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A Petrobras anunciou a redução
dos preços dos combustíveis nas refinarias. O corte será de 9,5% para a gasolina e de 6,5% para o diesel.

Ganhe Mais

Os reajustes começam a vigorar hoje. Os novos valores foram anunciados após tombo no preço do barril de
petróleo no mercado mundial.

CAMILLA PONTES
camilla.pontes@extra.inf.br

B AJUDA PARA IDOSOS CARENTES

Guedes ameaça ir à Justiça
contra ampliação do BPC
Ministro diz que Congresso
não pode criar despesa sem
dizer de onde vem o recurso
B Se

não conseguir acordo
com o Congresso, o governo
vai contestar no Supremo Tribunal Federal (STF) a decisão
de ampliar o pagamento do
Benefício de Prestação Continuada (BPC) para idosos carentes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou
ontem que a aprovação da
medida é um dos fatores por
trás do estresse no mercado financeiro brasileiro, inclusive
da alta do dólar, que chegou a
bater os R$ 5:
— Aquela aprovação à tarde de R$ 20 bilhões de despesas adicionais, nós vamos ao
Supremo, nós vamos ao TCU
(Tribunal de Contas da União), tem já casos prévios, argumentando pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Você
não pode criar R$ 20 bilhões
de despesas sem dizer de onde
vêm os recursos. Nós não temos a capacidade de executar
algo que pode ser ilegal.

A ampliação do BPC foi
aprovada na tarde da quartafeira, após o Congresso derrubar o veto presidencial a
um projeto de 1997, aprovado no fim do ano passado. Pelas novas regras, passam a ter
direito ao auxílio idosos com
renda familiar per capita de
ao menos meio salário mínimo. A regra anterior restringia o repasse aos que ganham
25% do piso, por pessoa.

mico. Daqui a pouco nós vamos conseguir fazer algo fora
do script. Nós mesmos vamos
derrubar o nosso avião. Nosso avião está começando a
decolar, está subindo.
A Advocacia-Geral da União (AGU) já está com a ação
pronta para contestação no
STF. A convicção do órgão é a
de que a medida é inconstitucional. No entanto, EXTRA
apurou que o governo ainda
busca uma solução política
para evitar a judicialização
do caso. A avaliação do Palá-

cio do Planalto é que há uma
margem de negociação com
o Congresso.
Caso a solução política não
seja possível, o governo deve
não só acionar o STF, mas editar um decreto que jogaria a
despesa para o ano que vem,
baseado em jurisprudência do
TCU. Técnicos da equipe econômica defendem também a
aprovação de um projeto do
deputado Eduardo Barbosa
(PSDB-MG) que assegura o
aumento do valor só em situações específicas.
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Servidor
Prefeitura
estoura teto
de gastos
B A Prefeitura do Rio estourou o limite máxi-

mo permitido pela Lei de Responsabilidade
Fiscal para a despesa com pessoal em 2019 e
chegou a 54,32% da Receita Corrente Líquida
(RCL), comunicou o Tribunal de Contas do
Município (TCM) em seu relatório de gestão
fiscal. O órgão alertou ao prefeito Marcelo
Crivella que terá que cortar pelo menos 20%
das despesas com cargos e funções de confiança e exonerar servidores não-estáveis. A
despesa com pessoal terá que ser reduzida em
até dois quadrimestres seguintes. Crivella
também está proibido pela legislação de aumentar, reajustar ou adequar salários.
GABRIEL DE PAIVA

‘VAMOS DERRUBAR O AVIÃO’

Guedes avalia a decisão como
recado do Congresso na briga
com o Executivo por recursos:
— Nós queremos que esses
recursos sejam usados na
medida da emergência. Se há
uma emergência de saúde,
vocês estão vendo o deslocamento que isso causa. Todo
exercício de estabilização
que estamos conduzindo para a economia começar a retomar o crescimento econô-

Guedes afirmou que a medida estressou o mercado financeiro
O prefeito do Rio, Marcelo Crivella

FABIANO ROCHA/ARQUIVO

Licença-maternidade
ampliada para mães
de prematuros
BO

Boletos começaram a ser enviados ontem pelos bombeiros

Começa o envio da
Taxa de Incêndio
B Os boletos da Taxa de Incên-

dio 2020 (referente ao exercício de 2019) do Estado do Rio
começaram a ser enviados ontem pelo Corpo de Bombeiros.
As datas de vencimentos vão
de 13 e 17 de abril. Os valores
variam de R$ 32,15 (para imóveis com até 50 m² de área
construída) a R$ 1.929,01
(para bens não-residenciais
com mais de mil m²).

Aquele que não receber a
cobrança poderá imprimir o
boleto pelo site do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros
(Funesbom). Para isso, é preciso informar o número CBMERJ, que pode ser consultado em guias de pagamento anteriores, ou o número de inscrição predial, que consta do
carnê do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU).
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ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal
Federal (STF), concedeu ontem uma decisão liminar
(provisória) que amplia o período de licença-maternidade
para mães de bebês prematuros que passam por internação. Pela decisão, a licença
dessas mães só vai contar oficialmente após a alta da mulher ou do bebê, o que acontecer por último. O objetivo é
permitir que o período em que
essas mães passam com seus
filhos em casa seja o mesmo
das demais trabalhadoras.
A decisão de Fachin tem
efeito imediato para todas as
trabalhadoras com carteira
assinada, que atuam no regime da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT). A ação

não tratou das servidoras
públicas porque elas têm regime próprio de licenças.
Entidades, no entanto, podem entrar com pedido de
extensão para benefício
também das mães servidoras de prematuros. Não há
previsão de data para julgamento definitivo do tema no
plenário do Supremo.
t
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JORGE WILLIAM

Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de insumos para atender pacientes
insulinodependentes do Município.
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura.
- Ata de Registro de Preços nº 033/2020/FMS
Partes: Município de Rio Claro e Linea-RJ Comércio Ltda.
Data da assinatura: 12/03/2020
- Ata de Registro de Preços nº 034/2020/FMS
Partes: Município de Rio Claro e Medlevensohn Comércio e Repres. de Prod. Hosp. Ltda.
Data da assinatura: 12/03/2020
- Ata de Registro de Preços nº 035/2020/FMS
Partes: Município de Rio Claro e Patrifarma VR Comércio de Produtos Médicos Ltda.
Data da assinatura: 12/03/2020
Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretária Municipal de Saúde

B O prefeito também não pode: criar car-

gos e funções; alterar estruturas de carreiras gerando aumento de despesa; fazer concurso, admitir ou contratar funcionários, exceto para cobrir cargos vagos
por falecimento ou aposentadoria das
áreas de educação, saúde e segurança.
O relatório também apontou que o
município possui a dívida de restos a
pagar em 2019 de R$ 2,42 bilhões, ou
seja, despesas que devem ser quitadas

RAS da Seap é único que
tem desconto de IR
B Dos agentes da Segurança Pública do Rio

que recebem o Regime Adicional de Serviço,
o RAS, os únicos que têm descontos para o
Imposto de Renda são os servidores da Secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap). A pasta disse, em nota, que o
RAS dos inspetores penitenciários segue a
orientação da Procuradoria Geral do Estado.
“De acordo com a PGE, os valores não poderiam ser pagos como verba de caráter indenizatório, cabendo a incidência de tributos”.

O ministro Edson Fachin

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Atas de Registro de Preços
Processo Administrativo nº 0466/2019
Pregão Presencial nº 005/2020/FMS

Proibições e dívidas de
mais de R$ 2 bilhões

Prefeitura Municipal de Barra Mansa / RJ
AVISO DE ALTERAÇÃO E REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2020
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de
Resende-RJ comunica a V.Sas. que na publicação do dia 10/03/2020, Edital do TP
16/2020, onde se lê: valor estimado R$ 644.701,43 leia-se: valor estimado R$ 698.831,06.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Casimiro de Abreu torna público aos interessados, por intermédio
da Comissão de Pregão, que fará realizar na sala de reuniões da Comissão de
Licitação localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu
situado na Rua Padre Anchieta, n.º 234, Segundo Piso-Licitação na Modalidade
Pregão na forma Presencial, n.° 10/2020 no dia 26/03/2020, às 09h30min
objetivando prestação de Serviços na realização de Exames de Média e Alta
Complexidade (OFTALMOLÓGICOS). O Edital e seus anexos poderão ser
obtidos no site: http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br ou em até 24 (vinte e quatro)
horas anteriores à data do recebimento das propostas, mediante a entrega de
01 (uma) resma de papel A4 e o interessado deverá estar munido do carimbo do
CNPJ, no endereço acima citado no horário das 09h00min às 16h30min.
Casimiro de Abreu, 12 de março de 2020.
Monique Meira Farias de Sousa
Pregoeira

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: 17/03/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 27/03/2020 às 14:00 horas
Abertura das Propostas: 27/03/2020 às 14:01 horas
Início do Pregão: 27/03/2020 às 14:30 horas
Izabel Cristine da Silva Dias
Pregoeira
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Fundo Municipal de Saúde de Rio Claro

RATIFICAÇÃO
Ratiﬁco parecer da Procuradoria Geral do Município e da Controladoria Geral do Município,
autorizando a Compra de procedimento cirúrgico de Ablação de Via Anômala, para atender
paciente da rede municipal de saúde, pelo valor global de R$ 40.660,00(Quarenta mil seiscentos
e sessenta reais), conforme processo administrativo nº 453/2019, por dispensa de licitação, nos
termos do inciso IV do artigo 24 da Lei n° 8.666/93.
Rio Claro-RJ, 11 de março de 2020.
Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretária Municipal de Saúde
Mat.: 30/107

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 24/2020 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de aquisição de material
didático e de expediente (aparelho telefônico, perfurador de papel, cola em bastão etc.)conforme
edital Processo Administrativo n°: 32.652/2019. Data/Hora: 30/03/2020 às 15:00 horas. Valor
Estimado: R$ 3.019.722,90 Tomada de Preços nº 17/2020 - Objeto: serviços de recuperação e
conservação de estradas vicinais, parte do 2º Distrito (Zona Rural) deste Município, por período
de 12 (doze) meses, conforme edital Processo Administrativo n° 19.087/2019. Data/Hora:
02/04/2020 às 14:00 horas. Valor Estimado: R$ 698.921,28. Editais disponíveis site: http://www.
resende.rj.gov.br/blogtransparencia. E o de pregão eletrônico disponíveis também no site do
Banco do Brasil. Informações Contato: e-mail: editais.resende@gmail.com ou tel: (024) 33544625. Julio Cezar de Carvalho - Superintendente Municipal de Licitações e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 013/2020
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PROCESSOS: 5961/19. Objeto Resumido: A presente licitação tem como objeto AQUISIÇÃO
DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme estabelecido no Termo
de Referência. Tipo de licitação: Menor Preço Unitário por Item. Data e hora da realização 27
de março de 2020, às 09:00 horas. LOCAL: Rua Maria Lourenço, 18-Fazenda Caxias- CentroSeropédica- RJ. Local para obtenção do Edital: Junto a Secretaria Municipal de Suprimentos,
no endereço supracitado, de segunda a sexta-feira, de 09h00min as 16h00min horas. Custo: O
edital e seus anexos poderão ser adquiridos, mediante a entrega de uma resma de papel A4.
Seropédica, 11 de março de 2020.
EDNA FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

