela mensagem enviada na se-
mana passada à Alerj, a proposta
do governo de Cláudio Castro era
submeter o grupo às mesmas nor-
mas sugeridas para quem ingres-
sou no serviço público depois de 4
de setembro de 2013.

B Os aplicativos de transpor-
tes Uber e 99 aumentaram o
valor das corridas. Segundo
o site G1, o reajuste ocorre
num cenário de alta dos com-
bustíveis em todo o país. On-
tem, a Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) mostrou
que houve novo reajuste no
preço médio da gasolina, na
sexta semana seguida. O li-
tro, pelo levantamento da
agencia, subiu nos postos pa-
ra R $ 6,059.

Na Região Metropolitana
de São Paulo, a Uber infor-
mou que a corrida do UberX
— a modalidade mais popu-
lar — foi reajustada em até
35% nesta semana. Segundo
a Uber, a alta do preço do

combustível tem feito com
que a empresa promova uma
revisão e reajuste “os ganhos
dos motoristas parceiros em
diversas cidades, em todas as
modalidades”.

A 99 informou ao site que
aumentou as tarifas entre
10% e 25% em mais de 20 re-
giões metropolitanas, inclu-
indo cidades como São Paulo,
Belo Horizonte, Florianópo-
lis, Brasília, Goiânia, Fortale-
za, Salvador, São Luís, João
Pessoa e Maceió. “Os cons-
tantes reajustes dos combus-
tíveis impactaram muito ne-
gativamente os serviços de
transporte por aplicativo”, in-
formou a 99 em nota.

O presidente da Associa-
ção de Motoristas de Aplica-

tivos de São Paulo, Eduardo
Lima de Souza, chegou a
afirmar que 25% dos moto-
ristas de aplicativo deixaram
de trabalhar para as plata-
formas desde o início da
pandemia.

O governo federal liberou
ontem postos a vender gaso-

lina de qualquer marca e a
comprar etanol direto de
produtores e importadores .
A iniciativa, por decreto do
presidente Jair Bolsonaro,
busca reduzir preço, mas
atropela agência reguladora
e é considerada ineficaz por
analistas. s

t

Apps reajustam tarifas,
e corrida fica mais cara
Uber e 99 decidiram pelo
aumento de até 35% diante
da alta dos combustíveis 

B INFLAÇÃO 

Levantamento mostra que houve novo reajuste nas bombas

LUIZA MORAES


