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Servidor
Rio pode ter de
volta R$ 1,2 bi
B As auditorias e os Processos Ad-
ministrativos de Responsabiliza-
ção (PAR)feitos pela Controlado-
ria Geral do Estado podem render
R$ 1,2 bilhão aos cofres públicos
do Rio. Foi o que disse o controla-
dor-geral do Estado, Bernardo
Barbosa. “A CGE RJ já está em an-
damento com cinco PARs, sendo
três de processos de empresas en-

volvidas na Lava-Jato. Estamos
aguardando a publicação do de-
creto que regulamenta a lei de
combate à corrupção no estado do
Rio, para dar andamento a outros
processos”, disse. Barbosa contou
que a subcontroladoria será a res-
ponsável por acordos de leniência
— tipo de delação premiada das
empresas — feitos com o estado.  Bernardo Barbosa

DIVULGAÇÃO CGE RJ

Estado vai pagar
amanhã os salários
de setembro
B O Governo do Rio paga ama-
nhã, no 9º dia útil, os salários de
setembro para todos os servido-
res ativos, aposentados e pensio-
nistas de todas categorias. A
folha de pagamento tem o valor
líquido de R$ 1,784 bilhão. Os
pagamentos serão efetuados ao
longo do dia, mesmo após o ex-
pediente bancário. O calendário
do governo determina que os
depósitos ocorram no 10° dia
útil. Segundo a Secretaria de
Fazenda, a antecipação é resulta-
do da arrecadação tributária. 

Previ-Rio deposita 
R$ 118 mil em
benefícios hoje
B O Previ-Rio irá depositar mais
um lote de benefícios assistenci-
ais para servidores ativos, apo-
sentados ou pensionistas, totali-
zando R$ 118 mil hoje. Serão
pagos 256 auxílios medicamen-
tos (para funcionários com doen-
ças graves), com desembolso
total de R$ 56 mil. Dependentes
de ex-servidores também recebe-
rão o benefício de pecúlio no
montante de R$ 26 mil, que é
uma remuneração do servidor
falecido que é pago a um ou mais
beneficiários.

B O leilão da folha de paga-
mento do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) foi
marcado para o próximo dia
22, quando os bancos pode-
rão apresentar as propostas
para a licitação. As institui-
ções ganhadoras vão pagar
ao órgão para ter o direito de
pagar os benefícios de apo-
sentados e pensionistas, ga-

nhando a possibilidade de
explorar serviços financei-
ros, como a oferta de crédito
consignado.

As instituições farão oferta
de preço para os novos bene-
fícios a serem concedidos du-
rante o prazo de vigência es-
tabelecido no contrato. Esses
preços, propostos pelo valor
unitário mensal de cada no-

vo pagamento de benefício
recebido pela instituição fi-
nanceira, são fixados de
acordo com os lotes, que são
definidos em função das mi-
crorregiões abrangidas pelo
INSS.O pregão da folha ocor-
re a cada cinco anos. As insti-
tuições habilitadas nesta edi-
ção serão responsáveis pelos
benefícios concedidos entre

2020 e 2024.
O banco que não participar

da licitação não receberá no-
vos benefícios e, por conse-
quência, os aposentados e os
pensionistas que passarem a
receber os pagamentos em
2020 não poderão optar por
receber seus benefícios nes-
sas instituições. Para quem já
é beneficiário, não haverá

mudanças. 
A partir de 2020, o cartão

magnético que hoje é utiliza-
do apenas para o saque do
benefício do INSS terá tam-
bém a função débito, sem a
necessidade de que os apo-
sentados e pensionistas
abram conta nos bancos. O
cartão estará atrelado à con-
ta-benefício. s
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INSS marca a data do leilão da folha 

B Se todos os salários iniciais
do funcionalismo público bra-
sileiro forem reduzidos a, no
máximo, R$ 5 mil, e o tempo
para que o servidor chegue ao
topo da carreira for prolonga-
do, o governo pode economi-
zar R$ 104 bilhões até 2030. A
estimativa está no estudo
“Gestão de pessoas e folha de
pagamentos no setor público
brasileiro: o que dizem os da-
dos?”, divulgado ontem pelo
Banco Mundial (Bird).

Encomendado pelo gover-
no em 2018, durante a gestão
de Michel Temer, o estudo faz
um diagnóstico do serviço pú-
blico brasileiro e sugestões de
mudanças. O órgão calcula
ainda que, se o governo con-
gelar por três anos os ganhos

salariais extraordinários, a
economia para os cofres pú-
blicos públicos seria de R$
187,9 bilhões até 2030. Neste
caso, o impacto seria também
sobre servidores já contrata-
dos. Ao todo, com as duas me-
didas, a economia chegaria a
quase R$ 300 bilhões. Presen-
te à divulgação do estudo, o
secretário especial de Desbu-
rocratização, Gestão e Gover-
no Digital do Ministério da
Economia, Paulo Uebel, afir-
mou que o governo pretende
concluir a proposta de refor-
ma administrativa neste mês: 

— Os servidores não se sen-
tem motivados, não estão sa-
tisfeitos ou não se sentem de-
safiados, e o custo de pessoal é
insustentável no longo prazo,
principalmente pelo que tem
sido entregue.

Ainda segundo o secretário,
se aprovadas, as novas regras
não vão afetar direitos adquiri-
dos dos atuais servidores.

O tema é uma das priorida-
des da equipe econômica após
a aprovação da reforma da
Previdência e deve mirar na
redução do número de cate-
gorias do funcionalismo,
além de estender o trajeto de
progressão dos cargos. 

O governo avalia enviar ao
Congresso de uma só vez um
pacote de medidas que in-
cluiria a reforma tributária e
a administrativa. O crono-
grama de votações de cada
uma caberá ao Legislativo,
disse uma fonte do Ministé-
rio da Economia. 

Ainda segundo o estudo,
para voltar a cumprir as re-
gras da Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF), 14 estados
brasileiros teriam de reduzir
o gasto com a folha de paga-
mento, em média, em 2% ao
ano até 2022. No Rio, a pro-
porção seria de 3,3%. s
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Banco Mundial defende
reduzir salário de servidor 
Segundo Bird, vencimento
menor para iniciantes geraria
economia de R$ 104 bilhões
Renata Vieira
renata.vieira@bsb.oglobo.com.br

B ESTUDO

B O Congresso Nacional
aprovou ontem a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias
(LDO) para 2020. O texto
prevê um salário mínimo
de R$ 1.040, sem ganho
acima da inflação. O au-
mento nominal será de
4,2% na comparação com o
valor atual do mínimo, de
R$ 998. A variação é a mes-
ma prevista para o Índice
Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC). A LDO
prevê este valor, mas a de-
cisão cabe ao governo.

Congresso aprova
salário mínimo de
R$ 1.040 em 2020

B Orelator do projeto que tra-
ta da reforma dos militares
das Forças Armadas, deputa-
do Vinícius de Carvalho (Re-
publicanos-PB) fará ajustes
no seu parecer para atender
governadores, que insistem
em regras de aposentadoria
mais duras para PMs e bom-
beiros. Na terça-feira, o par-
lamentar fará complemento
de voto, dando prazo de dois
anos para que os governos
regionais possam aprovar
leis em suas assembleias.

Governadores
terão dois anos
para aprovar regras 
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ERRATA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Tendo em vista que a Publicação referente ao Extrato do IV Termo Aditivo do Contrato
nº.018/2016/SMS, ter sido publicado na edição do “Jornal Extra” Nº 8.401, sábado, 24
de agosto de 2019, na fls. 13, com incorreções, comunico que onde se lê “Dotações
Orçamentárias: nº 05.16 FUNDOMUNICIPALDESAÚDE–10.301.0014.2.114PROGRAMA
SAÚDE PARA TODOS;10.301.0014.2.120 - SAÚDE BUCAL; 10.301.0060.2.127 -
ACADEMIA DA SAÚDE; 10.302.0062.2.128 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE MÉDIA E
ALTA; 10.304.0056.2.124 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA; 10.306.0061.2.129 - VIGILÂNCIA E
PROMOÇÃO EM SAÚDE; – 3.3.90.39.61.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.”,
leia-se “Dotações Orçamentárias: nº 05.16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –
10.301.0014.2.114 PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS; 3.3.90.40.01.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”.

Rio Claro-RJ, 08 de outubro de 2019.

MARIA AUGUSTA MONTEIRO FERREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Extrato
Contrato nº 048/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Partes: O Município de Rio Claro e a empresa MEI MÁRCIO DOS SANTOS CRUZ
10042484740.
Processo de Despesa: nº 291/2019.
Objeto: A CONTRATADA se compromete a executar os serviços de transporte de alunos
residentes na zona rural, matriculados na rede pública municipal de ensino, conforme
legislação vigente e especificações contidas no Projeto Básico.
Valor: R$ 8.568,00 (oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais).
Dotação Orçamentária: nº 0206 Secretaria Municipal de Educação – 12.361.0005.2.107
Transporte Escolar – Ensino Fundamental – 3.3.90.39.61.00.00.00 Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica – 010510 Salário Educação.
Prazo: 90 (noventa) dias.
Assinatura: 25/09/2019
Fundamentos: Dispensa nº 028/2019 - Lei nº 8666/93 e suas alterações.

ELISABETE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação

TOMADA DE PREÇOS nº 005/19 – tipo MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADA HIDRÁULICA E GALERIA NA RUA WALDEMIRO DE SOUZA, NO
BAIRRO PEDRAS BRANCAS, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO – RJ, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA em conformidade com as especificações contidas nos anexos: I -
CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES, II - DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO BDI, III -
CRONGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, IV - MEMÓRIA DE CALCULO DO ORÇAMENTO, V - PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA, VI - PROJETO BÁSICO - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 01-02, VII - PROJETO
BÁSICO - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 02-02, VIII - ART DO PROJETO, IX - MINUTA DE
CONTRATO, X - METODOLOGIA PARA CÁLCULO DE GARANTIA ADICIONAL, XI - Declaração de
Idôneo, XII - Declaração de Conformidade com o Edital e seus Anexos
DATA DO EVENTO: 29 de OUTUBRO de 2019. HORÁRIO: 10:00 horas.

TOMADA DE PREÇOS nº 006/19 – tipo MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO NA RUA ARI DE ALMEIDA, NO BAIRRO VALVERDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ
DO VALE DO RIO PRETO– RJ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA em conformidade com
as especificações contidas nos anexos: I - CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES, II -
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO BDI, III - CRONGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, IV - MEMÓRIA
DE CALCULO DO ORÇAMENTO, V - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, VI - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO,
VII - ART DO PROJETO, VIII - MINUTA DE CONTRATO, IX - METODOLOGIA PARA CÁLCULO DE
GARANTIA ADICIONAL, X - Declaração de Idôneo, XI - Declaração de Conformidade com o Edital e
seus Anexos.
DATA DO EVENTO: 30 de OUTUBRO de 2019. HORÁRIO: 10:00 horas.
OBS.: Editais disponíveis no site: www.sjvriopreto.rj.gov.br (menu principal/ licitações) a partir das 15:00 horas
do dia 11/10/2019. · Informar participação/ confirmar presença através do e-mail: admlicitriopreto@gmail.com
INFORMAÇÕES: Secretaria Municipal de Administração, sito na Rua Coronel Francisco Limongi, nº. 353,
Centro, ou através dos telefone 2224 1552, no horário de 09:30 às 16:30 horas;

São José do Vale do Rio Preto, 09 de OUTUBRO de 2019.
Flaviana Medeiros Lameira Ribeiro
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISOS DE LICITAÇÕES

A Comissão Permanente de
Pregão da Fundação Municipal
de Saúde de Niterói comunica aos
fornecedores que se encontra(m) à
disposição dos interessados, o(s)
edital (ais) abaixo discriminado(s):
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº:
52/2019
OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO
DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO
HOSPITALARPARAATENDIMENTO
DOS USUÁRIOS DA REDE DE
SAÚDE DA FUNDAÇÃOMUNICIPAL
DE SAÚDE DE NITERÓI
DATA DA REALIZAÇÃO: 23/
OUT/2019 HORA: 10h
PROCESSO Nº: 200/6866/2019
O edital e seus anexos encontram-
se disponíveis no site www.niterói.
rj.gov.br ou na FMS – Niterói (é
necessário levar um CD virgem ou
PENDRIVE para gravação).

AVISO DE PREGÃO

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para
fornecimento de medicamentos (ético, uso contínuo e mandado judicial). Tipo Maior
desconto percentual sobre a tabela BRASÍNDICE. Data: 23/10/2019, 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 referida licitação, favor
enviar solicitação do edital através do e-mail setordecompras@pmsmm.rj.gov.br

Carlos Henrique Buzzi da Silva
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 – SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA/RJ
AVISO DE LICITAÇÃO

FAIXAS SALARIAIS
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