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Termina amanhã o prazo para os contribuintes do município do Rio transferirem os créditos obtidos com a Nota Carioca para obter descontos no IPTU 2021.

Ganhe Mais

De acordo com a Prefeitura do Rio, há
cerca de R$ 123 milhões disponíveis para conversão. O abatimento do IPTU pode chegar a 100% do valor do imposto.

B BENEFÍCIO EMERGENCIAL

Parcelas de R$ 300 do auxílio
começam a ser pagas amanhã
GABRIEL DE PAIVA/21.08.2020

Ministro anunciou o início do
calendário para quem não é
cadastrado no Bolsa Família
Geralda Doca
geralda@bsb.oglobo.com.br

BA

Caixa Econômica Federal
deverá começar amanhã a pagar a segunda etapa do auxílio
emergencial de R$ 300 para
quem não é beneficiário do
Bolsa Família. Conforme ocorreu nos calendários anteriores, primeiro será efetuado o
crédito em conta digital e só
depois os valores serão liberados para saques e transferências para outras contas.
Uma portaria do Ministério
da Cidadania com o calendário completo dos pagamentos
seria publicada em edição exEXPECTATIVA

O calendário
completo ainda não
foi divulgado pelo
governo federal
tra do Diário Oficial da União
(DOU) ontem, mas isso não
aconteceu até o fechamento
desta edição. À tarde, o titular
da pasta anunciou que os pagamentos começam amanhã.
“A partir de quarta-feira (amanhã) a Caixa começa a pagar
as pessoas que não estão no
Bolsa Família”, disse o ministro Onyx Lorenzoni ao site G1.
A partir do crédito na conta
digital, os beneficiários poderão movimentar os recursos
para pagar contas de concessionárias e boletos via aplicativo
Caixa Tem. Os beneficiários
do Bolsa Família seguem ou-

tro cronograma, com liberação automática dos saques.
Para este grupo, a Caixa começou a efetuar a nova etapa do
auxílio no último dia 17, de
acordo com o Número de
Identificação Social (NIS).
Hoje a Caixa vai pagar o auxílio emergencial — primeira
parcela extra no valor de R$
300 — a 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com
NIS de final 9. Além disso, o
banco vai liberar o saque para
4,1 milhões de trabalhadores
nascidos em março, que se inscreveram pelo site caixa.gov.br, pelo aplicativo Caixa /Auxílio |Emergencial ou pelos
Correios. Neste caso, o valor
ainda é de R$ 600 (referente a
cotas antigas regulares). O pagamento aos trabalhadores
cadastrados — informais, autônomos, microempreendedores individuais (MEIs), desempregados sem direito a seguro-desemprego e inscritos
no CadÚnico sem Bolsa Família — corresponde ao ciclo 2.

A Caixa paga hoje o auxílio emergencial no valor de R$ 300 a 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 9

Recuperados R$ 166 milhões pagos indevidamente
B Segundo o Ministério da Ci-

dadania, 157.316 pessoas
que receberam indevidamente o auxílio emergencial do
governo federal devolveram
os valores aos cofres públicos.
Já foram recuperados R$
166,19 milhões de pessoas
que não se enquadravam nos

critérios de recebimento e
que devolveram as quantias
por meio do site da pasta.
O site para a devolução do
dinheiro foi lançado em
maio, depois de o Ministério
da Defesa admitir que
73.242 militares tinham recebido indevidamente o be-

nefício. Mas o portal permite
que qualquer pessoa que tenha recebido alguma parcela
fora dos critérios estabelecidos faça a devolução.
Têm direito ao auxílio as famílias de baixa renda cadastradas no Bolsa Família e no
Cadastro Único, além de de-

sempregados (sem seguro-desemprego) e trabalhadores informais, como microempreendedores
individuais
(MEIs) e contribuintes individuais da Previdência Social.
A devolução dos valores recebidos indevidamente deve
ser feita voluntariamente pelo

site devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br.
Basta que o beneficiário informe o número do CPF. Será gerado um boleto que pode ser
pago em qualquer banco.
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COM REPORTAGEM DE:

Patricia Valle

INSS: 69% dos peritos convocados já retornaram
B Segundo a Secretaria Especi-

al de Previdência e Trabalho e
o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), 633 dos 915 peritos médicos federais que já
deveriam ter retornado ao trabalho compareceram ontem,
o equivalente a 69% do efetivo
esperado. Ainda de acordo
com a secretaria, foram feitas,
até as 16h, 5.716 perícias em

189 das 227 agências que deveriam oferecer o serviço.
A Associação Nacional dos
Médicos Peritos (ANMP) afirmou que continuará realizando as vistorias sanitárias, apesar da decisão judicial que permitiu o funcionamento das
unidades consideradas inadequadas pelos médicos peritos.
A entidade orienta que os peri-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2020 - PMI
PROCESSO: 2964/20
OBJETO: “CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS
PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO
DE PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ, 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: 09/10/2020 ÀS 10:00 H.
Para maiores informações: e-mail cpl@itaborai.rj.gov.br
Beatriz Maciel Caetano - Pregoeira da PMI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DESPACHO
Face ao relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitações, referente ao Processo
de Despesa nº 0207/2020, que originou a Tomada de Preços nº 08/2020, para a escolha de
proposta mais vantajosa para à Administração, que tem por objetivo a: “Contratação de empresa
especializada, para execução indireta, sob a modalidade de empreitada global – material
e mão de obra – objetivando a reforma e reparos em dois galpões e construção de muro
de fechamento no entorno da área onde estão localizados no Alambari – 1º Distrito – Rio
Claro/RJ, conforme especiﬁcações e planilhas em anexo.”, mediante utilização de recursos
provenientes de Royalties. De acordo com o Decreto Municipal nº 2885 de 06 de janeiro de 2020 e
com base no Pareceres da Comissão Permanente de Licitações, da Douta Procuradoria-Geral e da
Controladoria-Geral deste Município, HOMOLOGO a licitação acima mencionada. ADJUDICO como
vencedora do certame a empresa PREMIUM COMÉRCIO CORPORATIVO E SERVIÇOS EIRELI
ME, CNPJ n.° 25.103.905/0001-18, arrematou o valor total de R$ 75.360,59 (setenta e cinco mil
trezentos e sessenta Reais e cinquenta e nove centavos). Determino ainda que se providencie o
expediente de acordo com a legislação competente.
Rio Claro – RJ, 28 de setembro de 2020.
ROBSON DE OLIVEIRA BASTOS
Secretário M. de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos
(Ordenador de Despesa)

tos lotados nas agências liberadas por ela e que estão convocados para o trabalho presencial compareçam para iniciar o atendimento, na
ausência de qualquer outro
impedimento. Já os que estão
lotados nas agências consideradas inaptas deverão permanecer em trabalho remoto, assim como os colegas lotados

em agências ainda não vistoriadas pela associação.
O ministro do Tribunal de
Contas da União (TCU) Bruno
Dantas deu prazo até a próxima sexta-feira, dia 2 de outubro, para que o INSS desenvolva um protocolo para realizar perícias médicas através
da telemedicina. Peritos, no
entanto, defendem que esse

Prefeitura Municipal de Rio Bonito

Pregão Presencial nº 022/2020
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 14/10/2020, 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, 28 de setembro de 2020.
Diego de Figueiredo Santos
Pregoeiro

Pregão Presencial nº 026/2020
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 026/2020, referente ao processo n° 2662/2020, cujo objeto é a aquisição de
equipamentos destinados ao serviço de atendimento Móvel de Urgência: Sistema Fechado
de Aspiração Traqueal, Máscara com reservatório Adulto e Infantil, Filtro HEPA, Bateria para
Respirador, Fonte de Energia, Circuito para Respirador Oxylog 3000, Respirador Oxyma, em
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. Propostas e documentações serão recebidas
no dia 13/10/2020, 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, 28 de setembro de 2020.
Diego de Figueiredo Santos
Pregoeiro

classificadosdorio.com.br
21 2534-4333

tipo de atendimento é ilegal e
inviável e prometem recorrer
para derrubar qualquer determinação neste sentido.
PROVA DE VIDA

A suspensão da prova de vida,
a ser realizada por aposentados e pensionistas do INSS, foi
prorrogada até 31 de outubro.
A decisão foi publicada no Diá-

rio Oficial da União de ontem.
A comprovação foi suspensa
inicialmente em março, devido à pandemia do novo coronavírus, depois até setembro
e, agora, por mais um mês. A
exigência, prevista em lei, determina que beneficiários do
INSS, servidores aposentados
e anistiados comprovem que
estão vivos a cada ano.
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Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 080/2020/A
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM CILINDRO.
Início do recebimento das propostas: 05/10/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 15/10/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 15/10/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 15/10/2020 às 09:30 horas
PREGÃO ELETRONICO Nº 119/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO
COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.
Início do recebimento das propostas: 05/10/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 15/10/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 15/10/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 15/10/2020 às 09:30 horas
PREGÃO ELETRONICO Nº 121/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA USO ADULTO E INFANTIL.
Início do recebimento das propostas: 02/10/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 14/10/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 14/10/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 14/10/2020 às 09:30 horas
PREGÃO ELETRONICO Nº 124/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS DISPOSITIVOS
DE SAÚDE MENTAL.
Início do recebimento das propostas: 02/10/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 14/10/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 14/10/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 14/10/2020 às 09:30 horas
PREGÃO ELETRONICO Nº 122/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TIPAGEM ABO Rh, PESQUISA DE ANTICORPO IRREGULAR, TESTE DE D, BOLSA DE SANGUE E MICROCUVETAS.
Início do recebimento das propostas: 01/10/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 13/10/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 13/10/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 13/10/2020 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 e coordenadoria.compras@gmail.com 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

