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B Após

o presidente Jair Bolsonaro defender preservar
profissionais de segurança
do ajuste fiscal previsto na
proposta de emenda à Constituição (PEC) que recria o
auxílio emergencial, o Palácio do Planalto e a equipe
econômica travaram ontem
uma queda de braço para negociar se o governo apoiaria
ou não a flexibilização.
Enquanto Bolsonaro sustentou ser preciso fazer concessões à chamada bancada
da bala, o time do ministro da
Economia, Paulo Guedes,
alertou que sinalizar o descontrole das contas públicas
poderia causar aumento de
juros e inflação.
Ontem à noite, em sinal de
alinhamento a Guedes, o relator da matéria, Daniel Freitas (PSL-SC), apresentou parecer que mantém a redação
enviada pelos senadores —
ou seja, sem medidas para
desidratar a PEC. Parlamentares, no entanto, podem
propor mudanças ao texto

após a votação principal.
O texto, que já foi aprovado no Senado, está em análise na Câmara dos Deputados, no que deve ser um teste
sobre o apoio do Congresso
às medidas de austeridade.
Antes de publicar o relatório, Freitas confirmou a intenção de Bolsonaro de contemplar servidores da área
de segurança.
— O presidente Bolsonaro
queria ver (o atendimento) à
segurança pública neste momento, mas nós entendemos
que agora o plenário da Câmara é soberano. E nós vamos levar à apreciação dos
deputados. O meu relatório
vai neste sentido (de manter
o texto do Senado) — disse.
Mudanças no texto podem
fazer com que o projeto volte
ao Senado, o que atrasaria a
liberação do auxílio. A exceção é para alterações que
apenas retirem trechos do
projeto, em vez de reescrever
artigos. Como aprovada no
Senado, a PEC prevê a possibilidade de acionar medidas
como congelamento de salários e proibição de concursos
públicos caso União, estados
ou municípios entrem em estado de emergência fiscal.
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B Os auditores fiscais de todo o país paralisa-

ram as atividades ontem e continuam hoje
em reação à aprovação no Senado na PEC
Emergencial. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco)
estima que a adesão é próxima a 90%. E afirmou que o protesto é também um chamamento para a cúpula da Receita Federal se
posicionar sobre seu comprometimento com
a sobrevivência do órgão. De acordo com sindicato, a ampla maioria das atividades como
reuniões, cursos e treinamentos foram cancelados, mas não houve prejuízo aos passageiros em viagem internacional, nem ao
atendimento geral da população.

Deputados discutiram ontem os efeitos da PEC

Supera Rio avança

Guedes quer manter
recursos da Receita Federal

B Mais

B Diante de protestos de servidores da Recei-

um passo foi dado na
tarde de ontem para a concessão do auxílio emergencial do estado. Por 70 votos a
zero, a Assembleia Legislativa aprovou, em primeira discussão, proposta de emenda
constitucional (PEC) que
desvincula 30% do saldo de
todos os fundos estaduais,
para custeio do programa
Supera Rio.
Para a nova proposta ser
aprovada são necessárias duas votações nominais e maioria qualificada, ou seja, 42
deputados dos 70 têm que
ser favoráveis à proposta. A
segunda votação ocorrerá na
quinta-feira. Caso aprovado,
o texto será promulgado pelo
presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT).
O governador Claudio
Castro já havia adiantado

que dependia da aprovação
da PEC para anunciar as datas de pagamento do auxílio
emergencial e também das linhas de crédito para micro e
pequenas empresas, microempreendedores e autônomos. O benefício mínimo será de R$ 200, e as famílias poderão receber R$ 50 extras
por filho, num máximo de
dois. Terão prioridade pessoas que, comprovadamente,
tenham renda mensal igual
ou inferior a R$ 178 e, de preferência, estejam inscritas no
Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico).
O deputado Luiz Paulo
Corrêa da Rocha (Cidadania) explica que a nova proposição amplia uma emenda
anterior, de dezembro de
2019, que desvinculou parte
das receitas de fundos.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARICÁ
AUTARQUIA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE - EPT

Prefeitura Municipal de Valença
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021
Processo Administrativo nº 20.212/2020
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de produtos diversos (óleos lubriﬁcantes, etc.), devidamente
especiﬁcados e quantiﬁcados no Anexo I do presente Edital (Termo de Referência), destinados a manutenção de
veículos, tratores e máquinas da municipalidade - Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil.
Tipo de licitação: Menor preço por item.
Informações: e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com
Horário: 12h às 17h.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 23 de março de 2021, às 10h.
Retirada do Edital:
- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).
Beatriz Mendes Lameira Guedes Escrivani
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 - REMARCAÇÃO
Objeto: Contratação de instituição ﬁnanceira (banco) para prestação de serviços bancários
afetos aos pagamentos da folha de pessoal, de fornecedores, de prestadores de serviços,
aquisições e obras, eventuais arrecadação e repasse de tributos, bem como a movimentação
ﬁnanceira da Autarquia Empresa Pública de Transporte (EPT) e a concessão, sem exclusividade,
de empréstimos consignados e demais serviços consignados aos servidores e empregados
públicos, ativos, aposentados e pensionistas.
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, informa que o Pregão supracitado, que seria no dia
01/04/2021, às 09h, ﬁca remarcado para o dia 05/04/2021, às 14h, no Centro de Artes e Esportes uniﬁcados (CEU), localizado na Rodovia Ernani do Amaral Peixoto (RJ 106), Km 27,5,
Itapeba - Maricá/RJ, devendo as empresas que já retiraram o Edital fazê-lo novamente, em
decorrência de alteração na data e horário do Certame. 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 09:00 às 16:00h,
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.
Maricá / RJ, 09 de março de 2021.
Jhone Medeiros de Oliveira
Pregoeiro EPT
Matrícula N° 11.0004

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

EXTRATO
CONTRATO Nº 002/2021/FUNPREV
Partes: O Município de Rio Claro e a empresa CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.
Processo de Despesas: nº 010/2021
Dispensa: nº 001/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada onde a CONTRATADA se compromete a executar
serviço de consultoria ﬁnanceira em investimentos com ênfase em RPPS – Regime Próprio de
Previdência Social, conforme especiﬁcações constantes no Processo de Despesa nº 010/2021
– Dispensa nº 001/2021.
Valor Estimado: R$ 7.800,00 (sete mil, oitocentos reais).
Dotação Orçamentária: Nº 12.18 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
– 09.122.0012.2.056 APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO FUNPREV – 3.3.90.39.61.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA – 10323 FONTE.
Prazo: 12 (doze) meses.
Assinatura: 25/02/2021.
Fundamentos: Dispensa nº 001/2021 – Lei nº 8666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
ALEXANDRA LEONE PEIXOTO
Secretária Municipal de Previdência Social

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Carmo
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2020
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 0010/2021, Processo Administrativo Nº 000424/2021.
Objeto: A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Empresa especializada para fornecimento de MATERIAIS ESPORTIVOS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Município de Carmo, com
fornecimento regular no período de 12 meses após a publicação da respectiva ARP, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 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: 30/03/2021, 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 13h00min ás 16h00min,
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 0011/2020
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 0011/2021, Processo Administrativo Nº 000527/2021.
Objeto: A presente Licitação tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Carmo, no
período de 12 (doze) meses, conforme solicitação do Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal
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: 25/03/2021, 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 13h00min ás 16h00min,
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

ta Federal, o ministro da Economia, Paulo
Guedes, articula para retirar da PEC o trecho
que coloca em risco a manutenção do fundo
que custeia atividades do Fisco. Ele afirmou
que não concordou com a mudança na regra
e informou que entrou em contato com a
Secretaria de Governo para que peça à Presidência da Câmara a manutenção da redação,
permite que receitas para sustentar o órgão.

Previ-Rio abre consulta para
novos planos de saúde
B O Previ-Rio iniciará nos próximos dias con-

sulta pública para credenciamento de novas
operadoras para o Plano de Saúde do Servidor Municipal – PSSM, que hoje atende a
mais de 150 mil usuários, entre titulares e
dependentes, e tem potencial de mais de 60
mil novas adesões. O objetivo é oferecer mais
opções para os servidores, diz Previ-Rio.
COM FERNANDA TRISOTTO fernanda.trisotto@bsb.oglobo.com.br
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s

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021
Processo Administrativo nº 20.213/2020
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de lâminas para motoniveladora e lâminas para retroescavadeira,
parafusos e porcas, devidamente especiﬁcados e quantiﬁcados no Anexo I do presente Edital (Termo de Referência),
destinados a atender a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil.
Tipo de licitação: Menor preço por item.
Informações: e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com
Horário: 12h às 17h.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 25 de março de 2021, às 10h.
Retirada do Edital:
- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).
Beatriz Mendes Lameira Guedes Escrivani
Pregoeira

Auditores
paralisam em
protesto à PEC

SENAI/SESI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2020
AVISO DE RETIFICAÇÃO
Objeto: Cessão, a título oneroso, de dois espaços, para
exploração comercial de Café e Bistrô Restaurante na
Casa Firjan, em Botafogo.
Disputa de lances: 05/04/2021, às 10h
Retirada do edital: portaldecompras.ﬁrjan.com.br
Comissão de Licitação

SÓ NO CLASSIFICADOS DO
RIO O PACOTE É GLOBAL:
TEM WEB, TABLET,
CELULAR E ATÉ
JORNAL.
Anuncie
classificadosdorio.com.br
21 2534-4333

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Secretaria Municipal de Governo

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PUBLICA nº 002/2020 - Objeto: contratação de empresa especializada para
executar serviço de duplicação do viaduto existente sobre o leito ferroviário, correção geométrica
vertical e construção da 4ª ponte sobre o Rio Paraíba do Sul no município de Resende – RJ,
conforme Edital. Processo Administrativo n° 22.784/2020. Data/Hora: 12/04/2021, às 13:00
horas. Edital disponível no site: http://www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia. Contato:
e-mail: editais.resende@gmail.com ou tel: (024) 3354-4625.
Julio Cezar de Carvalho - Superintendente Municipal de Licitações e Contratos.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARICÁ
AUTARQUIA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE - EPT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 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
18/03/2021, às 09h, ﬁca remarcado para o dia 23/03/2021, 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, 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 09:00 às 16:00h, 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.
Maricá / RJ, 09 de março de 2021.
Jhone Medeiros de Oliveira
Pregoeiro EPT
Matrícula N° 11.0004

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 158/2020/FMAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2021
Processo Administrativo: n° 158/2021
Pregão Presencial: n° 002/2021
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL e a empresa PAUMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 1800 cestas básicas para
distribuição gratuita entre famílias assistidas pela equipe da Secretaria Municipal de Assistencia
Social e Direitos Humanos.
Data da assinatura: 05/03/2021.
Vigência: 06 (seis) meses, a contar da assinatura.
Fundamentação: Edital do Pregão Presencial nº002/2021 – Lei nº8.666/93 e suas alterações
Júlio César Rocha de Camargo Castro
Secretário Municipal de Assistência Social
Matrícula PMRC 20/597

José Claudio da Silva, Secretário Municipal de Administração e Júlio César Rocha de Camargo
Castro, Secretaria Municipal de Assistência Social e Dir. Humanos, tornamos público para
conhecimento de todos os interessados que com base no Parecer da Douta Procuradoria-Geral
do Município e da Controladoria Geral do Município, HOMOLOGAMOS o processo licitatório na
modalidade Pregão Presencial n° 002/2021/FMAS para registro de preço para futura e eventual
aquisição de 1.800 (mil e oitocentas) cestas básicas devidamente montadas para distribuição
gratuita entre famílias assistidas pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos, conforme especiﬁcações contidas no Projeto Básico, para um período de
6 (seis) meses. Foi vencedora do certame a empresa: PAUMAR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA, CNPJ nº 13.613.689/0001-71, no valor total de R$ 183.060,00 (cento e oitenta e três
mil e sessenta reais).
Determino ainda que se providencie o expediente de acordo com a legislação competente.
Rio Claro – RJ, 02 de março de 2021.
José Claudio da Silva
Secretário Municipal de Administração
Júlio César Rocha de Camargo Castro
Secretario Municipal de Assistência Social e Dir. Humanos

