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Pelo menos 12 milhões de trabalhadores do comércio e do setor de serviços
no país receberão cartilhas virtuais sobre como se prevenir do coronavírus.

Ganhe Mais

A cartilha foi enviada a 1,3 mil sindicatos
filiados à União Geral dos Trabalhadores
(UGT). A central sindical também pretende imprimir o material para distribuição.

B ALTA DEMANDA

‘Kit anticoronavírus’ já está
em falta em farmácias do Rio
FOTOS DE STEPHANIE TONDO

EXTRA percorre unidades na
cidade e não encontra álcool
gel e máscaras em parte delas
Stephanie Tondo
stephanie.tondo@extra.inf.br

B Com

a confirmação de um
caso de coronavírus em São
Paulo, a procura por álcool gel
e máscaras descartáveis cresceu significativamente nos últimos dias e pegou o mercado
de surpresa. O aumento na demanda, somado ao feriado do
Carnaval e ao fato de que uma
parte dos insumos vem da China, tem gerado problemas na
distribuição, deixando as prateleiras vazias em farmácias.
No Rio, estes itens já estão
esgotados em boa parte das
unidades percorridas ontem
pela reportagem do EXTRA no
Centro, na Zona Sul e na Zona
Norte. Presidente da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), Sergio Mena Barreto afirma que os estabelecimentos
estão com dificuldades de repor os estoques de máscaras.
— Ninguém se planejou para essa demanda, até porque
30 dias atrás a procura já havia
aumentado e os distribuidores
não tinham para entregar. Como o insumo delas (das máscaras descartáveis) é chinês, e
o governo chinês restringiu a
saída, está em falta. Mas o álcool gel é uma falta pontual,

porque tem produção nacional — disse Mena Barreto.
Segundo a farmacêutica
Ana Cristina Teodoro, da
Drogaria Extra do Centro do
Rio, a unidade está com dificuldade para receber produtos importados, incluindo algumas marcas de álcool gel.
— Estamos com poucas unidades para vender e já pedimos mais, mas como a demanda está grande e alguns são
importados,
ACABOU
estamos com
Em drogaria
dificuldades
do Centro,
para receber.
estoque foi
Na Drogatodo vendido ria
Max,
só na manhã
também no
de ontem
Centro do
Rio, está esgotado o estoque de álcool
gel e máscaras descartáveis.
— Na quarta-feira vendemos tudo e nesta quinta (ontem) o estoque novo acabou
ainda pela manhã. Um turista
levou 20 pacotes de máscaras
e um casal brasileiro levou
mais três — contou o farmacêutico Diogo Moura Palhares, que disse ter tido dificuldades para fazer novos pedidos por conta do Carnaval. —
A distribuidora só abrirá para
novos pedidos segunda-feira.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO
A ENEL avisa aos seus clientes a interrupção temporária do fornecimento de energia ocasionada
pela necessidade de execução de serviços de manutenção/obras nos seguintes horários e locais:
Dia: 02/03/2020
Horário
Endereço
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
09:00 às 13:00
09:00 às 13:00

Nº Deslig.

MAGÉ
Estrada Magé - Santo Aleixo - Magé
Rua Laura Magalhaes Teixeira - Santo Aleixo - Magé
Travessa Santo Aleixo - Santo Aleixo - Magé
Rua Arlete Campos Brandão - Santo Aleixo - Magé
TANGUÁ
Estrada da Posse Tanguá
Estrada do Rio Sujo - Muriqui - Tanguá

12800977
12800977
12800977
12801021
12791145
12791145

Seja qual for sua energia, acredite nela. Enel.

Dificuldade
para obter
matéria-prima
B A produção de máscaras re-

Prevenção: a secretária Andrea e o porteiro José César conseguiram achar álcool gel ontem

‘Pretendo reforçar os cuidados’
B Os

produtos também estão
esgotados em algumas unidades das drogarias Cristal, na
Tijuca, e Cityfarma, em Copacabana. Em nota, a Venâncio
informou que a procura pelas
máscaras e álcool gel aumentou significativamente, mas a
rede já vinha se preparando e
estocou diversos produtos.
O porteiro José César de Oliveira, de 62 anos, disse que começou a usar álcool gel há al-

guns anos, após a notícia de
outras epidemias virais, como
H1N1. Agora, ele pretende intensificar o uso do produto:
— Sempre que mexo em
correspondências ou saio de
alguma condução, passo o álcool gel. Tenho uma filha de
10 anos que também me ensina algumas coisas que aprende na escola sobre prevenção.
Com o coronavírus aí, pretendo reforçar os cuidados.

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
DE VOLTA REDONDA/RJ
Aviso
Retiﬁca-se o item 7.7.3.2 da TP 03/2020, Proc. 81/2020, onde se lê: “Construção
de no mínimo 63 METROS DN 300 MM de rede de esgoto sanitário”, leia-se
“Construção de no mínimo 63 METROS DN 150 MM de rede de esgoto sanitário”.
Mais informações poderão ser obtidas mediante requerimento formal. E-mail:
cpl@saaevr.com.br – Sites: www.portalvr.com/servicos/licitacao, www.saaevr.
com.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. Mais informações CPL tel: (24)
3344-2990.
SARAH MACHADO - MAT. 19755 – PRESIDENTE CPL EM EXERCÍCIO - SAAE/VR.

A secretária Andrea Brito,
de 37 anos, que trabalha em
um hospital, também costuma
usar álcool gel. Ontem, ela foi
auma farmácia para reforçar o
estoque do produto em casa.
— Tenho dois filhos, então é
importante ter o álcool gel em
casa. A máscara, por enquanto, não vou comprar. Mas se
aumentar o número de casos
confirmados, pode ser necessário usar — ressaltou Andrea.

presenta 30% do portfólio da
Sky Descartáveis, de Cajamar
(SP). Antes da crise de saúde
internacional, a empresa importava cinco milhões de peças por mês da China. Agora
atende o mercado com produção diária de 30 mil unidades,
mas prevê para o fim de março
o desabastecimento do material meltbrow, que compõe o
filtro bacteriano da camada
interna das máscaras, segundo a gerente Thais Braga:
— Estamos no limite de produção porque os fornecedores
não têm data para entregar o
novo lote de matéria-prima.
A Protdesc dobrou sua capacidade produtiva em fevereiro
trabalhando em três turnos.
Segundo o gerente comercial
da empresa, César Pedro, a entrega deixou de ser imediata:
— Antes do caso confirmado no Brasil, a demanda era
de exportação, mas, desde ontem (quarta-feira), houve
movimentação muito grande
na procura do mercado interno. Hoje, estamos com uma
programação de entrega para
somente daqui a 30 dias.
t
s

COLABOROU:

Karen Garcia

Prefeitura Municipal de Barra Mansa / RJ
AVISO DE ALTERAÇÃO E REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2020
A Pregoeira do Município de Barra Mansa comunica aos interessados no Pregão
Eletrônico supracitado que houve alterações no edital supracitado. Face às alterações, ﬁca:
Início do recebimento das propostas: 02/03/2020 às 17:00 horas
Encerramento de recebimento: 12/03/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 12/03/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 12/03/2020 às 09:30 horas
Angelita dos S. Halfeld
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

AVISO DE LICITAÇÃO
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O SENAI - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL divulga aos
interessados as Licitações Eletrônicas, conforme a relação abaixo.
DATA FINAL DE PROPOSTA – 03 de março de 2020 - 13:00
CONVITE ON LINE - CO 103/2020 – Contratação de testes laboratoriais de propriedade
termodinâmicas mediante a caracterização de experimental de propriedades físicoquímicas de solventes.
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: nci@cetiqt.senai.br
28 de fevereiro de 2020.
Rogério de Souza
Coordenador de Suprimentos

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 012/2020 – Objeto: Aquisição de sulfato de alumínio ferroso
sólido – Data: 12/03/2020 às 09:00 horas.
Pregão Eletrônico nº 013/2020 – Objeto: Eventual aquisição de papel A3 e A4 –
Data: 12/03/2020 às 14:30 horas.
Pregão Eletrônico nº 014/2020 – Objeto: Aquisição de válvulas e ﬂanges – Data:
13/03/2020 às 09:00 horas
Pregão Eletrônico nº 015/2020 – Objeto: Aquisição de reagentes e meios de cultura
– Data: 13/03/2020 às 09:00 horas.
Pregão Eletrônico nº 016/2020 – Objeto: Eventual aquisição de lâmpadas, chips e
reﬂetores – Data: 16/03/2020 às 09:00 horas
AVISO RESULTADO DE RECURSO
A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa comunica
aos licitantes participantes do Pregão Eletrônico nº 060/2019 – Objeto: Eventual
locação de 02 retroescavadeiras hidráulicas cabinadas, da DECISÃO proferida pelo
Sr. Diretor Executivo:
ACATAR o recurso apresentado pela empresa Tetsul Itatiaia Terraplanagem Ltda
EPP e HOMOLOGAR o certame em nome da empresa TETSUL ITATIAIA TERRAPLANAGEM LTDA EPP.
Fica franqueado aos interessados imediata vista aos processos.

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Secretaria Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020-FMS
Processo Administrativo n° 466/2019
José Cláudio da Silva, Secretário Municipal de Administração, e Maria Augusta
Monteiro Ferreira, Secretária Municipal de Saúde, tornam público para conhecimento
de todos os interessados, que com base no parecer da Douta Procuradoria deste
Município e do parecer da Controladoria Geral do Município, HOMOLOGAMOS o
resultado do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 005/2020 – FMS,
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de insumos para atender pacientes
insulinodependentes do município de Rio Claro, pelo período de 12 (doze) meses. Foram
vencedoras do certame as empresas: PATRIFARMA VR COMERCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS LTDA-ME, CNPJ Nº 10.446.149/0001-52, no valor total de R$ 7.061,00 (sete
mil e sessenta e um reais); MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE PRODUTOS HOSP. LTDA ME, CNPJ Nº 05.343.029/0001-90, no valor total de R$
2.228,10 (dois mil duzentos e vinte e oito reais e dez centavos) e LINEA – RJ COMÉRCIO
EIRELI - ME, CNPJ Nº 17.624.789/0001-54, no valor total de R$ 55.770,00 (cinquenta e
cinco mil, setecentos e setenta reais).
Rio Claro/RJ, 21 de fevereiro de 2020.

AVISO DE RESULTADO
A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa comunica aos
licitantes participantes do Pregão Presencial nº 033/2019 Objeto: Contratação de
empresa para prestação de serviços de recreação infantil – que a empresa LILIANE
NOGUEIRA OLIVEIRA 09082503719 foi considerada VENCEDORA do certame. O
processo encontra-se imediatamente disponível para vistas.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (24) 3323-0198, através do
e-mail: licitacao.saae@gmail.com ou ainda na Gerência de Materiais, à Av Homero
Leite, 572 – Saudade – Barra Mansa/RJ.

José Cláudio da Silva
Secretário Municipal de Administração
Matrícula PMRC 20/894
Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula PMRC 30/107

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 - SRP
O Pregoeiro da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, torna
público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 028/2019, discriminada abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais hospitalares
especíﬁcos de CC e UTI (tipo caneta monopolar, enxerto arterial, grampeador linear,
etc.), visando atendimento das demandas oriundas da Fundação Municipal de Saúde,
durante o período de 12 (doze) meses.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 11 de março de
2020, às 10h (dez horas).
O Edital, na íntegra, está disponível para download através do site oﬁcial da PMCG,
a saber, https://campos.rj.gov.br/licitacoes.php ou poderá ser adquirido na sede da
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de
Azeredo Furtado n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefones
nº (22) 98175-2073/98175-0911, no horário das 9h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto
feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante
requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4
com 500 folhas (referência report ou similar).
Campos dos Goytacazes, 27 de fevereiro de 2020.
Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002/2019
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público
para conhecimento de quantos possam interessar que, em obediência ao que dispõem as Leis Federais
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 8.883 de 08 de junho de 1994, e demais normas que regem a
matéria, fará realizar licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA Nº 002/2019 tipo MENOR PREÇO, pelo
regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com as disposições e demais elementos
que integram o Edital, devendo os interessados apresentar os Envelopes “A” DOCUMENTAÇÃO e
“B” PROPOSTA DE PREÇO, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ, na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47,
Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, conforme abaixo discriminado:
1 - Objeto: Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Socorro do Hospital Geral de Guarus (HGG)
– Av. Senador José Carlos Pereira Pinto nº 400 – Parque Calabouço – Campos dos Goytacazes – RJ.
2 - Valor Estimado das Obras:
R$ 4.271.152,62 (quatro milhões, duzentos e setenta e um mil, cento e cinquenta e dois reais e
sessenta e dois centavos).
3 - Data e horário para a entrega dos documentos e propostas:
30 de março de 2020 às 10h (dez horas).
4 - Aquisição do Edital:
O Edital, na íntegra, está disponível para download através do site oﬁcial da PMCG, a saber, https://
campos.rj.gov.br/licitacoes.php ou poderá ser adquirido no setor de Licitações, localizado na sede
da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n°
47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefones nº (22) 98175-2073/98175-0911,
no horário das 9h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes,
Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um)
pacote de papel A4 com 500 folhas (referência report ou similar).
Campos dos Goytacazes, 27 de fevereiro de 2020.
Michelle Gomes Alves
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

