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Nascidos em em janeiro e fevereiro já podem fazer o saqueaniversário nos caixas da Caixa
Econômica Federal.

Ganhe Mais

Para aderir, o trabalhador deve fazer a opção no aplicativo
do FGTS ou em uma das agências do banco.

B PANDEMIA PESA NO BOLSO

Reajuste
nos planos
de saúde
chega a 50%
Simulação do Idec mostra
os efeitos da suspensão do
aumento anual pela ANS
Pollyanna Bretas
pollyanna.bretas@extra.inf.br
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reajuste acumulado de
planos de saúde aplicado aos
consumidores neste início do
ano chegou a 49,8%. O cálculo é do Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor
(Idec) que realizou simulações para avaliar o impacto
para os consumidores da medida da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS)
que determinou a suspensão
temporária do aumento anu-

al e por faixa etária entre setembro e dezembro de 2020.
Além da parcela já com aumento, os planos estão incluindo a cobrança dos reajustes
suspensos em 2020, que terão a recomposição desses
quatro meses em 2021, em 12
parcelas iguais. Contratos
apresentaram variações, entre janeiro do ano passado e o
mesmo mês de 2021, entre
12,21% e 49,81% .
O percentual mais alto foi
verificado nos contratos co-

letivos de adesão e os empresariais, que sofreram reajuste anual e por faixa etária em
2020. Os menores percentuais ficaram para os planos individuais, cuja alteração é definida pela ANS. No ano passado, o índice foi de 8,14%. O
pagamento retroativo ao período da suspensão somado
ao aumento anual resultou
em 12,21% na mensalidade.
Segundo dados da ANS, a
cobrança de retroativos alcança 20,2 milhões (51%)
dos mais de 47,6 milhões de
usuários no país. Já os casos
de sobreposição do reajuste
por faixa etária e mais reajuste anual retroativo chegam a
5,3 milhões de usuários.
— Consumidores estão enfrentando dificuldade para
pagar o reajuste retroativo, e
as empresas e usuários de
planos individuais estão tentando mudar de cobertura —
destaca Teresa Liporace, diretora executiva do Idec.
O plano da fisioterapeuta
Maria Eugênia Ortiz, de 61
anos, disparou de R$ 1.200
para R$ 1.600. Ortiz cogita
mudar de plano:
— Acho abusivo. A pessoa
trabalha a vida inteira e depois tem que enfrentar uma
velhice de dificuldades.

PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO

Valor do Reajuste Anual
definido pela ANS

Mensalidade
atualizada e com a
parcela de
recomposição
a ser paga de janeiro
a dezembro de 2021

Idosa de 77 anos
descobriu que houve
erro de documento
pelo despachante
— O pedido entrou em um
limbo de concluído, mas não
finalizado — relata a filha da
idosa. O tempo médio, atualmente, de espera para concessão é de 98 dias.
O EXTRA enviou pedido de
resposta ao INSS na última
sexta-feira. No mesmo dia,
Mônica recebeu um e-mail
mudando o status do proces-
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SENAI
PREGÃO ELETRÔNICO SN nº 161/2020
AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de
materiais elétricos, para atendimento às necessidades
do SENAI.
Abertura das propostas: 12/02/2021, às 10h.
Retirada do edital: portaldecompras.ﬁrjan.com.br
Comissão de Licitação

R$ 529,2

Valorde reajuste
considerado para faixa etária

R$ 76,73
+14,4%

Valor devido referente aos
meses de suspensão do
reajuste por faixa etária (1/12)

+20%

R$ 29,4

R$ 558,60

Mensalidade atualizada e
com a parcela de
recomposiçã o anual e por
faixa etária a ser paga de
janeiro a dezembro de 2021

R$ 25,58

R$ 660,91
+49,87%

+26,67%

** REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR, DEFINIDO PELA ANS; PARA OS PLANOS COLETIVOS INDIVIDUAIS O
REAJUSTE MÉDIO FOI APURADO PELO IDEC * ATUALIZADO PELO REAJUSTE ANUAL, MAS SEM O RETROATIVO

Agência diz estar atenta ao caso
B A Agência Nacional de Saú-

de Suplementar (ANS) informou, por meio de nota, que
vem acompanhando com
atenção o cumprimento pelas operadoras de planos de
saúde das regras estabeleci-

B Remunerações

ESPERA

Mensalidade pós reajuste anual*

R$ 529,20

Valor devido
referente aos meses
de suspensão do
reajuste anual

B Um erro interno do Instituto

so para “pendente”. Na mensagem, o INSS informava que
o requerimento fora reaberto
“face erro material do servidor responsável pela tarefa”.
Ontem, Mônica recebeu
do INSS a informação de que
o pedido foi finalmente concedido. Foi enviada também
a carta de concessão para que
Maria possa sacar a pensão.
Em nota, o INSS informou
que “benefício encontravase ma fila nacional” e que os
pagamentos estarão disponíveis nos próximos dias.

R$ 88,2

Mensalidade pós
reajuste anual*

Pensão demora um
ano e meio para sair
decidiu pedir a ajuda de um
despachante, 10 meses depois que o processo continuava em análise no INSS.

R$ 441

Mensalidade sem reajuste

Remuneração
nas estatais
pode variar
até 6.932%

Nacional do Seguro Social
(INSS) fez com que uma idosa de 77 anos fique um ano e
meio no compasse de espera
para receber a pensão por
morte do marido, que morreu
em junho de 2019. Maria Silveira Santos, que não tem
aposentadoria, nem outro tipo de renda, deu entrada no
benefício em julho daquele
ano, e até agora não recebeu
o dinheiro. No relatório baixado do Meu INSS pela filha
da idosa, Mônica Baeta Silveira Santos, de 52 anos, um
detalhe chama a atenção: foram anexados documentos
de uma outra requerente,
chamada Edileuza.
O problema foi descoberto
quando a família de Maria

Reajuste anual e por faixa etária em 2020

Reajuste anual em 2020

médias dos
funcionários das estatais brasileiras variam de R$ 2.580
— caso do salário médio pago aos funcionários da Imbel
(Indústria de Material Bélico

das pela reguladora para a
recomposição dos reajustes
suspensos em 2020 em razão
da pandemia de Covid.
A Federação Nacional de
Saúde Suplementar (FenaSaúde), representa 15 grupos

de operadoras de planos e seguros privados de assistência
à saúde, informou que os reajustes atuais são a recomposição de custos e que não refletem o comportamento durante a pandemia.

do Brasil) — até R$ 31.335
por mês — valor médio recebido por empregados da PPSA (Empresa Brasileira de
Administração de Petróleo e
Gás Natural S.A).
Completam o ranking de
maiores remunerações médias pagas por estatais brasileiras o BNDES, que alcança o
patamar de R$ 29.230.
Há variação também dentro de cada estatal. Na Petro-

bras, por exemplo, os salários variam 6.932%: de R$
1.510 até R$ 106.189.
O Relatório de Benefícios
das Empresas Estatais Federais (Rebef), elaborado pela
Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e
Mercados, do Ministério da
Economia, reúne ainda informações sobre auxílio-creche, vale-alimentação, valetransporte e gratificações.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019 - SMS Remarcação

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Modernização da Gestão
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
Nego provimento à impugnação impetrada
pela empresa TELEMAR NORTE LESTE
S.A (Em Recuperação Judicial) – CNPJ nº
33.000.118/0001-79, para o Pregão Eletrônico
nº 001/2021, com base no contido no parecer
da Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Modernização da Gestão.
Niterói, em 02 de fevereiro de 2021.
Ellen Benedetti
Secretária de Planejamento, Orçamento e
Modernização da Gestão

Processo Administrativo nº 6239/2019
A Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Registro de Preços para Aquisição de ração destinada a cães, gatos, equinos e muares atendidos pela Coordenadoria de proteção animal, com data marcada para o dia 15/02/2021 às 10h, ﬁca
remarcada para o dia 22/02/2021, às 10h. Os interessados em retirar o Edital deverão
comparecer à Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro – Maricá/RJ, portando carimbo
contendo CNPJ e Razão Social, 01 (UM) CD-RW virgem e uma resma, das 08h às
16:30h, 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 DO MUNICIPIO DE MARICÁ
AUTARQUIA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE - EPT
AVISO – PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2021 – RECONVOCAÇÃO
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de expediente e limpeza.

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA E IVERMECTINA.
Início do recebimento das propostas: 03/02/2021, às 17h30
Encerramento de recebimento: 18/02/2021, às 09h
Abertura das Propostas: 18/02/2021, às 09h01
Início do Pregão: 18/02/2021, às 09h30
CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA ATENDER NAS ESPECIALIDADES DE UROLOGIA, NEUROLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA,
ENDOCRINOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA-PEDIATRA, OFTALMOLOGIA, REUMATOLOGIA,
PSIQUIATRIA, NEFROLOGIA, PNEUMOLOGIA-PEDIATRA, PNEUMOLOGIA, CARDIOLOGIA,
GASTRENTEROLOGIA, GASTRENTEROLOGIA-PEDIATRA, HEMATOLOGIA, DERMATOLOGIA,
ANGIOLOGIA, CARDIOLOGIA-PEDIATRA PARA ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA, AOS USUÁRIOS DO SUS.
DATA/HORA/LOCAL A partir de 22/02/2021, às 10h
Os documentos deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Saúde.
Maiores informações e o edital poderão ser obtidos pelo telefone (24) 2106-3411, através
dos e-mail edital@barramansa.rj.gov.br e coordenadoria.compras@gmail.com ou ainda na
Coordenadoria de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, à Rua Luis
Ponce, n. 263 – Centro – Barra Mansa/RJ – 1º andar.
Daniel Selvatti Carneiro
Agente Administrativo

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Carmo
AVISO DE PREGÃO 0004/2020
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, a realização do Pregão Presencial nº
0002/2021 SRP, Processo Administrativo Nº 000178/2021.
Objeto: A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual Contratação
de Empresa especializada para fornecimento de MATERIAIS QUÍMICOS necessários para o tratamento
da água potável do Município de Carmo, com fornecimento regular no período de 12 meses após a
publicação da respectiva ARP, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 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: 18/02/2021 ás 10:00 horas.
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 13h00min ás 16h00min, e/ou pelo site
www.carmo.rj.gov.br, identiﬁcando a empresa solicitante e a licitação desejada.
Carmo-RJ, 02/02/2021.
Ivan Lima Praxedes
Presidente/Pregoeiro
Portaria nº 282/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Claro, através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar, licitação do
tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, abaixo mencionada:
Pregão Presencial n° 002/2021 – Processo Administrativo nº 501/2020 – Fundo Municipal de Saúde.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material de expediente,
visando atender a demanda das Unidades de Saúde do Município.
Data e hora de abertura da licitação: Dia 18 de Fevereiro de 2021, às 09h. Local: Casa da
Cultura de Rio Claro, situada na Praça Fagundes Varela, n° 14, Centro, Rio Claro – RJ. O Edital
da referida licitação encontra-se disponível no sitio municipal e na Prefeitura Municipal de Rio
Claro, situada na Avenida João Baptista Portugal, n° 230, Centro, Rio Claro – RJ e poderá ser
retirado mediante apresentação de carimbo da empresa com CNPJ e duas resmas (500 Fls)
de papel A4. Quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas de 2ª a 6ª feira das 09h às 16h, pelos
telefones (24) 3332-1292 e 3332-1717, ramal 226 ou pelo e-mail: licitacao.pmrc@gmail.com
Rio Claro/ RJ, 02 de Fevereiro de 2021.
ANDERSON SILVA
Pregoeiro

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

AVISO DE NOVA DATA DO EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2020
A Comissão Permanente de Licitação torna público que será realizado no dia 09 de março
de 2021, às 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Paraty, a Concorrência Pública
que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO MENOR PREÇO GLOBAL POR
LOTE, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, INCLUINDO
MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE
FORMAÇÃO E ECONOMIA CRIATIVA – CEFEC PARATY. O edital estará à disposição no site da
Prefeitura Municipal de Paraty: www.pmparaty.rj.gov.br. Esclarecimentos através do e-mail:
licitacao.paraty@hotmail.com.
Paraty, 02 de fevereiro de 2021.
SAULO VIEIRA
Secretário de Administração

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021
A Prefeitura Municipal de Paraty torna-se público que será realizado no dia 17 de fevereiro
de 2021, às 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Paraty, o Pregão Presencial que
tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza e higiene e
EPIs para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, para atender ao protocolo
sanitário de segurança, a serem utilizados pelas escolas municipais da retomada das
aulas presenciais. O edital estará à disposição no site da Prefeitura Municipal de Paraty:
www.pmparaty.rj.gov.br. Esclarecimentos através do e-mail licitacao.paraty@hotmail.com.
Paraty, 02 de fevereiro de 2021.
SAULO VIEIRA
Secretário de Administração

Legitimado pelo princípio da autotutela, o Pregoeiro desta AUTARQUIA, no uso de suas
atribuições, convoca as empresas participantes do Pregão supracitado, que ocorreu
em 14/01/2021, para comparecerem na sessão que ocorrerá no dia 10/02/2021, às
10h, no Centro de Artes e Esportes uniﬁcados (CEU), localizado na Rodovia Ernani do
Amaral Peixoto (RJ 106), Km 27,5, Itapeba - Maricá/RJ, em razão da reconsideração
da condição de habilitação da empresa VALTEX DE NITEROI COMERCIO E SERVIÇO EIRELI. Maiores informações pelo e-mail cpl.ept.marica@gmail.com, Telefone: 2634-2377.
Maricá / RJ, 29 de janeiro de 2021.
Jhone Medeiros de Oliveira
Pregoeiro EPT
Mat n° 11.00049

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARICÁ
AUTARQUIA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES EPT
EXTRATO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021
A AUTARQUIA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, com esteio na Lei Federal n° 8666/93 e alterações, Lei Complementar Municipal n.º 001/90, Decreto Municipal n.º 158/18, Decreto Municipal n.º 128/18 e demais leis
que o regem, torna público o presente Edital de Chamamento Público nº 01/2021, que tem
por objeto o Credenciamento de entidade suplementar autorizado pela ANS para atuar como
operadora na modalidade administradora de benefícios visando à disponibilização de planos de
saúde estadual e/ou nacional para prestação de assistência médica ambulatorial, emergencial
e/ou hospitalar, ﬁsioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, compreendendo partos
e tratamentos, realizados no Brasil e/ou no estado do rio de janeiro, com padrão de quarto
individual, enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação
hospitalar, para tratamento das doenças listadas na classiﬁcação estatística internacional de
doenças e problemas relacionados com a saúde, da organização mundial de saúde, a ser prestada aos servidores ativos e inativos da AUTARQUIA, ocupantes de cargos efetivos, comissionados e temporários, assim como seus respectivos dependentes, com cobertura regional e/
ou nacional, na forma disciplinada na Resolução ANS 196/09, Lei Federal n.º 9.656/1998 e
demais resoluções da Agência Nacional de Saúde – ANS, mediante consignação em folha de
pagamento e celebração de termo de convênio, conforme especiﬁcações constantes do Edital
de Chamamento Público, Termo de Referência e seus anexos. Os documentos e propostas
serão recebidas no período compreendido entre 08/02/2021 a 24/03/2021, exceto sábados,
domingos e feriados, de 10h00min às 16h00min, na sala de reuniões da Comissão Permanente
de Licitações, sito à Rua das Gralhas, Lote 113, Gleba 01, Parque da Cidade – Centro/Maricá RJ.
A íntegra do edital e seus anexos podem ser solicitados gratuitamente através do e-mail cpl.ept.
marica@gmail.com ou realizar o download no site pelo link www.eptmarica.rj.gov.br>>transparência>>Portaldatransparência>>editais. Demais informações poderão ser obtidas na sede
administrativa da Autarquia Empresa Pública de Transportes, sito à Rua das Gralhas, Lote 113,
Gleba 01, Parque da Cidade – Centro/Maricá RJ, de segunda-feira à sexta-feira, no horário de
10h00min às 16h00min.
Maricá / RJ, 02 de fevereiro de 2021.
Jhone Medeiros de Oliveira
Presidente CPL/EPT
Matrícula nº 11.00049

