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IPCA-15: prévia da inflação oficial fica em 0,78% em janeiro,
aponta IBGE. Em 12 meses, o índice acumula alta de 4,30%,.

Ganhe Mais

Foi o maior resultado para um
mês de janeiro desde 2016. Dos
nove grupos de produtos e serviços, oito apresentaram alta.

B LOTE RESIDUAL

Última chance para saque
do auxílio emergencial
FABIANO ROCHA/10.08.2020

Governo anuncia pagamento
para 196 mil pessoas que
apresentaram contestação
O governo federal anunciou que irá pagar amanhã lote residual do auxílio emergencial por conta da Covid-19. O total é de R$ 248
milhões para 196 mil pessoas que ainda aguardavam a
liberação de seus pagamentos. O dinheiro estará depositado em contas poupanças
sociais digitais.
Neste grupo, segundo Ministério da Cidadania, há
191 mil trabalhadores que
apresentaram contestações
por meio da plataforma digital nos períodos de 7 a 16 de
novembro de 2020 e também
de 13 a 31 de dezembro de
2020. Após análise, governo
considerou que essas pessoas
receberão o crédito de todas
as parcelas a que têm direito.
O grupo inclui nascidos de janeiro a dezembro.
Também amanhã, a Caixa
Econômica Federal vai permitir as retiradas em espécie
para outros cinco mil cidadãos que tiveram seus benefícios concedidos e depois reavaliados neste mês de janei-
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FIM DO CALENDÁRIO

O calendário regular de pagamentos do auxílio emergencial se encerra hoje, para
3,3 milhões de trabalhadores
nascidos em dezembro, que
terão os saques finalmente liberados, assim como as
transferências
bancárias.
Com isso, chegam ao fim os
pagamentos iniciados em
abril de 2020.
No caso desses aniversariantes de dezembro, o depósito foi feito pela Caixa
nos dias 12 e 29 de dezembro (ciclos 5 e 6 de pagamento, respectivamente).

Prazo para micro e
pequenas empresas
aderirem ao Simples

B Os

B Termina

Firjan/SENAI/SESI/IEL
Pregão Eletrônico nº 012/2021
Aviso de Licitação
Objeto: Registro de preços para eventual
aquisição de notebook e desktop, para
atendimento as necessidades da Firjan, do
SENAI, do SESI e do IEL.
Disputa de lances: 05/02/2021, às 10h
Retirada do edital: portaldecompras.ﬁrjan.com.br
Comissão de Licitação

na próxima sexta-feira o prazo para a regularização e inscrição no
Simples Nacional das micro e pequenas empresas
que faturam até R$ 4,8 milhões por ano. A solicitação
é feita exclusivamente pela
internet, por meio do portal do Simples Nacional.
Com o pedido aceito, a
adesão da empresas retroagirá ao dia 1º de janeiro.,
segundo o governo.

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

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
DE VOLTA REDONDA/RJ
CIRCULAR INFORMATIVA DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação desta Autarquia, composta pelos integrantes legalmente
nomeados, informa aos interessados, que na Licitação por Tomada de Preços nº 026/2020, Processo
nº 0795/2020, com a ﬁnalidade de atender a Solicitação de Compras e Serviços nº 028338/2020,
expedida pela GTE, tendo por objeto a Construção de Rede Coletora de Esgoto Sanitário e Poços de
Visita – Bairro Voldac, foi adjudicada e homologada pelo Sr. Diretor Executivo (ﬂs. 296 do processo
em epígrafe), de acordo com Inc. VI do Art. 43 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações a licitante:
LDN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
VALOR GLOBAL: R$ 47.686,75
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS APÓS MEDIÇÃO
SORAYA GOUVÊA LOÇASSO – PRESIDENTE DA CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
O SENAI - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL divulga aos interessados as Licitações Eletrônica, conforme a relação abaixo.
DATA DO FINAL DO OBJETO DA PROPOSTA – 08 de fevereiro de 2021 às 10:00horas
CONVITE ONLINE – CO 148/2021 – Contratação de empresa de empresa especializada, de Apoio à Fiscalização
de obras para a reforma do edifício do SENAI CETIQT, Situado a Avenida Luis Carlos Prestes nº 230, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro.
DATA DO FINAL DO OBJETO DA PROPOSTA – 05 de fevereiro de 2021 às 10:00horas
PREGÃO ELETRONICO - PE 676/2020 – Contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimento e
instalação de películas de controle solar para vidros em ediﬁcações para atender o Instituto de Inovação
Tecnológica de Biossintéticos.
DATA DO FINAL DO OBJETO DA PROPOSTA – 08 de fevereiro de 2021 às 10:00horas
PREGÃO ELETRONICO – PE 687/2021 – Contratação de pessoa jurídica especializada em instalação de sistema
de automação da marca TRANE
O recebimento de propostas, abertura e licitação ocorrerá no ambiente da Internet. Os requisitos para
efetivação do credenciamento no portal de compras para obtenção de senha e o anúncio com todas as informações estão disponíveis, gratuitamente, no site: http://compras.cetiqt.senai.br nos links do aviso. Dúvidas
podem ser solucionadas através do e-mail: csup@cetiqt.senai.br
Rio de janeiro, 26 de janeiro de 2021
Rogério de Souza
Coordenador de Suprimentos

classificadosdorio.com.br
21 2534-4333
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ro, por causa de atualizações
de informações que foram
feitas nos bancos de dados
governamentais. O governo
fez nova análise e decidiu
que são aptas a receber todas
as parcelas restantes. Esse
grupo também inclui nascidos de janeiro a dezembro.
A Portaria 597 — que trata do assunto — foi publicada ontem no Diário Oficial
da União.

IPVA 2021 para
carros com final de
placa 4 vence hoje
motoristas do Estado
do Rio, cujos veículos têm
placas com final 4, devem
pagar hoje a cota única ou
a primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores
(IPVA) 2021.
Aquele que optar pelo
parcelamento, disponível
em até três vezes, perderá
o direito ao desconto de
3% concedido para pagamento à vista.

Guedes diz que
novo benefício
só com cortes

Os R$ 248 milhões serão depositados nas contas poupanças sociais da Caixa Econômica
............................................................................................................................................................................................................................................................................

SAIBA QUEM TEM DIREITO AO RECURSO

............................................................................................................................................................................................................................................................................

PARCELAS
Segundo o Ministério da Cidadania, entre as 196 mil pessoas
contempladas no total, há
8.300 que receberão a segunda, a terceira, a quarta e a quinta parcelas do auxílio emergencial. Outros 40.900 trabalhadores receberão as três últimas.

Um terceira grupo, de quase
68.100 cidadãos, terá direito à
quarta e à quinta parcelas. Por
último, 78.300 vão sacar somente a quinta parcela.
....................

DATAS
Confira a data em que foi feita
a contestação. Serão pagos

os que recorreram de 7 a 16
de novembro de 2020 e
também de 13 a 31 de
dezembro de 2020.
....................

APLICATIVO
Veja no aplicativo da Caixa se o
dinheiro caiu na conta antes de
procurar a agência para o saque

uma semana das eleições para as presidências da
Câmara e do Senado e pressionado a encontrar uma saída para prorrogar o auxílio
emergencial, o ministro da
Economia, Paulo Guedes,
foi a público para afirmar
que uma nova rodada do benefício só será possível com
corte de gastos. Em um
evento com investidores ao
lado do presidente Jair Bolsonaro, Guedes afirmou
que a extensão depende de
contrapartidas, como o congelamento de despesas com
educação, segurança e salários do funcionalismo.
— Não pode ficar gritando guerra toda hora. Nós temos que ter muito cuidado.
Quer criar o auxílio emergencial de novo, tem que ter
muito cuidado, pensa bastante. Porque, se fizer isso,
não pode ter aumento automático de verbas para educação, para segurança pública, porque a prioridade
passou a ser absoluta (para
o auxílio) — disse Guedes.
t
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Motorista de aplicativo ganha
indenização da 99 na Justiça
BO

4º Juizado Especial Cível de Brasília condenou a
empresa de aplicativo de
transporte 99 Tecnologia a
pagar indenização de R$ 3
mil por danos morais a um
motorista da sua plataforma. O motivo: o bloqueio indevido do cadastro do condutor, que segundo a Justiça, pode gerar prejuízos financeiros, já que a renda do

trabalhador depende do
serviço prestado à empresa.
Na ação, a empresa 99 alegou que realizou o desbloqueio do perfil do autor. Mas
o motorista afirmou ter recebido comunicado de “desativação permanente”. Além da
indenização, foi concedida a
antecipação de tutela determinando o imediato desbloqueio da conta do autor em

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARICÁ
AUTARQUIA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE - EPT
AVISO – PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2020 – REMARCAÇÃO
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, que seria no dia 04/02/2021 às 09hs, ﬁca remarcado para o dia 08/02/2021,
às 09hs, no Centro de Artes e Esportes uniﬁcados (CEU), localizado na Rodovia Ernani
do Amaral Peixoto (RJ 106), Km 27,5, Itapeba - Maricá/RJ. 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, 26 de janeiro de 2021.
Jhone Medeiros de Oliveira
Pregoeiro EPT
Matrícula N° 11.0004

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021
ADMINISTRATIVO n.º 3086/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
OBJETO: “EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PREVENÇÃO CORONAVÍRUS - SRP”
ÓRGÃO GESTOR: Município de Sumidouro/RJ
MODALIDADE: Pregão Presencial
VALOR ESTIMADO: R$ 121.820,61
TIPO: Menor Preço por item
EDITAL DISPONÍVEL: Dept. de Licitação – Prefeitura Municipal de Sumidouro – Tel: (0XX22)
2531-1128/1513 das 09 às 16h.
VALOR DO EDITAL: 01 (uma) Resma (500 folhas) de Papel A4
CREDENCIAMENTO: ATÉ AS 10h do dia 09/02/2021
ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 09/02/2021, às 10h.
LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal de Sumidouro – Depto. de Licitações, à Rua Alfredo
Chaves, 39, Centro, Sumidouro, RJ.
Sumidouro, 26 de janeiro de 2021.
Thiago Bandeira de Gouvêa Marques
PREGOEIRO
Diretor do Departamento de Licitações.

sua plataforma, sob pena de
multa diária de R$ 300,00
até o limite de R$ 6 mil. Para
a Justiça, não restou demonstrada a prática de qualDESBLOQUEIO

Na ação, o valor
determinado foi
de R$ 3 mil por
danos morais

quer conduta, por parte do
autor, que resultasse no bloqueio de seu cadastro.
A 99 afirmou que vai recorrer da decisão pois bloqueios
estão previstos nos termos de
uso da plataforma, caso haja
suspeita de violação às regras. A empresa informou
que visa a proteção dos dados dos envolvidos, motoristas e passageiros.
t
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GÁS NATURAL AÇU S.A.
CNPJ: 11.472.927/0001-40
CONCESSÃO DE AVERBAÇÃO
GÁS NATURAL AÇU S.A. torna público que recebeu do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a
AVERBAÇÃO AVB004523. Esta averbação da Licença Prévia LP Nº IN049617 foi emitida por decisão
da Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA, em sua 976ª reunião, realizada em 19.01.2021,
que resolveu tomar as medidas constantes da Deliberação CECA nº 6.446, de 19.01.2021, publicada no
DOERJ de 21.01.2021, com as seguintes observações: Fica alterado o objeto para: para concepção
e localização de Usina Termelétrica a Gás Liquefeito composta de 5 (cinco) blocos geradores com
capacidade máxima de 660 MW cada, divididos em 3 (três) blocos para a UTE GNA III, 1 (um) bloco para
a UTE GNA IV, 1 (um) bloco para UTE GNA V, a serem implantados pela Gás Natural Açu Infraestrutura
S/A, subsidiária da Gás Natural Açu S/A; na FAZENDA SACO DANTAS - PORTO DO AÇU, município SÃO
JOÃO DA BARRA. Processo nº E-07/500673/2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2020
Processo Administrativo nº 6609/2019
Objeto Construção da Escola Municipal Carlos Manoel Costa Lima, na Rua X - Sítio
100 C - Chácaras de Inoã - 3º Distrito - Itaipuaçu - Maricá/RJ. A Presidente da CPL
no uso de suas atribuições, torna sem efeito as publicações da data: 25/01/2021 no
Jornal Oﬁcial de marica JOM 1125 na página 3, Jornal de grande circulação EXTRA
na página 8 e Diário Oﬁcial do Estado página 2.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2020 – ERRATA
Processo Administrativo: 12739/2020
A Pregoeira, no uso de suas atribuições, comunica aos licitantes a seguinte Errata da
dotação orçamentaria no item 7.1 do edital do Pregão supracitado:
Onde se lê:
07.1 A despesa com a presente aquisição correrá à conta do Programa de Trabalho
n.º 17; 01; 12.361.0008; 12.365.0008; 12.366.0008; 12.367.0008; 2.126; Natureza da
Despesa 3.3.90.30, Fonte 0100, 0208, 0206, 0236.
Leia-se:
07.1 A despesa com a presente aquisição correrá à conta do Programa de Trabalho
n.º 17; 01; 12.361.0008; 12.365.0008; 12.366.0008; 12.367.0008; 2.126; Natureza da
Despesa 3.3.90.30, Fonte 0100, 0206, 0236.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2021
Processo Administrativo n º 19064/2017
Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Aquisição de veículo para atender,
a Coordenação de Políticas para Mulheres da Secretaria de Participação Popular,
Direitos Humanos e Mulher, através do Convênio 010/2016, celebrado entre a União,
por intermédio do Ministério da Justiça e Cidadania e o Município de Maricá. Data
da realização do certame: 09/02/2021, 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

