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Senado derruba
veto a reajuste
B Em uma derrota para o gover-

no e especialmente para o ministro da Economia, Paulo Guedes,
o Senado derrubou ontem, por
42 votos a 30, o veto do presidente Jair Bolsonaro à possibilidade de reajuste dos servidores
públicos até o fim de 2021. A
derrubada definitiva do veto
ainda depende de análise da Câmara. Para evitar uma derrota, o
governo conseguiu adiar para a
tarde de hoje a votação do veto
na Câmara. O congelamento

dos reajustes dos servidores de
todas as esferas (federal, estaduais e municipais) foi incluído
no projeto de socorro a estados e
municípios por conta da crise
causada pelo coronavírus.
O trecho vetado por Bolsonaro
— e agora derrubado pelo Senado — blinda algumas categorias,
como médicos e policiais, do congelamento de salários imposto a
servidores públicos da União, estados e municípios, como contrapartida ao auxílio federal.

Sessão remota do Congresso

STF analisa tema
sobre revisão geral
anual de salários

Pesquisa sobre
retorno ao trabalho
presencial

B O Supremo Tribunal Federal

B O governo federal lançou on-

(STF) julga hoje o Tema 624 de
repercussão geral para definir
se há a possibilidade de o Poder
Judiciário determinar ao chefe
do Poder Executivo, quando
houver a existência de mora, o
envio de projeto de lei para garantir o direito constitucional
dos servidores públicos à revisão geral anual. O relator é o
ministro Luiz Fux. Em decisão
anterior sobre o tema, a corte
concluiu, em setembro de 2019,
que não cabe ao Judiciário, que
não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento
de isonomia (igualdade).

tem uma pesquisa para ser feita
com os mais de 600 mil servidores federais ativos sobre o retorno ao trabalho presencial e saber seus receios e expectativas.
A pesquisa está disponível no
link http://bit.ly/PesquisaEnap.
São 25 questões para serem
respondidas em um tempo estima de 10 a 15 minutos. A participação do servidor é anônima e
voluntária. A iniciativa é uma
parceira da Escola Nacional de
Administração Pública (Enap),
com a Secretaria de Gestão e
Desempenho de Pessoas do
Ministério da Economia e o
Banco Mundial.

B VALE TAMBÉM PARA SUSPENSÃO DE CONTRATO

Salário e jornada ainda reduzidos
ARQUIVO

Governo vai prorrogar a MP
936 por mais 60 dias. Empresas
precisam esperar o decreto
Geralda Doca, Bruno
Rosa e Karen Garcia
economia@oglobo.com.br

B Com as dificuldades das em-

presas na retomada de atividades, sobretudo as do setor de
serviços, o governo deve prorrogar por mais 60 dias o prazo
máximo dos acordos de de suspensão de contrato de trabalho
e de redução de salário e jornada. Será a segunda prorroga-

A MP foi editada em abril

ção das regras estabelecidas
pela medida provisória (MP)
936, editada em abril e que virou lei após aprovação do Congresso para ajudar empresas a
atravessar a crise.
É uma tentativa do governo
de reduzir o ritmo de fechamento de vagas até o fim do
ano, já que a medida garante
estabilidade no emprego por
período equivalente ao do

acordo. No entanto, especialistas alertam que, sem um horizonte de melhora da economia, o efeito pode ser limitado.
Para renovar os acordos, as
empresas precisam aguardar a
publicação de um decreto do
presidente Jair Bolsonaro no
Diário Oficial da União. A minuta já foi enviada pela equipe
econômica ao Planalto.
A medida atende especialmente a um pedido da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), enviado
ao Ministério da Economia no
fim de julho, diante das restrições para a reabertura dos ne-

Rede faz promoção até o dia 30
de muitos clientes
pedirem nas redes sociais a
tradicional “Semana da Beleza”, inviabilizada pela pandemia, a rede de Supermercados Guanabara decidiu colocar diversos produtos de
higiene e beleza em promoção até o próximo dia 30.
A empresa lembra que é
importante cada cliente fazer a sua parte, evitando ir
acompanhado à loja e usando máscara. A rede ressaltou
que segue as recomendações
dos órgãos de saúde. Veja ao
lado alguns descontos oferecidos hoje e amanhã.

ARQUIVO

B Depois

t
s

ALGUNS DESCONTOS OFERECIDOS

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

XAMPUS
Kit Elseve ou Pantene
(375ml+170ml / 350ml+175ml) R$ 13,75.
Kit Novex ou Dabelle - R$ 8,75.
Shampoo Dove, Pantene ou
Elseve (400ml/Tresemmé) R$ 9,99.
Shampoo ou Condicionador
Suave (325ml) - R$ 2,99.
....................

Há medidas de segurança

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

Partes: Municipio de Rio Claro e Clínica Odontológica Fernanda Oliveira Ltda - ME
Objeto: O presente termo tem por objeto a a prorrogação de prazo do CONTRATO acima
referenciado, no qual a contratada se compromete a prestar serviços de confecção de próteses
dentárias (fornecimento de kits) em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Rio Claro/RJ.
Processo Administrativo: n° 0207/2019
Valor anual: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).
Dotação Orçamentária: 05.05.16.10.301.0014.2.160 – 3.3.90.39.51.00.00.00.11650 - 000174
Prazo: 12 (doze) meses.
Fundamentos: Art. 57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
Rio Claro-RJ, 19 de agosto de 2020.
Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretária Municipal de Saúde

DESLIGAMENTO PROGRAMADO
Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário
especificados abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de
isolamento social para conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos
emergenciais que são extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento
de energia de nossos clientes.
Dia: 23/08/2020

08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
Dia: 24/08/2020
Horário
09:00 às 12:00
09:00 às 12:00
09:00 às 12:00
09:00 às 12:00
09:31 às 12:00
09:31 às 12:00
09:31 às 12:00

Endereço

Nº Deslig.

MAGÉ
Travessa Saquarema - Morro das Cabritas - Santo Aleixo Morro do Saco - Magé
Travessa 8 - Casacata - Santo Aleixo - Magé
Rua Arlete Brandão - Santo Aleixo - Magé
Rua Laura Magalhães Teixeira - Santo Aleixo - Magé

13634049
13634077
13634077

Endereço

Nº Deslig.

DUQUE DE CAXIAS
Rodovia Rio Teresópolis - Figueira - Duque de Caxias
Ruas 1, 4 - Vila Canaan - Vila Santa Cruz - Parque Paulista Santa Cruz da Serra - Duque de Caxias
Rua Cibele - Parque Paulista - Duque de Caxias
Rua Sibele - Parque Paulista - Duque de Caxias
GUAPIMIRIM
Avenida Dedo de Deus - Guapimirim - Guapimirim
Rua Buritizeiros - Cantagalo - Guapimirim
Rua Cambucas - Cantagalo - Guapimirim

Estamos com você, mesmo à distância.

DESODORANTES
Desodorante Suave aerossol R$ 4,99.
Nívea aerossol - R$ 6,99.

BEBÊS
Lenços Huggies Turma Da
Mônica - R$ 5,99.
Fralda Looney Tunes
(Jumbinho) - R$ 7,99.
Fralda Personal, Turma Da
Mônica ou Baby Sec – R$ 9,99.
....................

OUTROS
Coloração Cor & Ton Ou
Maxton - R$ 7,99.
Hidratante Paixão ou
Monange (200ml) – R$ 3,99.
Sabonete Líquido Nutriene
(250ml) - R$ 1,99.

AVISO DE LICITAÇÃO

Extrato Contratual
I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2019/FMS

Horário

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

13634049

13659021
13659021
13659021
13659021
13659535
13659535
13659535

O SENAI CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL
torna públicas para conhecimento de todos os interessados, que se encontram
instauradas as seguintes licitações:
PROCESSO PE 637/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE
MICROSOFT SCHOOL LEVEL
DATA FINAL PARA INSERÇÃO DE PROPOSTA: 28/08/2020 às 10:00 horas.
O recebimento das propostas, a abertura e os lances ocorrerão no ambiente de
internet, e os requisitos para obtenção de senha e o edital com todas as informações
estão à disposição, gratuitamente no site: http://compras.cetiqt.senai.br.
Rio de Janeiro, 20 de Agosto de 2020.

gócios em várias cidades. Em
Belo Horizonte, por exemplo,
os estabelecimentos ainda estão fechados. Além disso, os dados do emprego formal em julho, medidos pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que serão
divulgados nesta semana, devem confirmar que os setores
de serviços e comércio continuam impactados pela crise.
Segundo o presidente da
Abrasel, Paulo Solmucci, os negócios do setor que reabriram
estão faturando apenas 30%
em comparação com a situação
anterior à pandemia e não con-

seguem manter os pagamentos
dos funcionários:
— As empresas dos setores
de comércio, serviços e turismo estão muito afetadas.
Para Mateus Siqueira, sócio
do Lilia Café, que tem duas unidades no Centro do Rio, a prorrogação é bem-vinda. Desde o
início da pandemia, de 22 funcionários, ele demitiu quatro e
suspendeu os contatos de outros 14. O restaurante da Rua
do Senado abriu parcialmente,
mas o movimento é fraco. O decreto estenderá também em 60
dias o auxílio emergencial de
R$ 600 para os intermitentes.

Maquininhas
poderão repassar
R$ 10 bilhões

Ensino superior
pode ficar mais
caro após reforma

B O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a lei que
cria uma linha de crédito de
R$ 10 bilhões para pequenos
empreendedores por meio
de maquininhas de cartão.
Instituições
financeiras
aguardam a publicação do
texto, prevista para hoje, para definir como participarão
do novo programa. A expectativa é que a Caixa Econômica Federal busque boa
parte desses recursos, mas
fintechs também já fazem
planos para atuar na modalidade de empréstimos.

B Caso

seja aprovada pelo
Congresso, a proposta do
governo de unificar PIS e
Cofins na Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS)
com alíquota única de 12%
na reforma tributária pode
encarecer em 10% as mensalidades do ensino superior privado já no próximo
ano. Neste cenário, o país
pode ter uma perda de 1,6
milhão de alunos até 2030
nas instituições particulares. Desse total, 1,3 milhão
seria de novos estudantes
que deixariam de ingressar.

Prefeitura Municipal de Barra Mansa / RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR
Início do recebimento das propostas: 21/08/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 02/09/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 02/09/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 02/09/2020 às 09:30 horas

Comissão Permanente de Licitação

Maiores informações e o edital poderão ser obtidos pelo telefone (24) 2106-3411, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020 - SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 - SRP

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no
uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a
licitação, na Modalidade Pregão Presencial nº 009/2020, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros – veículos
tipo “Van” e tipo “Utilitário”, incluindo motorista e combustível, para atender as
demandas oriundas do programa TFD, munícipes portadores de insuﬁciência renal
e/ou crônica que necessitam de hemodiálise e pacientes em tratamento oncológico.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 03 de setembro
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, 19 de agosto de 2020.
Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior
Pregoeiro

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no
uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a
licitação, na Modalidade Pregão Presencial nº 002/2020, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de fórmulas infantis e
suplementos, para atender a demanda oriunda do Programa de Alergia Alimentar Departamento de Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde; Fundação Municipal
de Saúde e Fundação Municipal da Infância e da Juventude, durante o período de
12 (doze) meses.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 02 de setembro
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, 19 de agosto de 2020.
Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior
Pregoeiro

