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Com as medidas tomadas para
enfrentar a pandemia, as contas públicas fecharam o ano de 2020 com
déficit de R$ 743,1 bilhões.

Ganhe Mais

O número, divulgado ontem
pelo Tesouro Nacional e equivalente a 10% do PIB, é de longe o
pior já registrado pelo governo.

B MEDIDAS NA PANDEMIA

Governo quer retomar programa
de redução de salário e jornada
Para atender os pedidos de
empresários, deve ser lançado
um plano B, com mudanças
Geralda Doca
geralda@bsb.oglobo.com.br

B O governo estuda um plano B

para atender os pedidos do setor de serviços, principalmente
de bares e restaurantes, para
renovar o programa de redução de jornada e salário ou suspensão de contrato. De acordo
com fontes a par das discussões, a ideia é propor algo
semelhante ao modelo de layoff, existente na legislação trabalhista e que já foi bastante
usado por montadoras.
O programa de redução de
jornada e salário é apontado
pelo governo como um dos
fatores responsáveis por preservar empregos com carteira assinada durante a pandeDIFERENTE

Alternativa seria
adaptar modelo
de lay-off com
negociação individual
mia em 2020. Para garantir a
manutenção de postos de
trabalho, o governo arcou
com uma parte do pagamento aos trabalhadores nos casos de redução de salário.
Quem teve o contrato suspenso recebeu o seguro-desemprego. O programa expirou em 31 de dezembro e a
avaliação é que não há espaço no Orçamento para repetir o mesmo modelo.
No modelo atual de layoff, as empresas podem reduzir jornada e salário, mas não
há ajuda do governo para
complementar a renda dos
trabalhadores. Caso haja suspensão temporária do contrato de trabalho, pelo prazo máximo de cinco meses, os empregados recebem como paga-

mento
parcelas
do
seguro-desemprego, no valor
máximo de R$ 1.900. Neste
caso, os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT). A empresa pode optar
por complementar o ganho do
trabalhador, mas isso não é
considerado salário. A legislação prevê, no entanto, que a
redução de jornada ou a suspensão de contrato no lay-off
sejam feitas por meio de sindicato. O governo avalia flexibilizar a medida para adaptar
temporariamente a legislação
e permitir que os acordos sejam feitos de forma individual.
A equipe econômica vinha
resistindo aos apelos para que
a redução de jornada e salário
fosse renovada. Mas o aumento de casos de Covid-19 e o
apelo dos empresários levaram o ministério a buscar uma
alternativa.Na última quartafeira, o presidente Jair Bolsonaro levou o presidente da Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes (Abrasel) para
uma reunião no Ministério da
Economia. O empresário relatou que pediu a renovação do
programa de redução de jornada e salário, mais tempo de
crédito para quem contraiu
empréstimos pelo Pronampe
(programa criado na crise
com juro baixo para ajudar as
empresas a atravessarem a
pandemia) e mudanças na regra do Simples. Bolsonaro
afirmou que analisaria os pedidos do setor e daria uma
resposta em duas semanas.
A possibilidade de firmar
acordos diretamente com os
trabalhadores era um dos eixos do programa de redução
de jornada e salário ou suspensão do contrato, incluído na
MP 936 no ano passado.

OS NÚMEROS DO EMPREGO

Mesmo sem
carnaval, pode
haver folga
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FONTE: MINISTÉRIO DA ECONOMIA

País criou 142,6 mil vagas
B No ano da pandemia de Co-

vid-19, o Brasil conseguiu criar 142.690 vagas com carteira
assinada, mas não para as mulheres. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) de
2020, divulgados ontem pelo
Ministério da Economia, enquanto para os homens foi registrado um saldo positivo de
230,2 mil postos, no caso de-

las as demissões superaram as
contratações em 87,6 mil.
A divisão sexual do trabalho, tanto doméstico como remunerado, explica o resultado
desfavorável às mulheres. Presentes principalmente nos serviços, como cabeleireiras e
vendedoras, elas foram mais
afetadas quando a quarentena
obrigou que essas atividades
parassem. O emprego domés-

tico, 95% feminino, também
despencou. Frente a 2019, a
queda chegou a 25%, diante
da necessidade de isolamento
e da redução da renda das famílias. Além disso, o fechamento de creches e escolas impede que busquem trabalho.
A taxa de desemprego geral
ficou em 14,1% no trimestre
encerrado em novembro, segundo o IBGE.

Empresa abre mais de cem oportunidades
BA

Ocyan, empresa do setor
de óleo e gás, está com mais
de cem vagas abertas para
contratação a partir de fevereiro. As posições são para
atuação na cidade do Rio de
Janeiro, além de Santos e
Macaé. Os interessados devem acessar a página Nossa
Gente do site www.ocyan-

sa.com e efetuar o cadastro.
— Temos um objetivo de
dedicar 40% das vagas que
abriremos no decorrer de
2021 a negros e pardos. Não
se trata de vagas exclusivas,
mas é uma meta importante
que vamos nos dedicar para
alcançar — detalhou o diretor de Pessoas & Gestão da

A Pregoeira comunica aos interessados no Pregão Eletrônico supracitado, da DECISÃO proferida pelo Exmo Sr. Secretário Municipal de Saúde, face ao RECURSO INTERPOSTO pela
licitante AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, que decidiu pela improcedência do mesmo.

José Cláudio da Silva
Secretário Municipal de Administração

2020

-331.901

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO ELETRONICO Nº 080/2020B

Rio Claro/ RJ, 28 de Janeiro de 2021.

2019

-67.906

A Pregoeira comunica aos interessados no Pregão Eletrônico supracitado, da DECISÃO proferida pelo Exmo Sr. Secretário Municipal de Saúde, face ao RECURSOS INTERPOSTOS que
decidiu pela improcedência em relação aos licitantes REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES
e EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO e pela procedência em relação ao
licitante WALUS LOCAÇÃO E TURISMO LTDA .
Angelita dos Santos Halfeld
Pregoeira

Tendo em vista que a Administração tem o poder de, a qualquer momento e de ofício,
rever seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial, em cumprimento ao disposto no Artigo 49, da Lei federal nº 8.666/93 e Súmula
473 do STF, RESOLVE assim: ANULAR POR ILEGALIDADE o presente procedimento licitatório, PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2021 - FMS, Processo Administrativo nº 453/2020
que ocorreria no dia 01/02, cujo objeto é Registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de material de construção, hidráulico, madeira e elétrico, para atendimento de
serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais do hospital Municipal
Nossa Senhora da Piedade de Rio Claro.
Motivo: O Projeto Básico e Edital da referida licitação foram lançados com marcas nos
itens o que é vedado pela Lei nº 8.666/93.
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AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2020

ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 001/2021 - FMS

2017

SALDO DE VAGAS EM 2020

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

142.690

pular tenha sido cancelada este
ano, a maioria das empresas
pretende manter as folgas previstas no período com feriado
na terça-feira e dispensa dos
funcionários na segunda-feira.
Sem desfile nem bloco na
rua, a solução foi recorrer ao
critério da própria empresa para definir o regime de trabalho
ou buscar orientação em associações setoriais. A Fecomercio-RJ orientou associados a
seguirem a convenção coletiva
da categoria. Na indústria, setores administrativo e jurídico
devem manter a folga estendida. Já os setores produtivos
poderão dar expediente de
acordo com a demanda e com
a convenção da categoria.
Ao contrário do imaginário
popular, a “terça-feira gorda”
não é feriado nacional. É o dia
específico do carnaval segundo o calendário, mas para ficar
livre do expediente na data é
preciso que ele seja considerado feriado estadual.
Segundo especialistas, as
empresas podem fazer acordos com os empregados para
compensar as horas não trabalhadas na segunda e na quartafeira. A União já decidiu que,
para o funcionalismo público, os dias 15 e 16 de fevereiro e o dia 17 até as 14h serão
pontos facultativos para os
órgãos públicos federais. O
estado e o município do Rio
anunciaram que seguirão a decisão da União.

Érika Ribeiro Barbosa
Pregoeira

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Carmo
AVISO DE PREGÃO 0002/2020
A Prefeitura Municipal de Carmo-RJ, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados que se fará realizar na sala da Comissão Permanente de Licitação, a realização do
Pregão Presencial nº 0002/2021 SRP, Processo Administrativo Nº 03082/2021.
Objeto: A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual
Contratação de Empresa especializada para fornecimento de MATERIAIS DE CURATIVOS,
para atender as necessidades das Unidades de Saúde e Estratégias de Saúde da Família do
Município de Carmo, com fornecimento regular no período de 12 meses após a publicação
da respectiva ARP, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde/FMS, de acordo
com as condições e especificações contidas no Anexo I (Proposta e Preços) e Anexo II
(Termo de Referência), partes integrantes deste Edital.
Data da Licitação: 10/02/2021 ás 10:00 horas.
Valor do Edital: 02 (duas) Resmas de papel A5 (500 folhas).
Local e Horário para adquirir o Edital: Praça Princesa Isabel nº 15, 2º piso, sala 01, Centro Administrativo, Centro-Carmo/RJ, (Setor de Licitações) no horário de 13h00min ás
16h00min, e/ou pelo site www.carmo.rj.gov.br, identificando a empresa solicitante e a licitação desejada.
Carmo-RJ, 27/01/2021.
Ivan Lima Praxedes
Presidente/Pregoeiro
Portaria nº 282/2021

Ocyan, Nir Lander.
A empresa busca profissionais para as funções de técnico(a) de planejamento, de
controle, engenheiro(a) de
planejamento, técnico(a) de
materiais, de qualidade, engenheiros de qualidade, eletricista, mecânico, eletrônico, desenhista, projetista, su-

pervisor(a), coordenador
(a), programador(a) etc.
A gerente de Pessoas da
companhia, Bruna Fonseca,
destaca que outras oportunidades adicionais serão abertas ainda este ano.
Mais informações sobre os
requisitos e como se candidatar estão no site da Ocyan.

SENAI
Pregão Eletrônico nº 065/2020
Aviso de Cancelamento

FIRJAN/SENAI/SESI/IEL/CIRJ
Pregão Eletrônico nº 047/2020
Aviso de Cancelamento

Comunicamos que a licitação em
referência foi cancelada.
Comissão de Licitação

Comunicamos que a licitação em
referência foi cancelada.
Comissão de Licitação

SENAI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

FIRJAN/SENAI/SESI/IEL
Pregão Eletrônico nº 93/2019
Aviso de Cancelamento

Objeto: Aquisição de impressoras 3D com
registro FINAME, para atendimento ao SENAI
(Projeto Biomol).
Disputa de lances: 09/02/2021, às 10h

Comunicamos que a licitação em
referência foi cancelada.
Comissão de Licitação

t
s

Retirada do edital: portaldecompras.ﬁrjan.com.br

Comissão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2021
ADMINISTRATIVO nº 2631/2020

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL”.
ÓRGÃO GESTOR: Fundo Municipal de Saúde de Sumidouro/RJ
MODALIDADE: Pregão Presencial
VALOR ESTIMADO: R$ 209.682,72
TIPO: Menor Preço
EDITAL DISPONÍVEL: Dept. de Licitação – Prefeitura Municipal de Sumidouro – Tel: (0XX22)
2531-1128/1513 das 09h às 16h.
VALOR DO EDITAL: 01 (uma) Resma (500 folhas) de Papel A4
CREDENCIAMENTO: ATÉ AS 10h do dia 11/02/2021.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 11/02/2021, às 10h.
LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal de Sumidouro – Depto. de Licitações, à Rua Alfredo
Chaves, 39, Centro, Sumidouro, RJ.
Sumidouro, 28 de janeiro de 2021.
Thiago Bandeira de Gouvêa Marques
PREGOEIRO
Diretor do Departamento de Licitações.

