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B NÃO PRECISA MAIS ESPERAR TRÊS MESES

Opção de saque
aniversário do
FGTS poderá
ser antecipada

INSS libera consignado 30 dias
após a concessão do benefício
Instituto recomenda a bancos
adiar a cobrança da primeira
parcela de novos empréstimos
Stephanie Tondo
stephanie.tondo@extra.inf.br
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Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou
ontem no Diário Oficial da
União uma instrução normativa que regulamenta algumas
mudanças no empréstimo
consignado para seus aposentados e pensionistas, em razão
da pandemia do novo coronavírus. As alterações são válidas
até 31 de dezembro. Uma delas é a permissão para desbloquear a modalidade de crédito
30 dias após a concessão do
benefício ao segurado. Antes,
o prazo era de três meses.
A mudança começa a valer
na próxima segunda-feira. De
acordo com o normativo, o
desbloqueio do consignado é
realizado por meio de uma

pré-autorização, que deverá
ser feita pela internet. O procedimento exige que o segurado
envie um documento de identificação e um termo de autorização digitalizado. Segundo o
INSS, isso é indispensável para que as informações pessoais
fiquem acessíveis e para que o
contrato seja formalizado.
Enquanto durar o estado de
calamidade por conta da pandemia do novo coronavírus, as
instituições financeiras e as
entidades fechadas ou abertas
de previdência complementar
poderão oferecer uma carência de até 90 dias para o desconto da primeira parcela do
empréstimo consignado dos
aposentados e pensionistas do
INSS em folha de pagamento.
Além disso, o instituto estabe-

leceu que esse prazo de três
meses seja computado no número máximo de prestações a
serem descontadas para a liquidação do contrato.
Segundo o INSS, as instituições não são obrigadas a
conceder esta carência de 90
dias. Trata-se de uma relação
de consumo e, por isso, cabe
ao interessado negociar diretamente com o banco.

Em nota, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que seus associados
poderão, “dentro do interesse
eda conveniência entre as partes envolvidas”, analisar pedidos e conceder carência pelo
prazo de até 90 dias. Segundo
a entidade, isso vale para “novas contratações, repactuação
e portabilidade de empréstimos consignados durante o
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período de calamidade pública, independentemente de (os
aposentados e pensionistas do
INSS) estarem infectados pelo
novo coronavírus”. A nota diz
ainda que “para que seja operacionalmente viável a concessão da carência, os órgãos
pagadores precisarão adequar
seus normativos e efetuar as
alterações necessárias nos sistemas informatizados”.
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PARA LIBERAR A MODALIDADE DE CRÉDITO

............................................................................................................................................................................................................................................................................

SITE: O segurado deve entrar
no Meu INSS, no endereço
meu.inss.gov.br, e inserir o
seu login e a sua senha.
....................

ONDE IR: Clique em
Agendamentos/Solicitações
e, em seguida, em Novo
Requerimento. Depois,
selecione a opção
Atualização para
Manutenção de Benefício e
outros Serviços. Clique em

Bloquear/Desbloquear
Benefício para
Empréstimo Consignado.
....................

DOCUMENTO: No final da
página, em Anexos, clique em
Novo e anexe uma foto do
seu documento de
identificação (carteira de
identidade ou Carteira
Nacional de Habilitação, por
exemplo). Envie também
um termo autorizando o

desbloqueio do consignado.
O aplicativo recomenda o
envio de arquivos em
formato PDF. Depois de
anexar os arquivos, clique
em Avançar e, então, solicite
o desbloqueio ou o bloqueio.
....................

ANÁLISE: O INSS analisará
automaticamente se o
benefício já está elegível para
desbloqueio e, se estiver,
procederá com a solicitação.

presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou ontem
uma linha de crédito para a
antecipação de até três anos
de recursos do saque-aniversário do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS).
O empréstimo terá taxa de juros de 0,99% ao mês e será
oferecido a partir da próxima
segunda-feira, dia 27.
O trabalhador poderá pedir a antecipação de, no mínimo, R$ 2 mil, e o teto será o
valor disponível na conta
vinculada do FGTS. Segundo
a Caixa, hoje há 61 milhões
de pessoas com contas do
Fundo de Garantia, que somam R$ 390 bilhões em depósitos. Ainda de acordo com
o banco, 6,1 milhões já aderiram ao saque-aniversário,
que possibilita a retirada
anual de parte do saldo. O
montante disponível para saque nesta modalidade está
em R$ 14 bilhões. A instituição financeira terá R$ 5 bilhões em recursos para a nova linha de crédito.

TUDO DIGITAL

Casa própria: prorrogação pesa no bolso
Quer
comprar
imóvel?
Eu te ajudo
Seu Castelar
Patricia Valle
patricia.valle@oglobo.com.br
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Caixa econômica Federal
anunciou que vai permitir a
pausa no pagamento do financiamento imobiliário por
até seis meses. A possibilidade
pode ser uma boa alternativa
para quem está com dificuldade de honrar os pagamentos,
mas trará um custo extra.
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban),
a carência no pagamento de
parcelas referentes a opera-

ções de crédito pode ser classificada como prorrogação da
dívida. Assim, são mantidas
as condições do contrato inicial, como quantidade de parcelas e taxa de juros, mas as parcelas são recalculadas.
As parcelas não pagas são
incorporadas ao saldo devedor, o que aumenta o valor das
prestações futuras e encarece
o custo total do financiamento. A pedido do EXTRA, o diretor-executivo da Associação
Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Andrew
Frank Storfer, fez uma simulação de quanto uma prorrogação de seis meses impacta no
custo do financiamento. Foi

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2020 - PROCESSOS: 3695/2020. Objeto Resumido:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E.E.M. PROF. PAULO DE ASSIS
RIBEIRO. Tipo de licitação: Menor Preço global. Data e hora da realização: 26 de agosto de 2020, às
08:00 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, das 09h00min às 16h00min, ou no portal da transparência.
Seropédica, 23 de julho de 2020.
EDNA FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2020 - PROCESSOS: 3940/2020. Objeto Resumido:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E.E.M. JOSÉ MARIA DE BRITO.
Tipo de licitação: Menor Preço global. Data e hora da realização: 26 de agosto de 2020, às 13:00
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, das 09h00min às 16h00min, ou no portal da transparência.
Seropédica, 23 de julho de 2020.
EDNA FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

considerado um financiamento de 80% do valor total (20%
de entrada), a juros de 8% ao
ano e um prazo de 30 anos. O
resultado mostra que, por ser

um financiamento de longo
prazo, o valor prorrogado
cresce bastante com a incidência dos juros compostos. No
caso de um imóvel de R$ 400
REPRODUÇÃO

mil, a parcela a pagar com seis
meses de prorrogação vai subir de R$ 2.948 para R$ 3.044;
e o total pago passará de R$
691.629 para R$714.045 ao
final do financiamento.
— Se estiver confiante de
que conseguirá se equilibrar
em alguns meses, postergar
pode ser uma solução. Se a situação continuar difícil, a postergação agravará o problema
lá na frente. Podendo continuar a pagar não é recomendável
a postergação — diz Storfer.
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Aponte a câmera
do celular e
converse com
o Seu Castelar

Faça as contas: especialista calcula quanto custa adiar parcelas

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020; PROCESSO Nº: 3.960/2020; TIPO DE JULGAMENTO:
MENOR PREÇO POR ITEM; OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às
necessidades da Guarda Civil Municipal de Nilópolis(SEMSEG); ABERTURA: 06/08/2020 –
às 10h; FUNDAMENTO LEGAL: DM nº 2.918/06, LFs nº 10.520/02, 8.666/93 e LC nº 123/06,
com suas alterações e normas complementares.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020; PROCESSO Nº: 1.319 /2020; TIPO DE JULGAMENTO:
MENOR PREÇO POR ITEM; OBJETO: Aquisição de materiais como ar-condicionado,
ventilador, estante metálica, arquivos de aço e impressora para atender às necessidades
das unidades do CRAS E CREAS; ABERTURA: 07/08/2020 – às 10h; FUNDAMENTO
LEGAL: DM nº 2.918/06, LFs nº 10.520/02, 8.666/93 e LC nº 123/06 , com suas alterações
e normas complementares.
Da Retirada dos Editais: Através do site nilopolis.rj.gov.br/site/transparencia.php ou de
forma presencial por pessoa devidamente identiﬁcada, com o carimbo de CNPJ da empresa,
duas resmas de papel A4, por edital. Os Editais e seus respectivos anexos, com maiores
esclarecimentos, estão à disposição dos interessados na Sede da Prefeitura, à Rua Pedro
Álvares Cabral, n.° 305, 3º andar – Centro – Nilópolis – RJ. Horário de Atendimento: das
13:30 às 16h, de segunda a sexta-feira.
Nilópolis, 23 de Julho de 2020.
Bruno Silva Costa
Coordenador de Licitações e Contratos

Segundo Pedro Guimarães,
todo o processo será digital,
feito por meio do aplicativo
do FGTS, e o trabalhador poderá indicar um outro banco
de sua preferência para
transferir o dinheiro.
— Os juros são até 75%
mais baixos do que os de outras linhas de crédito pessoal
disponíveis no mercado —
afirmou Guimarães.
Quem opta pelo saque-aniversário perde a possibilidade de sacar o FGTS integral
se for demitido. O que permanece igual é o acesso à
multa rescisória de 40% sobre o valor depositado pelo
empregador em caso de desligamento sem justa causa,
além da possibilidade de saque para compra da casa própria e em caso de aposentadoria ou doença grave.
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MARINHA DO BRASIL
GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019
Torna-se público a RETIFICAÇÃO publicada no DOU do dia 23 de julho de 2020 da Tomada de Preços
nº 001/2019 passando a vigorar conforme segue abaixo:
1. Foram alterados os apêndices do anexo I – (Projeto Básico);
2. Considerando que a Licitação foi suspensa para a realização das devidas modiﬁcações e que a
retiﬁcação altera as condições de formulação das propostas, ﬁca PRORROGADA a data de reabertura
da Sessão Pública, para o dia 10 de agosto de 2020, às 10h30min para a entrega dos envelopes
contendo a documentação e propostas.
3. Por ﬁm, informamos que o mesmo poderá ser obtido junto a Seção de Licitações e Contratos deste
Grupamento durante o horário de expediente e também através do e-mail irineu.rocha@marinha.mil.
br/silva.pablo@marinha.mil.br.

Prefeitura Municipal de Barra Mansa / RJ
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 078/2020
A Pregoeira do Município de Barra Mansa comunica aos interessados no Pregão
Eletrônico supracitado que ﬁca incluído exigência de apresentação do item 7.25.1
do edital. E onde se lê no Anexo I, Termo de Referência:
Taxa administrativa de (-0,42%)
Leia-se: Taxa administrativa de (-1,98%)
Erika Ribeiro Barbosa
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MESQUITA
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/3892/20
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020
Resta suspenso por período indeterminado “SINE DIE” a Contratação de instituição ﬁnanceira
para prestação de serviço bancário de pagamento de folha salarial dos servidores públicos
ativos, inativos, beneﬁciários e pensionistas da Prefeitura Municipal de Mesquita.
Luiz Henrique
Pregoeiro

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

EXTRATO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 013/2020
Partes: O Município de Rio Claro e o LOCADOR o Srº IVO MARIANO DA SILVA.
Processo de Despesas: nº 195/2020.
Dispensa: 023/2020.
Objeto: O LOCADOR, por este instrumento, dá em locação ao LOCATÁRIO o imóvel, situado à
Av. João Baptista Portugal, n°223, Centro, Rio Claro-RJ. A presente locação terá por ﬁnalidade o
funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, para atendimento de ﬁnalidades precípuas
da Administração Pública.
Valor: R$ 19.701,00 (dezenove mil, setecentos e um reais).
Dotação Orçamentária: nº 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
02.06.12.361.0008.2.033 APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO – 33903661000000
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – 10105 RECURSO VINCULADO EDUCAÇÃO 25%..
nº 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 02.06.12.361.0008.2.033 APOIO
ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO – 33903661000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS –
10105 SALÁRIO EDUCAÇÃO.
Prazo: 12 (doze) meses.
Assinatura: 20/07/2020.
Fundamentos: Dispensa nº 023/2020 - Artigo 24, Inciso X da Lei nº 8666/93 de 21 de junho de
1993 e suas alterações.
ANA PAULA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 016/2020
A Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Itatiaia torna pública aos interessados a data de realização do Pregão Eletrônico nº 16/2020, do tipo MENOR PREÇO, CRITÉRIO
DE JULGAMENTO POR LOTE, para registro de preços para prestação de serviços de exames de
diagnóstico por imagem. Referente ao P.A. nº 2687/2020, às 09:00 (nove) horas, do dia 06
de agosto de 2020. O Edital do Pregão Eletrônico poderá ser retirado através da página
eletrônica do Banco do Brasil S/A. – www.licitacoes-e.com.br e no site da Prefeitura, através
do Link: http://itatiaia.rj.gov.br/licitacoes. Demais informações e questionamentos poderão
ser enviados para o e-mail: licitacoes.itatiaia@gmail.com e/ou obtidas através do telefone:
(24)3352-1267. Itatiaia/RJ, 23 de julho de 2020.
Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Presencial nº 021/2019
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019
COM ITENS EXCLUSIVOS E COTA RESERVADA PARA MEI, ME, EPP
e COOPERATIVA EQUIPARADA
SUPERINTENDÊNCIA DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DE CAMPOS
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, “in ﬁne”, com fulcro no Art. 4º da lei
10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados a remarcação da licitação
na modalidade Pregão Presencial nº 021/2019, com itens exclusivos e cota reservada para a participação de
microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativa equiparada, que
estava adiada sine die, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de toners, cartucho de tinta e suprimentos para
impressora, com a ﬁnalidade de atender as necessidades de diversos setores da Prefeitura Municipal de
Campos dos Goytacazes, em um período de 12 meses.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 10 de agosto 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, 23 de julho de 2020.
José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2020 - PROCESSOS: 3696/2020. Objeto Resumido:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E.E.M. MANOEL DANTAS DE
ARAÚJO. Tipo de licitação: Menor Preço global. Data e hora da realização: 26 de agosto de 2020,
às 10:30 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, das 09h00min às 16h00min, ou no portal da transparência.
Seropédica, 23 de julho de 2020.
EDNA FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020
ADMINISTRATIVO nº 1493/2020
REMARCAÇÃO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL SU-03
MODALIDADE: Tomada de Preços
VALOR ESTIMADO: R$ 700.042,29
TIPO: Menor Preço Global
VISITA TÉCNICA ao local das obras será agendado e obtido na Secretaria Municipal de Obras,
Transporte e Serviços Públicos, telefone 0xx22-2531 2143 com o servidor técnico responsável (onde serão adquiridas Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro e Projeto
Básico) e deverá ser realizada pelo representante legal da empresa, tendo como local de saída
a sede da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos, sito à Av. José de
Alencar 1510 – Sumidouro;
EDITAL DISPONÍVEL: Dept. de Licitação – Prefeitura Municipal de Sumidouro – Tel: (0XX22)
2531-1128/1513 das 09:00 às 16:00 horas
VALOR DO EDITAL: 01 (uma) Resma (500 folhas) de Papel A4
CREDENCIAMENTO: ATÉ AS 10h00min do dia 10/08/2020
ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 10/08/2020 às 10h00min
LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal de Sumidouro – Depto. de Licitações, à Rua Alfredo
Chaves, 39, Centro, Sumidouro, RJ.
Sumidouro, 23 de julho de 2020.
Thiago Bandeira de Gouvêa Marques
Presidente CPL
Diretor do Departamento de Licitações.

