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ARQUIVO

Prefeitura do Rio
vai pagar salário
de janeiro no dia 4

Rioprevidência adia
reajuste de pensões
B Os

pensionistas de servidores
das polícias militar e civil, dos
bombeiros e de agentes penitenciários com direito ao reajuste
idêntico aos pagos aos funcionários ativos (paridade) terão que esperar o salário de fevereiro, depositado em março, para a aplicação
dos respectivos percentuais —
com o pagamento retroativo a janeiro. A informação foi confirmada ontem pelo Rioprevidência,
após dezenas de reclamações por
parte de pensionistas. O fundo
não explicou o motivo pelo qual
os percentuais serão aplicados
com atraso, já que os aposentados
terão direito aos valores integrais
já sobre o salário de janeiro.

Segundo pensionistas que entraram em contato com o EXTRA,
foi passado pelo atendimento do
Rioprevidência a necessidade da
realização da revisão das pensões
pelos beneficiários. O órgão, por
sua vez, não especificou essa necessidade e garantiu que os percentuais serão aplicados na próxima folha. Ainda segundo o Rioprevidência, todos os aposentados e pensionistas vinculados
após 2003 terão direito a reposição pela inflação, de 3,43%, sobre os seus vencimentos também junto ao salário de fevereiro, pago em março. Haverá a
aplicação da diferença relativa
ao salário de janeiro.

B A Prefeitura do Rio vai pagar o

Em 2018, as pensões foram reajustadas no pagamento de janeiro

Sindicato leva R$ 2 milhões
BO

Sindicato dos Servidores do
Poder Executivo do Estado do Rio
(Sindserj) conseguiu, na Justiça,
desbloquear R$ 2.154.019,80
que estavam bloqueados após
questionamento feito pela Procuradoria Geral do Estado, que confirmou a liberação do dinheiro. O
valor diz respeito às contribuições

sindicais feitas no início de 2017.
Em 2018, o Sindserj tentou
manter seu direito de descontar a
contribuição de forma automática, mas servidores de diversas categorias se mobilizaram contra a
indicação. Nenhum representante do sindicato foi encontrado para comentar a decisão da Justiça.

salário de janeiro dos servidores
municipais antes do prazo previsto inicialmente. O prefeito Marcelo Crivella vai antecipar o depósito dos vencimentos para a
próxima segunda-feira, dia 4 de
fevereiro, 2º dia útil do mês. A
previsão inicial era de quitar a
folha somente no dia 7 de fevereiro, 5º dia útil do mês. Um detalhe importante sobre a folha de
janeiro do município será o novo
teto constitucional que será estabelecido. O aumento recebido
pelos ministros do STF (limite
remuneratório do funcionalismo) vai elevar o teto pago pela
Prefeitura do Rio a R$ 29.425,12.
Ao todo, 405 funcionários serão
beneficiados, pois já recebiam
valores próximos ao novo teto. O
gasto extra com os vencimentos
será de R$ 600 mil, por mês.

B NÓ NA CABEÇA

Detran: novo boleto nesta segunda
Governador diz que vai enviar
projeto à Alerj para acabar
de vez com taxa de CRLV
B Com

um vaivém de decisões conflitantes e mudanças pouco esclarecidas, os
motoristas do Rio estão com
um ponto de interrogação na
cabeça. Na próxima segunda-feira, um novo boleto de
taxa de licenciamento será
emitido pelo Detran. Isso
porque, na última terça-feira, uma liminar suspendeu
parte das cobranças da Guia
de Regularização de Taxas
(GRT). Veja ao lado algumas
perguntas e respostas.

Ontem à noite, o governador Wilson Witzel tuitou que
enviará um projeto à Alerj para
acabar de vez com a taxa de
emissão do CRLV. “Mesmo assim , a partir de 4 de fevereiro,
os boletos serão emitidos sem
o valor da taxa de emissão do
CRLV — será cobrada apenas
a taxa de licenciamento”, diz a
mensagem. O governador afirma ainda que assume o compromisso de implantar este
ano a emissão eletrônica do
CRLV, sem cobrança de taxa.

PERGUNTAS E RESPOSTAS
O que está valendo?
Atualmente, o valor a ser
cobrado do motorista é de
R$ 144,68, referente ao
licenciamento. Está suspenso o
pagamento de R$ 57,87 pela
emissão do documento.
O Detran afirma que a cobrança
referente ao licenciamento está
em consonância com o artigo
130 do Código de Trânsito
Brasileiro. O artigo, no entanto,
não especifica nada sobre
cobrança de taxas, apenas a
necessidade de o veículo passar
por um licenciamento anual.

Já paguei os R$ 202,55.

O que faço agora?
De acordo com o Detran, o
usuário que já estiver com a Guia
de Regularização de Taxas (GRT)
paga deve fazer o serviço de

licenciamento normalmente.
Quem quiser reaver a taxa de
emissão deverá aguardar o
trânsito em julgado da ação.
A GRT anterior já estava liberada
para o pagamento desde o dia 15
deste mês, no site do Bradesco. O
valor total a desembolsar era de
R$ 202,55. O novo pagamento só
poderá ser feito a partir do dia 4
de fevereiro, em qualquer
agência bancária. Até lá, os
boletos estão suspensos.
Após o pagamento da GRT, os
proprietários de veículo poderão
fazer o agendamento do
licenciamento anual no site do
Detran ou pelo telefone do
teleatendimento 3460-4040,
3460-4041, 0800-020-4040
e 0800-020-4041.
Na data e posto escolhido no
agendamento, o usuário

receberá o novo documento, que
poderá ser retirado pelo
proprietário ou por um emissário
seu. Para pegar o documento,
será necessário apresentar os
originais da Identidade e do
Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo (CRLV)
ou Certificado de Registro de
Veículo (CRV) do automóvel em
questão. De acordo com a Lei
8269/18, o pagamento do seguro
DPVAT, no site da Seguradora
Líder, deve ser feito antes do
licenciamento.

Se a liminar cair, terei que

pagar mais depois?
De acordo com o presidente
da Comissão Especial de
Acompanhamento e Estudo da
Legislação do Trânsito da
OAB-RJ, Armando de Souza, uma

vez já emitido o licenciamento
não é permitida a cobrança
retroativa. Ou seja, se o
proprietário pagar o boleto
apenas com os R$ 144,68
referente ao licenciamento,
não será cobrado a taxa de
emissão futuramente, caso a
liminar que garante a
suspensão seja derrubada.

A autodeclaração de

vistoria ainda existe?
Após anunciar que as vistorias
continuariam em operações nas
ruas semelhante ao que é feito
pela Operação Lei Seca, o
governador Wilson Witzel
voltou atrás na última sexta-feira
e informou que a inspeção
presencial pode voltar a ser
adotada nos próximos 11 dias
se liminar não cair.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA RJ
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019/PMV
Processo nº: 20.849/2018
Objeto: Concessão de Prestação de Serviços de Transporte Público Coletivo Urbano
de Passageiros.
Tipo de Licitação: Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor
valor de tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica.
Local para retirada do Edital: Prefeitura Municipal de Valença – Setor de Licitação,
sito à Rua Dr. Figueiredo, nº: 320, 2º Piso, Centro, Valença RJ.
Telefone: 2452-4425
Data e Hora da abertura da licitação: 18 de Março de 2019 às 09:00 (nove) horas.
Condição de Retirada do Edital: O Edital e seus Anexos serão entregues às
licitantes de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 12:30 h às 17:00 h, na
Comissão Especial de Licitação (CEL), devidamente constituída para tal, situada na
(Rua Dr. Figueiredo, nº: 320, Centro, Valença RJ, sala: 216), ou pelo site da Prefeitura
Municipal de Valença RJ: www.valenca.rj.gov.br ou poderá ser solicitado através do
e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com.
Beatriz Mendes Lameira Guedes Escrivani
Equipe de Apoio

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034-B/2018 - SRP
COM ITENS EXCLUSIVOS E COTAS RESERVADAS PARA ME e EPP
O Pregoeiro da Fundação Municipal de Saúde, “in ﬁne” 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,
com itens exclusivos e cota reservada para a participação de microempreendedor individual,
microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativa equiparada, na modalidade Pregão Presencial nº 034-B/2018, discriminada abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e insumos hospitalares para o serviço de endoscopia; colonoscopia e cpre, visando garantir assistência
aos pacientes assistidos pela Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 12 de fevereiro de 2019,
às 10h (dez horas).
O Edital poderá ser solicitado através do e-mail pregao@campos.rj.gov.br ou 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, telefone nº (22) 981752073, 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, 29 de janeiro de 2019.
José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE
LEILOEIROS PÚBLICOS - Nº 001/2018
A Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, através da Secretaria Municipal de Gestão Pública,
por meio da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições, com espeque na Lei nº
8.666/93, torna público e comunica aos interessados a CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO
DE LEILOEIROS PÚBLICOS Nº 001/2018, para realizarem, mediante contratos especíﬁcos, leilões
de bens móveis e materiais inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal de Campos dos
Goytacazes – RJ, considerados obsoletos, sucateados, irrecuperáveis, inservíveis, ociosos e/ou de
recuperação antieconômica, nos termos das disposições aplicáveis e das condições estabelecidas no
Edital e seus anexos.
Período de recebimento dos envelopes com a documentação para credenciamento dos leiloeiros interessados: 01/02/2019 a 12/03/2019
Data da abertura da documentação: 12 de março de 2019, às 10h (dez horas).
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no Setor de Licitações.
O Edital poderá ser acessado no endereço eletrônico: www.campos.rj.gov.br/licitação ou adquirido, mediante requerimento, 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, telefone nº
(22) 98175-2073, no horário das 8:00 às 17:00 horas, 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.
Campos dos Goytacazes, 29 de janeiro de 2019.
José Dalton de Souza Pinto Filho
Presidente da CPL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPRIMENTOS

Pregão Presencial SRP n° 012/2018
Objeto: Prestação de serviços de melhoramentos do sistema viário
e redes de esgoto do Município de Mangaratiba
Processo Administrativo n° 04528/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA/RJ
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019
OBJETO: futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de
aluguel e montagem de tendas e locação de trio elétrico, pelo período de 12 (doze)
meses. Tipo menor preço por item. Data: 12/02/2019, às 09:00h.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019
OBJETO: futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de
locução, shows artísticos variados completos com tenda, tablado, iluminação e
sonorização cênica e shows artísticos (bandas musicais), pelo período de 12 (doze)
meses. Tipo menor preço por item. Data: 13/02/2019, às 09:00h. Local: Prefeitura
de Santa Maria Madalena, Praça Cel. Braz, nº 02, Centro, Santa Maria Madalena /
RJ, Telefone (22) 2561-1562 ou 2561-1237, ramal 222, das 08:00 às 16:00 horas.
OBS: caso haja interesse em participar da(s) referida(s) licitação(ões), favor enviar
solicitação do(s) edital(is) através do e-mail setordecompras@pmsmm.rj.gov.br

Carlos Henrique Buzzi da Silva
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2019
ADMINISTRATIVO nº 3111/2018
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TERCEIRA ERRATA AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2017
Processo Administrativo nº 4446/2017
Em atendimento ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura Municipal de Quissamã, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para
conhecimento dos interessados, que foram realizadas correções no Edital de Pregão Presencial para Registro
de Preços nº 075/2017 que trata do Registro de Preços para aquisição de uniformes para alunos da Rede
Municipal de Ensino Fundamental, Infantil e EJA:
1 – Fica excluído das descrições de todos os materiais, constante ao Anexo II, a frase “construindo novos caminhos”.
2 – Item 3.2, do Edital - Alterado seu Valor, passando vigorar com o seguinte:
A despesa com o objeto desta licitação é estimada no valor total máximo de R$ 2.091.138,57 (Dois milhões,
noventa e um mil, cento e trinta e oito reais e cinqüenta e sete centavos)
3 – Item 14.5, do Edital – Alterada a sua redação, passando a vigorar com a seguinte:
“14.5 - Para o julgamento e classiﬁcação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL,
observados os prazos máximos para fornecimento, as especiﬁcações técnicas e parâmetros mínimos de desenvolvimento e qualidade deﬁnidos no edital e em seus anexos. É vedada a aceitação de proposta com preço
unitário superior ao ﬁxado no ANEXO II do edital.
Obs.: O Edital de Pregão Presencial nº 075/2017 encontra-se Adiado Sine Die. Tão logo seja concluída a análise
pelo Tribunal de Contas do Estado do RJ e liberado o seu prosseguimento, o referido Edital será republicado,
sendo disponibilizando na íntegra com todas as alterações supra e outras que eventualmente venham a ser
determinadas.
Quissamã (RJ), 17 de janeiro de 2019.
Donato Tavares de Souza
Pregoeiro

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 018/2019
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: 6088/18
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Objeto: Eventual e futura contratação de empresa (s) especializada (s) na prestação de Serviços Diagnósticos
de Exames Complementares de Média e Alta Complexidade, para atendimento a munícipes usuários do Sistema
Público de Saúde pelo período de 12 (doze) meses.
Regime de execução: Indireta
Tipo de licitação: Menor Preço Unitário
Data do certame: 13/02/2019 às 9h30min.
Custo Estimado: R$ 226.603,08
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 das 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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019
ADMINISTRATIVO nº 3610/2018
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

O Pregoeiro do município de Mangaratiba, designado pela Portaria n° 2877/18 de 05 de dezembro de
2018, vem através deste informar a revogação do Pregão Presencial SRP n° 001/2018, tendo como
objeto o Registro de Preços, visando contratação de empresa especializada em obras de engenharia
para prestação de serviços de melhoramentos do sistema viário e redes de esgoto do município de
Mangaratiba pelo período de 12 (doze) meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras
através do ofício SMO n° 057/2019.

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS”
ÓRGÃO GESTOR: Município de Sumidouro/RJ
MODALIDADE: Pregão Presencial
VALOR ESTIMADO: R$ 45.522,97
TIPO: Menor Preço por Item
EDITAL DISPONÍVEL: Dept. de Licitação – Prefeitura Municipal de Sumidouro –
Tel: (0XX22) 2531-1128/1513 das 09:00 às 16:00 horas.
VALOR DO EDITAL: 01 (uma) Resma (500 folhas) de Papel A4
CREDENCIAMENTO: ATÉ AS 10h00min do dia 11/02/2019
ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 11/02/2019 as 10h00min
LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal de Sumidouro – Depto. de Licitações, à Rua
Alfredo Chaves, 39, Centro, Sumidouro, RJ.

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE - SMEC”
ÓRGÃO GESTOR: Município de Sumidouro/RJ
MODALIDADE: Pregão Presencial
VALOR ESTIMADO: R$ 73.210,50
TIPO: Menor Preço por Item
EDITAL DISPONÍVEL: Dept. de Licitação – Prefeitura Municipal de Sumidouro – Tel:
(0XX22) 2531-1128/1513 das 09:00 às 16:00 horas.
VALOR DO EDITAL: 01 (uma) Resma (500 folhas) de Papel A4
CREDENCIAMENTO: ATÉ AS 10h00min do dia 12/02/2019
ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 12/02/2019 às 10h00min
LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal de Sumidouro – Depto. de Licitações, à Rua
Alfredo Chaves, 39, Centro, Sumidouro, RJ.

Mangaratiba, 28 de Janeiro de 2019.

Sumidouro, 29 de janeiro de 2019.

Sumidouro, 29 de janeiro de 2019.

Paulo Leonardo Araujo Ferreira
Pregoeiro
Port. 2877/18

Thiago Bandeira de Gouvêa Marques
PREGOEIRO
Diretor do Departamento de Licitações.

Thiago Bandeira de Gouvêa Marques
PREGOEIRO
Diretor do Departamento de Licitações

Aviso de Revogação de Licitação
Pregão Presencial SRP nº 012/2018

