Quarta-feira, 18 de novembro de 2020

EXTRA 〈 13

extra.globo.com

CAMILLA PONTES
camilla.pontes@extra.inf.br

Servidor

PEDRO TEIXEIRA

Sispatri 2020
começa no dia 7
B Começa no dia 7 de dezembro o

prazo para o servidor ativo do estado entregar a declaração on-line de bens e valores ao Sistema
de Controle de Bens Patrimoniais dos Agentes Públicos do Poder Executivo Estadual, o Sispatri. O prazo total para o envio será de 60 dias, sendo a data final o
dia 4 de fevereiro de 2021. O sis-

STF: Maia tem que
responder sobre
dados da reforma

Frente Parlamentar
quer informações
sobre a PEC

O Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu que o presidente
da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), deve
responder aos questionamentos feitos no Mandado de Segurança 37.488 sobre os dados
utilizados como base para o
texto da reforma administrativa, a proposta de emenda à
Constituição (PEC) 32/2020.
Na decisão, o ministro Marco
Aurélio excluiu o ministro da
Economia, Paulo Guedes, da
responsabilidade.

B O mandado foi ajuizado pela

B

tema fica disponível no Portal do
Servidor (no link www.servidor.gov.br). A entrega da declaração é obrigatória para todos os
servidores ativos do Executivo,
inclusive para os comissionados
e aqueles que possuem algum
vínculo ativo. A ControladoriaGeral do Estado (CGE RJ) é a responsável pela gestão do sistema.

Entrada da Controladoria-Geral

Frente Parlamentar Mista em
Defesa do Serviço Público (Servir
Brasil) e requere a suspensão da
tramitação da PEC por falta de
informações, principalmente
sobre os impactos orçamentários. A Secretaria-Geral da Mesa
da Câmara dos Deputados disse
que a Casa vai apresentar informações nos autos do mandado
de segurança “em atenção à
decisão do Ministro Marco Aurélio, nos termos da lei que rege
essa ação”, informou a nota.

MÁRCIA FOLETTO/06.05.2019

B COM A ALTA DA INFLAÇÃO

Salário mínimo deve
ir a R$ 1.088 em 2021
Valor é R$ 21 mais alto do que o previsto no orçamento
redondado, R$ 1.088.
O novo cálculo deve ser contemplado pelas leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do
Orçamento Anual (LOA), que
ainda não foram votadas no
Congresso Nacional.
Apesar do aumento em relação à previsão anterior, o trabalhador não terá alta real do salário mínimo em 2021, já que apenas a inflação será reposta pelo
reajuste. Isso ocorre porque o

Brasil deixou de ter uma política
de valorização do salário mínimo. Esse mecanismo vigorou no
país entre 2011 e 2018 e previa
que o piso nacional fosse reajustado pela inflação, acrescido da
variação do Produto Interno
Bruto (PIB) registrada dois anos
antes. Desde 2019, o governo
tem buscado manter o reajuste
do salário mínimo indexado
apenas pela inflação, como prevê a Constituição.

Bolsa Família pode ter
auxílio-creche de R$ 200

Enel é notificada
por possíveis
cobranças
abusivas

to em R$ 1 mil, segundo técnicos a par do assunto.
O projeto foi enviado pelo Ministério da Cidadania ao Palácio
do Planalto e aguarda definição
do presidente Jair Bolsonaro e
da equipe econômica. A expec-

B Fornecedora de energia elé-
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B A revisão da projeção de inflação anunciada ontem pelo governo deve fazer com que o salário mínimo em 2021 seja de R$
1.088, valor R$ 21 superior ao
previsto no Orçamento.
Em agosto, o Ministério da
Economia divulgou uma previsão orçamentária na qual previa
que o piso nacional fosse reajustado em 2,09%, equivalente à
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BA

proposta de reformulação
do Bolsa Família prevê um gasto adicional de R$ 5,1 bilhões
para premiar um universo de
1,8 milhão de crianças por desempenho escolar e nos esportes, além de um auxílio-creche.
Os recursos virão do orçamento
adicional do programa para
2021, que saiu de R$ 29,5 bilhões para R$ 34,8 bilhões, conforme a proposta orçamentária
enviada ao Congresso.
O projeto propõe contemplar
vencedores da Olimpíada de
Matemática e alunos que se destacarem em Ciência e Tecnologia e em eventos esportivos, por
exemplo. O prêmio está previs-

projeção para a inflação medida
pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC) naquela
ocasião. Assim, o salário mínimo subiria dos atuais R$ 1.045
para R$ 1.067 no ano que vem.
Com a alta nos preços dos alimentos, a previsão para o INPC
aumentou. O Boletim Macrofiscal divulgado pela pasta ontem
estima que o indicador fechará
o ano em 4,1%. Com isso, o piso
subiria para R$ 1.087,84 — ar-

DESEMPENHO ESCOLAR

Projeto do Ministério
da Cidadania prevê
prêmio de R$ 1 mil
para bons alunos
tativa do ministro da pasta,
Onyx Lorenzoni, é de que a proposta seja anunciada pelo governo depois do segundo turno
das eleições municipais.
Uma das principais mudanças é a ampliação do foco da co-

bertura, que passará a ser da
primeira infância até a emancipação, com a unificação de todas as políticas sociais.
Além da renda mínima de
cerca de R$ 200, o projeto prevê
uma ajuda de R$ 52 para famílias carentes com crianças de até
5 anos de idade e auxílio-creche
de cerca de R$ 200 para mães
que conseguirem uma colocação no mercado de trabalho.
As novas regras vão permitir
que beneficiários a que perderem o emprego voltem automaticamente, sem precisar ir para
o fim da fila, como é hoje. Na visão do Ministério da Cidadania,
as pessoas ficam com medo de
perder o benefício e acabam dependentes do governo.
t
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trica dos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Goiás, a Enel Distribuidora foi notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon),
órgão do Ministério da Justiça
e Segurança Pública, a prestar
informações sobre o aumento
de reclamações por supostas
cobranças indevidas.
Dados do Sistema Nacional
de Informações de Defesa do
Consumidor (Sindec), que reúne as queixas registradas nos
Procons em todo o Brasil,
apontaram um perfil que classificou como “destoante” das
reclamações feitas contra a distribuidora em relação as demais empresas do setor.

Prêmio do concurso neste ano deve chegar a R$ 300 milhões

Já dá para apostar
na Mega da Virada
B Começaram nesta semana as

apostas da Mega da Virada, que
neste ano tem um prêmio estimado de R$ 300 milhões. Quem
quiser fazer sua fezinha deve
procurar uma casa lotérica, usar
o aplicativo Loterias Caixa ou
acessar o portal Loterias Caixa,
em loteriasonline.caixa.gov.br.
O concurso especial será sorteado no dia 31 de dezembro. As
apostas poderão ser feitas até as
17h do último dia do ano.
A aposta simples, com seis
dezenas, custa R$ 4,50. Mas o
apostador pode escolher até 15
números, dos 60 disponíveis no
volante. Nesse caso, o valor a
pagar chega a R$ 22.522,50.
Há ainda a possibilidade de
optar pela surpresinha, quando

o sistema escolhe os números
aleatoriamente para o apostador, ou por bolões.
Para jogar pela internet, o
apostador deve ser maior de 18
anos, efetuar um cadastro e ter
cartão de crédito. O cliente escolhe seus palpites, insere no
carrinho e paga todas as suas
apostas de uma só vez. O valor
mínimo da compra no portal
(que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis,
além da Mega) é de R$ 30 e o
máximo é de R$ 500 por dia.
Clientes com acesso ao internet banking da Caixa podem fazer suas apostas pelo computador pessoal, pelo tablet ou pelo
smartphone. Neste caso, podem ser feitas das 8h às 22h.
t
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MESQUITA
AVISO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/6300/20
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020
OBJETO: Aquisição de uniformes padronizados para os servidores da Subsecretaria Municipal
de Defesa Civil do Município de Mesquita.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
Abertura das Propostas: 08/12/2020, às 10:00 horas. Início da Disputa de Preços: 08/12/2020, às 14:00 horas.
E D I TA L E I N F O R M A Ç Õ E S : O E d i t a l e s t a r á d i s p o n í v e l n o e n d e r e ç o e l e t r ô n i c o
www.licitacoes-e.com.br, ou pelo Portal de Transparência do município.
Telefone: (21) 2042-3085.
Ramon Rios
Pregoeiro

t
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
AVISO DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Rio Bonito

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ

Pregão Presencial nº 022/2020

AVISO DE ALTERAÇÃO E REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 080/2020/B

A Prefeitura Municipal de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, por seu Pregoeiro, devidamente
autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, torna público que fará realizar Pregão Presencial nº
022/2020, referente ao processo n° 3857/2020, cujo objeto é o Registro de Preços para futura
aquisição de medicamentos para atendimentos a ordens judiciais, em atendimento à Secretaria
Municipal de Saúde. Propostas e documentações serão recebidas no dia 03/12/2020, às 10:00 horas, no Prédio do Centro Administrativo, Bloco B, à Rua Ramira Schueller, nº 10 – Retiro Schueller –
Praça Cruzeiro – Rio Bonito – RJ. O Edital completo será obtido a partir da publicação, no endereço
acima citado, no horário de 10:00 às 16:00 horas. Custo do Edital: 1 Resma de papel A4. Outras
informações poderão ser obtidas também no mesmo endereço ou pelo telefone (21) 2734-0433.
Rio Bonito, 17 de novembro de 2020.
Diego de Figueiredo Santos
Pregoeiro

O Pregoeiro comunica aos interessados que, em face a impugnação e parecer técnico
da Gerente de Controle e Avaliação, inclua-se no anexo II, Exigências de habilitação,
qualiﬁcação técnica:
c) Atestado de capacidade técnica compatível com o objeto licitado;
d) Certiﬁcado de Responsabilidade Técnica dos Proﬁssionais vinculados ao objeto
vinculado;
e) Cópia do certiﬁcado de registro do equipamento e Registro na ANVISA.
Início do recebimento das propostas: 23/11/2020 às 17:30 horas
Encerramento de recebimento de Propostas: 03/12/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 03/12/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 03/12/2020 às 09:30 horas
Ezequiel Antunes Laureano
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº.091/2020 - PROCESSOS: 8428/20. Objeto Resumido:
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, ILUMINAÇÃO, SOM, GERENCIAMENTO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO. Data e hora da realização: 01 de dezembro
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, 17 de novembro de 2020.
EDNA FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2020 - PMI
Processo: 3247/20
Objeto: “Conjunto De Procedimentos Necessários Ao Registro Formal De Preços Objetivando
Futuras Contratações De Empresa Para A Realização De Serviços Comuns De Drenagem E
Saneamento A Partir De Projetos Executivos Fornecidos Pela Prefeitura E/Ou Órgão Participante,
Nos Termos Da Legislação Vigente, Especialmente, A Lei Nº 8666/93 e o Decreto Municipal 24/20”
Critério de Julgamento: Menor preço global - Data e Hora de Abertura: 01/12/2020 ÀS 10:00h.
Para maiores informações : e-mail cpl@itaborai.rj.gov.br
Beatriz Maciel Caetano - Pregoeira da PMI

SESI
PREGÃO ELETRÔNICO SN Nº 165/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

Firjan/SENAI/SESI/IEL
Pregão Eletrônico nº 127/2020
Aviso de Licitação

Objeto: Aquisição de equipamentos de
Laboratório de Ciências escolar, para
atendimento ao SESI.
Abertura das propostas: 30/11/2020, às 10h.
Retirada do edital: portaldecompras.ﬁrjan.com.br

Objeto: Contratação de empresa para
fornecimento de Sistema de Gestão de
Desempenho.
Abertura das propostas: 27/11/2020, às 10h
Retirada do edital: portaldecompras.ﬁrjan.com.br
Comissão de Licitação

Comissão de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº.092/2020 - PROCESSOS: 6638/20. Objeto Resumido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA. Data e
hora da realização: 01 de dezembro 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, das
09h00min às 16h00min, ou no portal da transparência.
Seropédica, 17 de novembro 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
Ratiﬁco parecer da Procuradoria Geral do Município e da Controladoria Geral do Município,
autorizando o pagamento de Internação em UTI em caráter urgência em paciente da
rede municipal de saúde na G.L.N. Serviços Hospitalares e Assessoriais LTDA, CNPJ
10.562.003/0001-72, pelo valor global de R$ 153.105,56(Cento e cinquenta e três mil cento e
cinco reais e cinquenta e seis centavos), conforme processo administrativo nº 454/2020, por
dispensa de licitação, nos termos do inciso IV do artigo 24 da Lei n° 8.666/93.
Rio Claro-RJ, 17 de Novembro de 2020.
Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretária Municipal de Saúde
Mat.: 30/107

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
AVISO DE LICITAÇÃO
Proc. Adm. nº 3835/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2020
ABERTURA: 04 de Dezembro de 2020
HORÁRIO: 09:00 HORAS (COM TOLERÂNCIA DE 5 MINUTOS)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS)VEÍCULOS NOVOS(1
TIPO VAN E 2 VEÍCULOS DE PASSEIO) COM ZERO HORA DE USO –CONVÊNIO SICONV PARA
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. O
Edital completo para apreciação e retirada encontra-se disponível no Portal da Transparência no site
www.guapimirim.rj.gov.br ou na sede Prefeitura Municipal de Guapimirim - localizada à Av. Dedo de
Deus, 1161 - Cantagalo Guapimirim/RJ, mediante o fornecimento de 1 resma de papel A4 e carimbo
do CNPJ da empresa, das 08hs às 17h.
Guapimirim/RJ 18 de Novembro de 2020.
LUZIA LOPES ÁVILA -PREGOEIRA

