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Novas parcelas serão de R$ 300
ANTONIO SCORZA/29.4.2020

Governo definiu valor para
os dois últimos pagamentos
do auxílio emergencial
Geralda Doca
geralda@bsb.oglobo.com.br

Marcello Corrêa
marcello.correa@oglobo.com.br

BO

governo federal bateu o
martelo e decidiu pagar mais
duas parcelas de R$ 300 do
auxílio emergencial. A informação foi confirmada por
fontes da equipe econômica
ao EXTRA. A extensão do
programa custará, ao todo,
R$ 51 bilhões.
Ontem, foi anunciado que
a terceira parcela, a última
no valor R$ 600, começará a
ser paga no próximo dia 17
para os beneficiários do Bolsa Família, de acordo com o
final do NIS (Número de
Identificação Social). Essas
pessoas poderão sacar os recursos em espécie nas agências da Caica Econômica, na
rede de lotéricos e nos correspondentes bancários.
Já os trabalhadores informais terão primeiro o valor
creditado em conta poupança
digital, de forma escalonada a
partir do mês de nascimento.
Para retirar o dinheiro, eles terão que esperar dez dias a partir da data do depósito.
A expectativa era de que o
cronograma completo da terceira parcela do auxílio emergencial saísse ontem, mas os
detalhes serão fechados, provavelmente, até amanhã.
Na prática, serão três calendários: um destinado ao
pagamento para os beneficiários do Bolsa Família; outro

com as datas do crédito em
conta digital para os informais; e o último com a autorização do saque dos recursos
em espécie ou transferência
para outras contas na Caixa
ou em outros bancos, de
acordo com o mês de aniversário. O cronograma deve se
estender até julho.
O crédito na conta digital
permite às pessoas pagar algumas contas (água, luz e telefone) e fazer compras pelo aplicativo do celular, via cartão de
débito virtual ou QR Code.
CRONOGRAMA

A terceira parcela
começa a ser paga
no dia 17 e deve se
estender até julho
O auxílio emergencial foi
aprovado pelo Congresso em
abril como forma de reduzir
os efeitos da crise do coronavírus. Na versão original, a
ajuda federal seria de três
parcelas de R$ 600, mas essa
cobertura precisou ser estendida. Inicialmente, a equipe
econômica sugeriu pagar três
parcelas de R$ 200. Parlamentares elevaram a proposta para R$ 500 e, no fim, Jair
Bolsonaro acabou propondo
a versão final de R$ 600.
No início da semana passada, ainda estava incerto se a
prorrogação seria com duas
parcelas de R$ 300 ou com
três de R$ 200.

Beneficiários do Bolsa Família começam a receber no dia 17 e podem sacar os recursos em espécie nas agências da Caixa

Programa para gerar novos empregos
B Ao mesmo tempo em que tra-

ta da extensão do auxílio emergencial, o time do ministro da
Economia, Paulo Guedes, trabalha num programa para gerar empregos após a crise. O
plano envolve uma volta ao debate sobre mudanças na Previdência, com uma nova tentativa de emplacar no país o modelo de capitalização.
Nesse sistema, cada trabalha-
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dor é responsável por poupar
para sua própria aposentadoria
no futuro. Hoje, empregado e
empregador contribuem para
um fundo que banca os benefícios de quem já parou de trabalhar, no modelo conhecido como repartição. Essa contribuição é feita por meio de um imposto que incide sobre salários.
O plano de Guedes é que jovens, que nunca trabalharam

com carteira assinada, ingressem no mercado de trabalho já
neste novo regime. Assim, seus
empregadores não precisariam
contribuir para a Previdência.
Isso, na visão do ministro, baratearia o custo do trabalho e incentivaria o emprego formal.
A reforma previdenciária
encaminhada pelo governo
no início do ano passado previa essa migração para a capi-

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

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 29/2020, do tipo MENOR VALOR
POR ITEM, Para a aquisição de equipamentos (furadeira, lixadeira, máquina solda, caixa
ferramenta) referente ao P.A. nº 5776/2019, às 10:00 (dez) horas, do dia 25 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, 08 de junho de 2020.
Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 06/2020
A Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Itatiaia torna pública aos interessados data
de realização do Pregão Eletrônico nº 06/2020, do tipo MENOR VALOR GLOBAL, para contratação de
empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículo blindado, sem motorista, para
atender as necessidades do gabinete do prefeito. Referente ao P.A. nº 3826/2020, às 09:15 (nove
horas e quinze minutos), do dia 24 de junho de 2020. O Edital do Pregão Eletrônico encontra-se
disponível na página eletrônica do Banco do Brasil S/A. – www.licitacoes-e.com.br. Demais
informações e questionamentos poderão ser enviados para o e-mail: licitaca.itatiaia@yahoo.
com.br e/ou obtidas através do telefone: (24)3352-1267. Itatiaia/RJ, 08 de junho de 2020.
Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações

AVISO

EXTRATO
II TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 024/2019
Partes: O Município de Rio Claro e a empresa COLI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – ME.
Processo de Despesas: nº 118/2019.
Objeto: O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo do Contrato nº 024/2019, no
qual a CONTRATADA se compromete executar o serviço de transporte de agregados siderúrgico,
para atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos
do Município de Rio Claro/RJ, conforme especiﬁcações contidas no edital e seus anexos no
Processo de Despesa nº 118/2019 - Pregão Presencial nº 006/2019.
Prazo: 12 (doze) meses.
Assinatura: 22/05/2020.
Fundamentos: Pregão Presencial nº 006/2019 - Artigo 57, § 1º, Inciso II da Lei nº 8666/93 de
21 de junho de 1993 e suas alterações.
Robson de Oliveira Bastos
Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/ 2020
Nego provimento à impugnação impetrada pela
empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A
– CNPJ nº 90.347.840/0014-32, para o Pregão
Presencial nº 012/2020, com base no contido no
parecer da Secretaria Municipal de Conservação e
Serviços Públicos.
Niterói, 08 de junho de 2020.
DAYSE MONASSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E
SERVIÇOS PÚBLICOS

Anuncie
classificadosdorio.com.br
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2534-4333

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

ANTECIPE
SEU ANÚNCIO
Devido ao Feriado de Corpus Christi, o Classifone

RATIFICAÇÃO
Ratiﬁco parecer da Procuradoria Geral do Município e da Controladoria Geral do Município,
autorizando o pagamento da internação UTI Neo Natal do paciente Erick Antônio Oliveira Vitor
no Centro de Terapia Intensiva Neovida Resende LTDA CNPJ: 04.394.778/0001-83, pelo valor
global de R$ 99.101,31(Noventa e nove mil cento e um reais e trinta e um centavos), conforme
processo administrativo nº 245/2020, por dispensa de licitação, nos termos do inciso IV do
artigo 24 da Lei n° 8.666/93.
Rio Claro-RJ, 08 de Junho de 2020.
Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretária Municipal de Saúde
Mat.: 30/107

não funcionará no dia:
11/06 - quinta-feira
Prefeitura Municipal de Barra Mansa / RJ

Para anunciar sexta-feira (12/06), sua solicitação
deverá ser feita até quarta-feira (10/06),
nos seguintes horários:

Classifone: 10h às 18h

2534-4333

www.classiﬁcadosdorio.com.br
Para mais informações sobre os Classiﬁcados do Rio, consulte nossos operadores.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS DISPOSITIVOS DE SAÚDE MENTAL.
Início do recebimento das propostas: 16/06/2020 às 17:00 horas
Encerramento de recebimento: 26/06/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 26/06/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 26/06/2020 às 09:30 horas
PREGÃO ELETRONICO Nº 065/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - RECURSO EMENDA
PARLAMENTAR.
Início do recebimento das propostas: 15/06/2020 às 17:00 horas
Encerramento de recebimento: 25/06/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 25/06/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 25/06/2020 às 09:30 horas
Maiores informações e o edital poderão ser obtidos pelo telefone (24) 21063411, através do e-mail: edital@barramansa.rj.gov.br ou ainda na Coordenadoria de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, à Rua Luis
Ponce, n. 263 – Centro – Barra Mansa/RJ – 1º andar.
Daniel Selvatti Carneiro
Agente Administrativo

talização, mas esse ponto do
projeto acabou sendo rejeitado pelo Congresso. Agora, a
expectativa é retomar o plano
original. O governo espera
que, diante dos milhões de informais que foram descobertos no programa do auxílio
emergencial, o clima político
para aprovar projetos que busquem incentivar a formalização seja mais favorável.
t
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Cadastro para
benefício já
pode ser feito
nos Correios
Geralda Doca
geralda@bsb.oglobo.com.br

B As pessoas podem procurar os

Correios para fazer o cadastro e
solicitar o auxílio emergencial.
Em nota, a empresa informou
que o atendimento será feito em
mais de seis mil agências do país
a partir desta semana, gratuitamente. Os dados serão repassados à Dataprev para análise e
posterior envio à Caixa Econômica, que faz o pagamento.
A expectativa é de que 27 milhões de pessoas com dificuldades de acessar à internet possam ser atendidas nos Correios.
Para fazer o cadastro, o interessado deve levar identificação
oficial com foto, em que conste
também o nome da mãe do beneficiário, e CPF do usuário e
dos membros da família que dependem da renda do titular.
Para evitar aglomeração, foi
elaborado um cronograma para
o atendimento, conforme o mês
de nascimento. Às segundasfeiras, são atendidos os nascidos em janeiro e fevereiro. Às
terças, as pessoas que fazem
aniversário em março e abril. Às
quartas, quem nasceu em maio
e junho. Às quintas, os nascidos
em julho, agosto e setembro. E
às sextas, os de outubro, novembro e dezembro.
t
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AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI COMUNICA AOS INTERESSADOS, QUE A ABERTURA
MARCADA PARA O DIA 15/06/2020 ÀS 10:00h,
FOI ADIADA PARA O DIA 23/06/2020 ÀS 10:00h,
POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONCYR FORMIGA BERNARDES
PREGOEIRA
COMISSÃO DE PREGÃO

