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Perícia médica
nos municípios
B A Assembleia Legislativa do Rio

(Alerj) aprovou ontem um projeto que permite ao servidor público estadual realizar a perícia médica em unidades de saúde municipais, vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Pela
proposta, também será possível
fazer consultas para emissão de
laudo comprobatório da incapa-

cidade temporária ou para concessão de aposentadoria por invalidez. O texto seguiu para o governador em exercício, Cláudio Castro, que terá até 15 dias úteis para
decidir pela sanção ou veto. O objetivo é facilitar o acesso dos servidores que moram em cidades que
não têm órgão estadual responsável pela perícia médica.

Posto de perícia médica

Servidores do
Previ-Banerj na
Previdência do Rio

Norma deverá ser
regulamentada pelo
Executivo estadual

B Os servidores da Caixa de Pre-

B A medida ainda vai precisar

vidência do sistema Banerj (Previ-Banerj), do extinto banco do
estado, que optaram por receber
o pagamento total das contribuições em liquidação extrajudicial
podem retornar ao sistema de
Previdência do Rio. A Alerj aprovou ontem o projeto. O texto
seguiu para sanção ou veto do
governador em exercício, Cláudio Castro. A autoria é dos deputados André Ceciliano (PT), Luiz
Paulo (sem partido), Waldeck
Carneiro (PT) e Lucinha (PSDB).

ser regulamentada pelo Executivo estadual para valer na
prática. Pela proposta, para
ter direito ao retorno, o participante do Previ-Banerj deverá ter dez anos de contribuição efetiva no momento da
liquidação e terá que depositar o valor integral recebido,
com atualização pelo índice
oficial de correção. A Fazenda
Pública Estadual poderá parcelar os valores a serem depositados pelos participantes.

B ECONOMIZE!

Plataforma ‘Qual Oferta’ está de volta
mundo, e no Brasil não foi diferente. Agora, a atividade
econômica gradualmente retoma seu ritmo, mas ainda há
um longo caminho a percorrer. Por isso, do lado do consumidor, a compra consciente se torna mais importante
do que nunca. Para ajudar na
busca da melhor relação entre custo e benefício, volta ao
ar hoje o "Qual Oferta", plataforma dos jornais EXTRA, O
Globo e Expresso, que reúne
promoções de supermercados, drogarias e lojas de departamento de Rio e Grande
Rio, no impresso e no digital.
No digital, a nova ferramenta qualoferta.com.br oferece
diferentes conteúdos referentes a promoções de alimentos

e bebidas, produtos de limpeza, eletroeletrônicos, higiene e
beleza, linha branca, smartphones, papelaria e escritório e
tecnologia. A iniciativa, uma
inovação no modelo de anúncio de ofertas publicadas pelos
três jornais diários do Grupo
Globo, tem previsão de expansão para outros estados e demais segmentos do varejo.
Nesse retorno, o "Qual Oferta" ganhou uma interface mais
interativa pelo celular: o consumidor poderá acessar uma
promoção e ser levado diretamente para os sites varejistas
para comprar sem sair de casa.
— Seja para quem vai conferir a oferta e tomar a decisão
em trânsito ou no momento
de compra, ou ainda para
quem está em casa, tendo que

se desdobrar entre o home office e os cuidados com a família, a opção no celular é mais
simples e rápida, com as melhores promoções na palma
da mão — afirma Ricardo Rodrigues, Diretor Nacional de
Negócios da Editora Globo.
O portal também tem como
objetivo impulsionar o varejo.
Rodrigues ressalta que, para o
setor, é vantajoso ter as marcas do Grupo Globo validando
as promoções e fazendo a curadoria dos melhores preços:
— Adaptamos nosso produto e conseguimos atingir
mais usuários. Independentemente da marca que eles consomem, o "Qual Oferta" entrega as melhores oportunidades
porque tem a integração de
todos os nossos produtos.
Darlene Campos, head de
Varejo da Editora Globo, também destaca a ampliação do
serviço neste momento em
que o varejo precisa tomar fôlego, a dois meses do Natal.

Queixas sobre
internet banda larga
têm alta de 26%

PIX: BC recebeu
reclamações sobre
cadastro indevido

Fundadora do
Nubank pede
desculpas por fala

B Com a pandemia e a necessidade de praticar o isolamento social, muitas pessoas passaram a trabalhar de
casa e, com isso, perceberam
que a internet contratada
não era tão boa assim. De
acordo com um levantamento feito com base nas queixas
efetuadas no portal Reclame
Aqui, a insatisfação com a
banda larga na quarentena
cresceu 26,91%, comparando o período entre março e
setembro de 2020 e 2019.
Veja como e onde reclamar
no site do EXTRA.

B O Banco Central (BC) está
avaliando reclamações formais sobre cadastros indevidos no Pix, que levaram o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de São
Paulo (Procon-SP) a notificar fintechs nesta semana.
Segundo o diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do BC, João Manoel Pinho de Mello,
as queixas se referem a consumidores que tiveram chaves Pix cadastradas de forma automática, sem pedido
de autorização.

Projeto dos jornais EXTRA,
O Globo e Expresso leva ao
leitor as melhores promoções
B O novo coronavírus parou o

SESI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2020
AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Contratação de empresa para a realização
de coleta de teste PCR para a campanha
diagnóstica para a COVID 19.
Abertura das propostas: 30/10/2020, às 10h
Retirada do edital: portaldecompras.ﬁrjan.com.br
Comissão de Licitação

SÓ NO CLASSIFICADOS DO
RIO O PACOTE É GLOBAL:
TEM WEB, TABLET,
CELULAR E ATÉ
JORNAL.

B Cristina

Junqueira, cofundadora do Nubank, recorreu
a um pedido de desculpas para reagir à onda de críticas
que sofre nas redes sociais
desde a noite de segunda-feira, quando disse no programa Roda Viva, da TV Cultura,
que tem dificuldades de contratar executivos negros para
posições de liderança por falta dos requisitos técnicos que
julga necessários. Questionada se a alta exigência não é
uma barreira, respondeu que
o banco digital “não pode nivelar por baixo”.

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$ 43.738,55(Quarenta e
três mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), conforme
processo administrativo nº 432/2020, por dispensa de licitação, nos termos do
inciso IV do artigo 24 da Lei n° 8.666/93.

Anuncie
classificadosdorio.com.br
21 2534-4333

Rio Claro-RJ, 21 de Outubro de 2020.
Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretária Municipal de Saúde
Mat.: 30/107

— Historicamente, EXTRA
e O Globo sempre tiveram
uma aproximação muito forte
como o varejo do Rio — diz
Darlene. — As pessoas tinham
medo de comprar no digital, e
na pandemia as pessoas passaram a ter medo de comprar no
físico. Houve essa transformação em apenas em cinco meses. Assim como somos referência em notícias, nosso objetivo é ser referência em unir
quem quer vender com quem
quer comprar, sempre com
nosso jeito carioca de ser.
O "Qual Oferta" reunirá ainda os encartes de promoções
das lojas. E incluirá a produção de reportagens, nos sites
do EXTRA e do Globo, mostrando formas de economizar, tendo como fonte economistas, consultores e um time
de “caçadores de ofertas”, especialistas em pechinchar:
— Saber fazer escolhas é
importante — diz Jeovani Oliveira, integrante do time.

Auxílio: Caixa
faz nova rodada
de pagamentos

t
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Caixa realizou ontem o
pagamento de R$ 1,6 bilhão do auxílio emergencial para 3,6 milhões de brasileiros nascidos em agosto
do Ciclo 3. Cerca de 1,6 milhão de beneficiários do
Bolsa Família com NIS final
3 receberam, também ontem, a 7ª parcela do auxílio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI,
COMUNICA QUE REALIZARÁ, NO DIA 09
(NOVE) DE NOVEMBRO DE 2020, ÀS 10:00h, NA
SALA DE LICITAÇÃO/SMA, LOCALIZADA
NA RUA VISCONDE DE SEPETIBA Nº
987/5º ANDAR – CENTRO – NITERÓI/RJ,
CERTAME NA MODALIDADE DE TOMADA
DE PREÇOS, SOB O Nº 001/2020, DO
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO
SOCIAL
PARA
IMPLANTAÇÃO
DE
MOBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO SANITÁRIA
E
AMBIENTAL
DA
COMUNIDADE
DA SAIBREIRA, ESPECIFICADOS E
QUANTIFICADOS NA FORMA DO TERMO
DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO
SER RETIRADOS PELO SITE www.
niteroi.rj.gov.br. NO ÍCONE AVISO DE
LICITAÇÃO – SMA E NO DEPARTAMENTO
DE MATERIAL E PATRIMÔNIO NA RUA
VISCONDE DE SEPETIBA, 987/5º ANDAR,
DAS 9 ÀS 16 HORAS (É NECESSÁRIO
01 PEN DRIVE PARA GRAVAÇÃO E 01
RESMA DE PAPEL A4).
CONCYR FORMIGA BERNARDES
PRESIDENTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Barra Mansa / RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Secretaria Municipal de Governo

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 72/2020 - Objeto: Reforma da cobertura e impermeabilização das calhas
do Hospital, Conforme edital. Processo Administrativo n° 21.389. Data/Hora: 09/11/2020 às
13:00 horas. Tomada de Preços nº 73/2020 - Objeto: Reforma geral de Escola -Vila Fumaça,
conforme edital. Processo Administrativo n° 21.992/2020. Data/Hora: 10/11/2020 às 13:00
horas. Editais disponíveis site: http://www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia. Contato:
e-mail: editais.resende@gmail.com ou tel: (024) 3354-4625. Julio Cezar de Carvalho
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos.

classificadosdorio.com.br
21 2534-4333

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 098/2020/A
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO - RECURSO DE
EMENDA PARLAMENTAR
Início do recebimento das propostas: 27/10/2020 às 17:30 horas
Encerramento de recebimento: 10/11/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 10/11/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 10/11/2020 às 09:30 horas
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

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 9981 DE 13 DE OUTUBRO DE 2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA MANSA, no uso das atribuições de seu
cargo, nos termos da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 4841/19,
D E C R E TA:
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.981.323,28
(um milhão e novecentos e oitenta e um mil e trezentos e vinte e três reais e vinte e oito
centavos), às seguintes dotações orçamentárias:
06.01 – Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Manutenção da Unidade - SAAE
04.122.0105-2.306 – 0061 – 3.1.90.11.00 – 0500
04.122.0105-2.306 – 0065 – 3.1.91.13.00 – 0500
04.122.0105-2.306 – 0070 – 3.3.90.36.00 – 0500
04.122.0105-2.306 – 0071 – 3.3.90.39.00 – 0500
04.122.0105-2.306 – 0074 – 3.3.90.93.00 – 0500

1.699.935,16
150.000,00
15.000,00
115.000,00
1.388,12

Art. 2º Fica cancelada igual importância das seguintes Dotações Orçamentárias
06.01 – Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Recomposição Asfáltica
15.451.0070-2.185 – 0009 – 3.3.90.30.00 – 0500
Operacionalização de Estação de Tratamento de Água e Poços
17.512.0071-2.188 – 0016 – 3.3.90.30.00 – 0500
Alimente-se Bem
11.331.0074-2.194 – 0029 – 3.3.90.30.00 – 0500
Limpeza de Lougradouros
18.541.0076-2.206 – 0050– 3.3.90.39.00 – 0500
Reequipamento da Unidade - SAAE
04.122.0077-2.212 – 0059– 4.4.90.52.00 – 0500
Manutenção da Unidade – SAAE
04.122.0105-2.306 – 0060 – 3.1.90.04.00 – 0500
04.122.0105-2.306 – 0062 – 3.1.90.13.00 – 0500
04.122.0105-2.306 - 0063 – 3.1.90.16.00 – 0500
04.122.0105-2.306 – 0067 – 3.3.90.14.00 – 0500

3.823,00
30.000,00
63.549,00
162.170,00
3.162,00
13.000,00
5.000,00
1.699.935,16
684,12

Art. 3º – Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entre em vigor na data de
sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA, 13 de outubro de 2020.
RODRIGO DRABLE COSTA
Prefeito

Prefeitura Municipal de Valença
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Comissão Permanente de Pregão
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 011/2020/FMS

Processo Administrativo nº: 14.589/2020
Objeto: Aquisição de TESTE RÁPIDO COVID 19, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde de Valença.
Tipo de licitação: menor preço.
Informações: (24) 2452-1474 – e-mail: smscompras@yahoo.com.br
Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 03 de novembro de 2020, às 10:00 horas.
Retirada do Edital:
- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Valença-RJ
(www.valenca.rj.gov.br).
- O Edital poderá, também, ser solicitado pelo e-mail: smscompras@yahoo.com.br
- O Edital poderá, ainda, ser retirado na Sala da Comissão Permanente de Licitação
no Centro Administrativo Municipal (Rua Dr. Figueiredo, nº 320 – Centro –
Valença-RJ), mediante a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas e
apresentação de carimbo da empresa com CNPJ.
Aline de Oliveira
Pregoeira/FMS

