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Taxistas temem perder
veículos na pandemia
Em dificuldade, motoristas
reclamam de não conseguir
renegociar financiamentos
B Sem trabalhar há 60 dias por

conta da pandemia, o taxista
Roberto Damasceno, de 55
anos, teme perder o seu veículo por não conseguir negociar
as parcelas do financiamento
com o Banco do Brasil. A linha
de crédito que possui é o FAT
Taxista, que financia carros
com recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador
(FAT), com taxas de 4% ao
ano + TJLP e prazo de pagamento de até 60 meses. Por ser

exclusiva da instituição, não
há como fazer a portabilidade.
— Com poucas pessoas nas
ruas, estava pagando para trabalhar. Em um dia, gastei R$
120 de combustível e ganhei
R$ 40 — explica: — Com isso,
já tenho duas parcelas de R$
700 em aberto. Meu financiamento foi feito em 2016 e falta
um ano para quitar. Não posso
perder o meu carro tão perto...
O taxista Alexandro Figueiredo Silva, de 44 anos, que

mora com a mãe de 78, também está sem trabalhar. Ele
conta que conseguiu renegociar a fatura do cartão de crédito
com outra instituição bancária, mas não teve sucesso ao
tentar conversar com o Banco
do Brasil. As parcelas são de
R$ 1.200 por mês:
— Disseram que não havia
posição sobre o FAT. Então,
juntei as economias e paguei
março. Meu medo é tomarem
meu carro. Quero pagar, mas
estou sem renda!
Uma resposta semelhante
obteve o também taxista Thiago Paixão, de 37 anos, ao
tentar uma renegociação.
Por ter imunidade baixa de-

vido a um câncer linfático, o
motorista está respeitando a
quarentena e já acumula dívida superior a R$ 1.600. Para não perder o veículo, Felipe Cruz, de 47 anos, optou
por não honrar outras despesas fixas, por exemplo o pagamento do condomínio. No
entanto, não sabe com irá pagar a próxima parcela.
O Banco do Brasil informou
que “em linha com a resolução
do Conselho Deliberativo Do
Fundo de Amparo ao Trabalhador, disponibilizará solução permitindo a repactuação
dos contratos”: “ o processo está em fase final e será disponibilizado em breve”.
t
s

Taxistas estão sem trabalho e renda durante a pandemia

DIVULGAÇÃO/PATRICIA LIMA

Doces simples garantem renda
B Bolos

simples, pequenos e
mais baratos, doces caseiros
e linhas especiais com cartões e embalagens para presentear são algumas das demandas que surgiram durante a pandemia e que estão garantindo a renda dos
confeiteiros no Rio.
Depois de fechar a loja no
Cosme Velho, a empresária
Laura Izidoro, sócia da confeitaria Conflor, está apostando

Marta Proto
passou a
fazer bolos
menores e
vai criar
linha para
diabéticos

nas datas comemorativas e na
criação de uma linha com bolo
pequeno, cartão e flores secas:
— Achamos que faliríamos,

Liberados para trabalho no INSS
B O Tribunal de Contas da Uni-

ão (TCU) liberou, ontem, a
contratação emergencial de
militares da reserva e aposentados para ajudar no atendi-

mento aos beneficiários do
INSS e, com isso reduzir as filas. Os ministros da Corte seguiram o relator do processo,
Bruno Dantas, e não atende-

ram ao pedido de medida cautelar do Ministério Público
junto ao TCU no sentido de
suspender a participação de
servidores das Forças Arma-

das nesse trabalho.
Com isso, está mantido o resultado final do processo seletivo. Há cerca de 1,5 milhão de
benefícios em análise.
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REPORTAGEM DE:

Ana Clara Veloso, Daniel Gullino, Felipe Grinberg, Letycia Cardoso, Lucas Altino, Ludmilla de Lima, Manoel Ventura, Paula Ferreira, Paulo Cappelli, Pedro Capetti, Pedro Zuazo, Rafael Nascimento de Souza, Rafael Oliveira, Raphaela Riba, Renata Mariz, Thiago Herdy, Vera
Araújo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRA MANSA – R.J.
ERRATA
Decreto n° 9865, de 20 de maio de 2020, publicada no jornal O Extra edição 8677 de 26
de maio de 2020
Onde se lê:
Manutenção da Unidade – SAAE
04.122.0105-2.306 – 0063 – 3.1.90.16.00 - 0500.........................R$ 1.249.271,00
Leia-se
Manutenção da Unidade – SAAE
04.122.0105-2.306 – 0063 – 3.1.90.16.00 - 0500 ........................R$ 1.299.271,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA, 27 de maio de 2020.
ALEXANDRE MARTINS
Secretário Municipal de Governo

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 018/2020 - PROCESSOS: 3835/20. SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. Tipo de licitação: Menor Preço Global. Data e hora da
realização: 10 de junho de 2020, às 14:00 horas. LOCAL: Rua Maria Lourenço, 18-Fazenda
Caxias- Centro- Seropédica- RJ. Local para obtenção do Edital: Secretaria Municipal de
Suprimentos, no endereço supracitado, de segunda a sexta-feira, de 09h00min as 16h00min
horas, ou no portal da transparência.
Seropédica, 27 de maio de 2020.
EDNA FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

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

RATIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA
AVISO DE LICITAÇÃO
A Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Itatiaia torna pública aos interessados
a NOVA DATA DE REALIZAÇÃO do Pregão Presencial nº 23/2020, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, para a aquisição de equipamentos eletro/eletrônicos – bens duráveis (aquecedor, geladeira,
projetor multimídia) Referente aos P.A nº 6680/2019, às 10:00 (dez) horas , do dia 22 de junho
de 2020, em cuja data e horário serão recebidos e abertos os respectivos envelopes, na sala
de licitações localizada à Praça Mariana Rocha Leão, Nº 20, Centro, Itatiaia - RJ. O Edital
deverá ser retirado no site da Prefeitura, através do Link: http://itatiaia.rj.gov.br/licitacoes. Dúvidas tel: (24) 3352-1771, ou 3352-6777, ramal 310, email – licitaca.itatiaia@yahoo.com.br.
Itatiaia/RJ, 27 de maio de 2020.
Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO
A Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Itatiaia torna pública aos interessados a
data de realização do Pregão Presencial nº 32/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para
a Aquisição de livros educativos para orientação no trânsito, defesa civil e motociclista, cartilhas
para distribuição aos idosos, livros de esporte e Livros educativos a serem utilizados como material
de divulgação e conscientização aos munícipes contra doenças, tratamento e conduta às patologias.
Referente aos P.As. nº 7564/2019, 6907/2019, 7416/2019, 6804/2019, às 10:00 (dez) horas ,
do dia 17 de junho de 2020, em cuja data e horário serão recebidos e abertos os respectivos
envelopes, na sala de licitações localizada à Praça Mariana Rocha Leão, Nº 20, Centro, Itatiaia - RJ. O Edital deverá ser retirado no site da Prefeitura, através do Link: http://itatiaia.rj.gov.
br/licitacoes. Dúvidas tel: (24) 3352-1771, ou 3352-6777, ramal 310, email – licitaca.itatiaia@
yahoo.com.br. Itatiaia/RJ, 27 de maio de 2020.
Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
AVISO DE LICITAÇÃO - Chamamento do Público N.º 01/2020-FMS
Processo: 420/20
Objeto: “Chamada Pública Para Prestação De Serviços De Média E Alta Complexidade, De
Forma Complementar De Laboratório De Análises Clínicas E Anatomia Patológica E Citologia, De
Fisioterapia, De Diagnóstico Por Imagem, De Nefrologia E Oftalmologia.”
Data De Credenciamento: O Credenciamento deverá ser realizado até o dia 16/06/2020.
Para maiores informações os interessados devem dirigir-se a COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO – Rua Nelson Silva, 132, Centro, Itaboraí, das 10h às 16h. Júlio César de Oliveira
Ambrósio - Secretário Municipal de Saúde - Mat.37.633.

Ratiﬁco parecer da Procuradoria Geral do Município e da Controladoria Geral do Município,
autorizando o pagamento de procedimento cirúrgico de Ureterolitotripsia a laser em caráter
urgência em paciente da rede municipal de saúde no Hospital Viver Mais LTDA, CNPJ
30.080.438/0001-98, pelo valor global de R$ 17.950,00 (Dezessete mil novecentos e cinquenta
reais), conforme processo administrativo nº 241/2020, por dispensa de licitação, nos termos do
inciso IV do artigo 24 da Lei n° 8.666/93.
Rio Claro-RJ, 27 de Maio de 2020.
Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretária Municipal de Saúde
Mat.: 30/107

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO E CONTINUIDADE
TP.009/2020
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados
na Concorrência supracitada, da DECISÃO proferida pelo Ilmo Sr. Secretário Municipal de Saude, face ao RECURSO INTERPOSTO pela licitante MÉTODO ENGENHARIA V R LTDA. que decidiu pela IMPROCEDENCIA do mesmo.
Face ao exposto ﬁca marcada a continuidade para o dia 02/06/2020 às 14:30hs a
abertura do envelope B – Proposta.
Carla Pinto Gama de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO E CONTINUIDADE
TP.007/2020/A
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados
na Concorrência supracitada, da DECISÃO proferida pelo Ilmo Sr. Secretário Municipal de Saude, face ao RECURSO INTERPOSTO pela licitante MÉTODO ENGENHARIA V R LTDA. que decidiu pela IMPROCEDENCIA do mesmo.
Face ao exposto ﬁca marcada a continuidade para o dia 01/06/2020 às 14:30hs a
abertura do envelope B – Proposta.
Carla Pinto Gama de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO N.041/2020
O Pregoeiro comunica aos interessados no Pregão Eletrônico supracitado, da DECISÃO proferida pelo Exmo Sr. Secretário Municipal de Saúde, face ao RECURSO
INTERPOSTO pela licitante NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, que
decidiu IMPROCEDENCIA.
Érika Ribeiro Barbosa
Pregoeira

mas estamos trabalhando sob
encomenda, reduzimos custos e a empresa está no azul.
Para junho, vamos fazer um
kit junino, com doces típicos.
As encomendas para a confeiteira Renata Iglesias, especializada em produtos sem glúten, aumentaram na quarentena. Atenta à alta dos pedidos
por bolos menores e para presentear, ela também investiu
em cartões e embalagens:

— Antes da pandemia, a
venda de bolos de festa respondia por 70% de sua receita.
Agora, os bolos caseiros respondem por 90% das vendas.
A confeiteira Marta Proto
também mudou o foco:
— Estamos criando caixas
com doces e nossas tortas em
versão mini. E, como muitos
isolados são idosos diabéticos, faremos pequenas porções de mousse diet.
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