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Servidor
Preocupação com a
saúde dos professores
B Com o retorno das aulas no Rio

de Janeiro marcado para a próxima sexta-feira, dia 09, servidores da educação defendem a
liminar de tutela de urgência,
concedida no último domingo
pelo Juiz do Plantão, Roberto
Câmara Lace Brandão, que determina a suspensão imediata
da volta às escolas.
Para o coordenador do Sindicato Estadual dos Profissionais de
Educação do Rio de Janeiro (Sepe), Angelo Jachelli, é fundamental que a decisão seja respeitada.
— A reabertura das escolas neste momento da pandemia, com
índices elevados de casos e mor-

tes, é inviável tanto pela segurança dos profissionais quanto pela
das crianças e de suas famílias —
comenta Jachelli. — Em nenhum
momento vimos obras para adequação das estruturas de creches
e escolas. Isso nos preocupa. O retorno seguro será possível somente com a vacina —, acredita.
A Secretaria de Saúde do Rio de
Janeiro informou que professores
e agentes de segurança entre 45 e
59 anos serão vacinados a partir
do dia 26 de abril. Será preciso
apresentar um contracheque para comprovar que estão na ativa.
A estimativa é de imunizar 60 mil
profissionais dessas áreas.

Vacina dia 26 para professores

Manifestação em
defesa do SUS e
pela vacinação

Polícia Civil recebe
colete à prova
de balas de fuzil

B Amanhã (7), Dia Mundial da

B A Secretaria de Estado de Polí-

Saúde, a União dos Fóruns de
Luta de Niterói, São Gonçalo e
Maricá promove manifestação
em defesa do Sistema Único de
Saúde (SUS); contra a precarização e a privatização da saúde;
pela vacinação urgente para
todos; pelo pagamento de renda
básica emergencial a quem precisa; e pela decretação de lockdown real, como forma de combater o coronavírus.
O movimento está marcado
para começar às 7h, partindo do
Hospital Universitário Antônio
Pedro (HUAP) até a Prefeitura
de Niterói. Segundo organizadores, o ato público será realizado
com observação de distanciamento, uso de máscaras e caminhada em fila indiana.

cia Civil do Rio de Janeiro recebeu 650 dos 2 mil coletes de alta
performance encomendados
para aumentar a segurança de
seus agentes. Com essa aquisição, a PCRJ passa a ser a primeira do Brasil a ter coletes à prova
de balas de fuzil. O restante será
entregue até o fim de abril.
Após a realização de testes,
os equipamentos se mostraram
eficazes contra disparos de
armas de calibre 5.56 e 7.62. As
delegacias de área operacional
vão receber a primeira encomenda, pela possibilidade de
confronto. E, no segundo semestre, uma nova compra será
feita. De acordo com a secretaria, o objetivo do Estado é proteger todo o efetivo de policiais.

B CALENDÁRIO

Auxílio emergencial na conta hoje
Nova rodada do benefício começa pelos informais nascidos em janeiro, inscritos no CadÚnico
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B Começa

Beneficiários fora do
Bolsa Família (crédito em
conta digital) - divisão por
mês de aniversário

Parcela 1

hoje o pagamento
do novo auxílio emergencial.
Os primeiros a receber o benefícios são os informais,
nascidos em janeiro, inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico).
O primeiro calendário de
pagamento é para o crédito
em conta digital, por meio do
aplicativo Caixa Tem,. Somente de duas a quatro semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em
espécie ou transferido para
uma conta corrente. O auxílio será pago em até quatro
parcelas para cerca de 40 milhões de pessoas.
Nessa nova etapa, o valor

O auxílio será pago em quatro parcelas até o dia 10 de setembro. Veja como será a primeira fase:

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

06/04
09/04
11/04
13/04
15/04
18/04
20/04
22/04
25/04
27/04
29/04
30/04

3ª feira
6ª feira
Domingo
3ª feira
5ª feira
Domingo
3ª feira
5ª feira
Domingo
3ª feira
5ª feira
6ª feira

Beneficiários fora do
Bolsa Família (saque em
dinheiro) - divisão por
mês de aniversário

04/05
06/05
10/05
12/05
14/05
18/05
20/05
21/05
25/05
27/05
01/06
04/06

3ª feira
5ª feira
2ª feira
4ª feira
6ª feira
3ª feira
5ª feira
6ª feira
3ª feira
5ª feira
3ª feira
6ª feira

Beneficiários do Bolsa
Família (saque em
dinheiro)

NIS final 1
NIS final 2
NIS final 3
NIS final 4
NIS final 5
NIS final 6
NIS final 7
NIS final 8
NIS final 9
NIS final 0

16/04
19/04
20/04
22/04
23/04
26/04
27/04
28/04
29/04
30/04

6ª feira
2ª feira
3ª feira
5ª feira
6ª feira
2ª feira
3ª feira
4ª feira
5ª feira
6ª feira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 SAS - SRP

Prefeitura Municipal de Barra Mansa / RJ
Processo Administrativo n º 2657/2021
Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Registro de preços para fornecimento e entrega de kits alimentícios e/ou de limpeza aos alunos das instituições de
ensino públicas localizadas no Município de Maricá, com vistas a medidas de combate
ao Covid-19, mediante condições e especiﬁcações estabelecidas no Termo de Referência. Data da realização do certame: 16/04/2021, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 SAS - SRP
Processo Administrativo nº 15208/2020
Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Funerários, com translado e
ornamentação, onde as urnas mortuárias são acessórios para prestação dos serviços
em atendimento a Secretaria de Assistência Social. Data da realização do certame:
19/04/2021, 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

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
DE VOLTA REDONDA/RJ

ERRATA – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do SAAE/VR comunica
a exclusão do termo “Engenheiro Eletricista” no subitem 11.4 do Edital
– Tomada de Preços nº 001/2021, Processo nº 0175/2021, Construção
de Rede Coletora de Esgoto Sanitário na Rua Angola, bairro Retiro.
05 de abril de 2021
Soraya Gouvêa Loçasso – Matr. 13650
Presidente
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT LANCHE
E MARMITEX
Início do recebimento das propostas: 07/04/2021, às 17h30 - Encerramento de
recebimento: 19/04/2021, às 09h - Abertura: 19/04/2021, às 09h01 - Início do
Pregão: 19/04/2021, às 09h30.

médio da parcela será de R$
250 para famílias em situação de vulnerabilidade. Mulheres com filhos terão cota
de R$ 375, e pessoas que moram só receberão R$ 150.
O direito aos pagamentos
será reavaliado mensalmente. Ou seja: quem receber a
primeira parcela não necessariamente terá direito nos
meses seguintes. Quem consiguir um emprego, por
exemplo, será excluído da
lista de beneficiários.
EXCLUÍDOS

Mais de 18 milhões de
pessoas ficaram de
fora dessa nova fase
do benefício
Mais de 18 milhões de brasileiros devem ficar de fora da
nova rodada do auxílio emergencial, após a redução do orçamento para o programa.
Em dezembro de 2020, cerca
de 58,7 milhões de pessoas
estavam recebendo a extensão do benefício. Em todo o
ano passado, foram liberados
mais de R$ 320 bilhões para o
programa, que chegou a atingir 67,2 milhões de pessoas.
Na última sexta-feira, dia
2, foi liberada a primeira con-

sulta sobre o resultado da elegibilidade ao benefício. As
pessoas que forem consideradas inelegíveis terão dez dias
corridos para contestações.
Ou seja, até o dia 12 de abril.
Para fazer a contestação é
preciso acessar www.cidadania.gov.br/auxilio, e verificar a situação do benefício.
Caso apareça “inelegível”,
basta clicar em “contestar”.
O sistema aceitará apenas
critérios passíveis de contestação, ou seja, aqueles em
que é possível haver atualização de bases de dados da Dataprev, onde são processados
os auxílios, a exemplo do que
já ocorria no ano passado.
A Rede Brasileira de Renda
Básica (RBRB) reuniu as reclamações das centenas de
pessoas que enfrentaram
problemas durante a consulta do auxílio emergencial
deste ano. Quem recebeu o
benefício em 2020 por uma
decisão judicial, por exemplo, foi descartado; algumas
mães chefes de família que
receberam a cota dobrada no
ano passado (R$ 1,2 mil e depois R$ 600) vão receber
apenas R$ 150 agora, que é a
cota mínima. As informações
foram divulgadas pelo jornal
O Estado de S. Paulo.
t
s

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE IMUNOENSAIO CROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG E IGM E ANTÍGENO PARA COVID-19
Início do recebimento das propostas: 08/04/2021, às 17h30 - Encerramento de
recebimento: 20/04/2021, às 09h00 - Abertura: 20/04/2021, às 09h01 - Início do
Pregão: 20/04/2021, às 09h30.
Maiores informações e o edital pelo telefone (24) 2106-3411 ou edital@
barramansa.rj.gov.br e coordenadoria.compras@gmail.com.

Josiane Granzieire G. Castro
Agente Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Secretaria Municipal de Governo

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
- Pregão Eletrônico nº 93/2021 - Objeto: REGISTRO DE PREÇO para camisas de uniforme,
conforme edital. Processo Administrativo n°: 2.815/2021. Data/Hora: 16/04/2021, às 15h.
Pregão Eletrônico nº 107/2021 - Objeto: AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA. Processo
Administrativo n°: 3.799/2021. Data/Hora: 19/04/2021, às 14h. - Pregão Eletrônico nº
92/2021 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Plataforma Digital, conforme Edital. Processo
Administrativo n°: 28.974/2020. Data/Hora: 20/04/2021, às 15h. - Tomada de Preços nº
12/2021. Objeto: contratação de empresa especializada para substituição de grupo gerador
220v/380v, substituição do quadro de transferência automático, e adequação de dois quadros
de disjuntores. Processo Administrativo n°: 17.105/2020. Data/Hora: 22/04/2021, às
13h30. - Pregão Eletrônico nº 80/2021 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE
PEÇAS PARA VEÍCULOS. Processo Administrativo n°: 17.198/2020. Data/Hora: 23/04/2021,
às 14h. ERRATA - Tomada de Preços nº 03/2021 - Objeto: Locação de Equipamentos para
prestação de serviços de Coleta de Lixo Verde, conforme Edital. Processo Administrativo
n°: 23.427/2020. Data/Hora: 26/04/2021, às 13h30. Editais disponíveis site: http://www.
resende.rj.gov.br/blogtransparencia. Pregão eletrônico no site do Banco do Brasil. Contato:
e-mail: editais.resende@gmail.com ou tel: (024) 3354-4625. - Pregão Eletrônico nº 97/2021
– Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de higienização,
limpeza, asseio e conservação predial. Processo Administrativo n° 3.361/2021. Data/Hora:
16/04/2021, às 10h. - Pregão Eletrônico nº 98/2021 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de
aquisição de materiais médico-hospitalares e odontológicos. Processo Administrativo n°
18.271/2020. Data/Hora: 16/04/2021, às 14h. Editais disponíveis site: http://www.resende.
rj.gov.br/blogtransparencia. Pregão eletrônico no site do Banco do Brasil. Contato: e-mail:
licitacaosaude.resende@gmail.com ou tel: (024) 3354-3922.
Julio Cezar de Carvalho - Superintendente Municipal de Licitações e Contratos.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2021
Processo de Despesas: n° 086/2021
Pregão Presencial: n° 04/2021
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO e a empresa AMANBELLA COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI ME
Objeto: Registro de preços visando a futuras e eventuais aquisições de KITs de Gêneros
Alimentícios – Merenda Escolar (Tipo Cesta Básica) em atendimento aos alunos matriculados
na Rede Municipal de Ensino de Rio Claro/RJ, para o período de 03 meses, mediante Recursos
Próprios e FNDE-PNAE.
Data da assinatura: 25/03/2021
Vigência: 03 (três) meses, a contar da assinatura.
Ana Paula da Silva
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Secretaria Municipal de Governo

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS SUMLIC - COMISSÃO SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 106/2021 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de aquisição de materiais
médico-hospitalares. Proc. Adm. nº 19.207/2020 – Data/Hora: 19/04/2021, às 9h.
Informações e-mail: lictacaosaude.resende@gmail.com tel.: (0XX24) 3354-3922. Editais
disponíveis no site: http://www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia e no site do Banco do
Brasil. Julio Cezar Carvalho - Superintendente Municipal de Licitações e Contratos.

