10 〉 GANHE MAIS

extra.globo.com Segunda-feira, 14 de setembro de 2020

B POR CONTA DA PANDEMIA

FGTS: nascidos em novembro
recebem depósito de R$ 1.045
Dinheiro será creditado hoje em poupanças sociais digitais. Saque estará liberado em 14/11
FABIANO ROCHA/24.07.2020

B Os

trabalhadores com contas ativas e inativas do Fundo
de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) recebem hoje o depósito de até R$ 1.045.
Chamada de saque emergencial, a nova possibilidade de
retirada de uma parte do saldo foi autorizada pelo governo federal neste segundo semestre, em razão da pandemia e da consequente perda
de renda da população.
O depósito será feito em
contas poupanças sociais digitais abertas pelo banco em
nome de todos os cotistas,
exclusivamente para esta finalidade. O saque em dinheiro e a transferência bancária para outra conta, no
entanto, somente estarão liberados para este grupo no
dia 14 de novembro.

Caixa
Econômica
Federal em
Queimados:
fila para
sacar tanto
o auxílio
emergencial
quanto o
FGTS

DEIXA COMO ESTÁ

Um milhão de
trabalhadores
preferiu manter
o dinheiro no FGTS
Nesta semana, porém, milhões de trabalhadores nascidos em maio já poderão sacar os R$ 1.045 do FGTS.
Eles tiveram o dinheiro creditado em 27 de julho e deverão fazer a retirada a partir de sábado (dia 19). Na
mesma data, já será permitida a transferência bancária.
Até agora, esses cotistas somente podiam movimentar
o dinheiro pelo aplicativo
Caixa Tem — o mesmo usado por quem recebe o auxílio
emergencial de R$ 600 —
para o pagamento de boletos
e compras em lojas, farmácias e supermercados.
Embora o depósito do valor de até R$ 1.045 seja automático para todos, os trabalhadores que não quiserem

5º GRUPAMENTO DE
ENGENHARIA

retirar o dinheiro poderão
deixá-lo parado na conta
poupança social digital —
sem qualquer movimentação — até o dia 30 de novembro deste ano. Depois desta
data, a quantia voltará para
o Fundo de Garantia com a
devida correção.
Outra opção existente até
agora era a possibilidade de
comunicar à Caixa o desejo
de manter o dinheiro na conta de FGTS. Assim, a quantia
nem era transferida para a
poupança social digital. O
aviso, porém, tinha que ter sido enviado até dez dias antes

MINISTÉRIO DA
DEFESA

AVISO DE RETIFICAÇÃO
Concorrência nº 01/2020
Informamos que o edital da Concorrência nº 1/2020 da UASG 160282,
publicado no DOU nº 168, seção 3, página 15, de 01 de setembro de 2020 foi
RETIFICADO, conforme a seguir: ONDE SE LÊ: “7.9.3.3. Ter executado rede
coletora de águas pluviais ou de esgoto em PEAD (Polietileno de alta densidade)
na quantidade de, no mínimo, 30 % (trinta por cento) do total previsto nas folhas
resumo do orçamento.” LEIA-SE: “7.9.3.3. Ter executado rede coletora de águas
pluviais ou de esgoto na quantidade de, no mínimo, 30% (trinta por cento) do
total previsto nas folhas resumo do orçamento”. ONDE SE LÊ: “7.9.6.1.3 - Ter
executado rede coletora (de águas pluviais ou de esgoto) em PEAD (Polietileno
de alta densidade); compatíveis com o objeto da licitação;” LEIA-SE: “7.9.6.1.3
- Ter executado rede coletora (de águas pluviais ou de esgoto) compatíveis com
o objeto da licitação”.
Cel RODRIGO SOUZA LIMA
Ordenador de Despesas do 5º Grupamento de Engenharia

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
Comissão Permanente de Licitações e Compras
AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO PARA PEQUENOS NEGÓCIOS 054/2020
O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, torna público,
a quem possa interessar, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL:
Processo Administrativo nº: 7889/19
Unidades: Secretaria de Planejamento e Gestão Municipal
Objeto: Eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, a ﬁm de atender as diversas
Secretarias dessa Prefeitura.
Regime de execução: Indireta
Tipo de licitação: Menor Preço Unitário
Data do certame: 25/09/2020 às 09h30min.
Custo Estimado: R$ 41.584,48
Custo do Edital: 02 (duas) resmas de papel A4.
Obs: As empresas declaradas suspensas de contratar com o Município de Bom Jardim não poderão
participar do certame assim como as que não estiverem com as certidões em dia, salvo os casos
previstos em Lei.
Os interessados deverão adquirir o edital completo referente a este certame, no horário de 09:00h
às 17:00h, sito à Praça Governador Roberto Silveira, 44 – Centro – Bom Jardim/RJ e/ou no site
www.bomjardim.rj.gov.br.
Neudeir Loureiro do Amaral
Pregoeiro

da data prevista para o depósito. No caso dos nascidos em
novembro, o crédito já acontece hoje.
Mesmo para os nascidos
em dezembro, cujo depósito
está previsto para a próxima
segunda-feira (dia 21), o
prazo também expirou. Para
os que fazem aniversário no
último mês do ano, o saque
estará liberado também em
14 de novembro.
De acordo com a Caixa, um
milhão de trabalhadores informou ao banco que preferia manter o dinheiro no próprio FGTS.

Primeiros
pagamentos
de R$ 300
B Nesta semana, a Caixa vai li-

berar ainda novas parcelas do
auxílio emergencial. Na quinta-feira (dia 17), começará o
calendário de pagamento do
Bolsa Família. Os primeiros a
receber serão os que têm Número de Identificação Social
(NIS) de final 1. Neste caso, o
banco já vai permitir o saque
da primeira parcela extra de
R$ 300. Na sexta-feira (dia

18), será a vez de quem tem
NIS de final 2, e assim por diante, até 30 de setembro.
Os beneficiários do Bolsa
Família não precisam movimentar o dinheiro pelo Caixa
Tem. A retirada é a imediata,
com o cartão original do programa social.
OUTROS TRABALHADORES

Também no dia 17, os trabalhadores nascidos em dezembro — que não estavam
no Cadastro Único e tiveram
que se inscrever pelo aplicativo ou pelo site da Caixa —

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, COMUNICA aos
interessados que a CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020, com abertura prevista para o dia
16 de Setembro de 2020, às 09h, ﬁca ADIADA “SINE DIE”, motivado por não haver hábil para
julgar a impugnação impetrada pela empresa COLITUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
sob o CNPJ nº 28.690.998/0001-12 de. A nova data da seção pública será informada através
dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Quaisquer dúvidas poderão ser
dirimidas, de 2ª a 6ª feira das 09h às 16h, pelos telefones (24) 3332-1292 e 3332-1717, ramal
226 ou pelo e-mail: licitacao.pmrc@gmail.com.
Rio Claro/ RJ, 11 de Setembro de 2020.
ANDERSON SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
Comissão Permanente de Licitações e Compras
AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO PARA PEQUENOS NEGÓCIOS 055/2020
O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, torna público,
a quem possa interessar, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL:
Processo Administrativo nº: 7890/19
Unidades: Secretaria de Planejamento e Gestão Municipal
Objeto: Eventual e futuro fornecimento de Materiais de Expediente, a ﬁm de atender as diversas
Secretarias dessa Prefeitura.
Regime de execução: Indireta
Tipo de licitação: Menor Preço Unitário
Data do certame: 28/09/2020 às 09h30min.
Custo Estimado: R$ 26.167,88
Custo do Edital: 02 (duas) resmas de papel A4.
Obs: As empresas declaradas suspensas de contratar com o Município de Bom Jardim não poderão
participar do certame assim como as que não estiverem com as certidões em dia, salvo os casos
previstos em Lei.
Os interessados deverão adquirir o edital completo referente a este certame, no horário de 09:00h às
17:00h, sito à Praça Governador Roberto Silveira, 44 – Centro – Bom Jardim/RJ e/ou no site www.
bomjardim.rj.gov.br
Neudeir Loureiro do Amaral
Pregoeiro

vão poder retirar em dinheiro uma parcela do auxílio
(depositada em 26 de agosto). Este pagamento ainda é
referente ao ciclo 1. O valor
ainda será de R$ 600.
Antes disso, na quarta-feira (dia 16), a Caixa vai depositar o benefício para os nascidos em junho. Na sexta-feira (dia 18), será a vez de creditar R$ 600 para quem faz
aniversário em julho. Nesses
casos, os saques só estarão liberados no dias 6 e 8 de outubro, respectivamente. Esses
já fazem parte do ciclo 2.
t
s

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2020/A
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO - RECURSO DE
EMENDA PARLAMENTAR
Início do recebimento das propostas: 16/09/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 28/09/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 28/09/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 28/09/2020 às 09:30 horas
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
ZERO KM.
Início do recebimento das propostas: 15/09/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 25/09/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 25/09/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 25/09/2020 às 09:30 horas
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR
Início do recebimento das propostas: 15/09/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento:25/09/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 25/09/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 25/09/2020 às 09:30 horas
Maiores informações e o edital poderão ser obtidos pelo telefone (24) 21063411, 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, nº 263 – Centro – Barra Mansa/RJ – 1º andar.
Daniel Selvatti Carneiro
Agente Administrativo

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA

AVISO DE CONVOCAÇÃO
Processo: 25410.012567/2020-80

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
DE VOLTA REDONDA/RJ
AVISO
Abre-se prazo interposição de Recursos TPs. 015/2020 e 018/2020 –
PROPOSTAS.
Cópia do(s) Edital(is)/Resultados/Esclarecimentos poderão ser
obtidas mediante requerimento formal. E-mail: cpl.saaevr@gmail.
com – Sites: www.portalvr.com/servicos/licitacao, www.saaevr.com.br.
Mais informações CPL tel: (24) 3344-2990. SARAH MACHADO - MAT.
19755 – PREGOEIRA SAAE/VR.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 194/2020 – Objeto:REGISTRO DE PREÇOS de material de pintura
para manutenção de áreas públicas do município de Resende – RJ, por um período
de 12 meses, conforme edital Processo Administrativo n°: 16.909/2020. Data/Hora:
01/10/2020 às 13:00 horas. Pregão Eletrônico nº 195/2020 – Objeto: REGISTRO DE
PREÇOS de aquisição de refeição (kit marmitex e kit lanche e café), por um período
de 12 meses conforme edital Processo Administrativo n°: 17.896/2020. Data/Hora:
01/10/2020 às 16:00 horas. Editais disponíveis site: http://www.resende.rj.gov.br/
blogtransparencia. E também no site do Banco do Brasil. Informações e-mail: editais.
resende@gmail.com tel: (0XX24) 3354-4625.
Julio Cezar de Carvalho - Superintendente Municipal de Licitações e Contratos.

O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) convoca
empresas especializadas para contratação de:
Aquisição de parte para Sistema de Videomediastinoscópio
Os interessados deverão entrar em contato com o Serviço de Compras em até
3 dias úteis após esta publicação.
CONTATO:
E-mail: secom@inca.gov.br e julio.santos@inca.gov.br
Telefone: 21 3207-5718 ou 21 3207-5711
SERVIÇO DE COMPRAS

