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A Comissão de Pregão da Secretaria Municipal de Admi-
nistração da Prefeitura Municipal de Niterói, comunica aos
interessados que foram retificados os seguintes pontos:
No Edital nº 018/2020 – Itens 5.1.1 e 9.1.4.2
Onde se lê:
“5.1.1 Para fins de comprovação da compatibilidade das
atividades da licitante com o objeto desta licitação, os
Interessados deverão apresentar prova de autorização,
pelo Banco Central do Brasil, para funcionar como Banco
Comercial ou Banco Múltiplo.”
Leia- se:
“5.1.1 Para fins de comprovação da compatibilidade das
atividades da licitante com o objeto desta licitação, os In-
teressados deverão apresentar prova de autorização, pelo
Banco Central do Brasil.”
Onde se lê:
“9.1.4.2 Para fins de comprovação de qualificação técni-
ca, os Interessados deverão apresentar prova de autori-
zação, pelo Banco Central do Brasil, para funcionar como
Banco Comercial ou Banco Múltiplo.”
Leia- se:
“9.1.4.2 Para fins de comprovação de qualificação téc-
nica, os Interessados deverão apresentar prova de auto-
rização, pelo Banco Central do Brasil.”

Niterói, 30 de junho de 2020.
Concyr Formiga Bernardes

Pregoeira
Comissão de Pregão

ERRATA
PREGÃO Nº 018 /2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA/RJ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO
DE PREÇOS Nº 009/2020 - SRP

OBJETO: futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de combustível (gasolina
comum e óleo diesel S10) para atender a frota de veículos desta municipalidade, pelo período
de 12 (doze) meses. Tipo menor preço por item. Data: 14/07/2020, às 14:00h.

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo
na Rua Principal da localidade de Dr. Loreti – 4º distrito de Santa Maria Madalena-RJ. Tipo menor
preço global. Data: 17/07/2020, 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,
de 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

Presidente da CPL

ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 040/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
Comissão Permanente de Licitações e Compras

O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, através da Comissão Permanente de Licitações e Compras,
torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizada correção no Edital de
Licitação do Pregão Presencial nº 040/2020, assim como se segue:

Onde se lê:
12.7.2 – Apresentar licença de funcionamento conferido pelo órgão Sanitário Estadual ou Municipal
dentro do prazo de validade, para venda e/ou distribuição de medicamentos.
12.7.3 – Apresentar autorização de funcionamento expedida pela ANVISA com publicação no
D.O.U (Diário Oficial da União) para venda e/ou distribuição de medicamentos.

Leia-se
12.7.2 – Apresentar licença de funcionamento conferido pelo órgão Sanitário Estadual ou Municipal
dentro do prazo de validade, para venda e/ou distribuição de Fraldas/Higiene Pessoal.
12.7.3 – Apresentar autorização de funcionamento expedida pela ANVISA com publicação no
D.O.U (Diário Oficial da União) para venda e/ou distribuição de Fraldas/Higiene Pessoal.
Tendo em vista que a alteração acima não afeta a formulação das propostas pelos licitantes, nos
termos do art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, não há necessidade de reabertura do prazo
inicialmente estabelecido.

Neudeir Loureiro do Amaral
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS SUMLIC - COMISSÃO SAÚDE

Pregão Eletrônico nº 126/2020 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de aquisição de equipo
de bomba infusora parenteral e enteral para o Hospital Municipal de Emergência de
Resende, em atendimento as necessidades do Fundo Municipal de Saúde – FMS do
Município de Resende. Proc. Adm. nº 14.625/2020 – Data/Hora: 06/07/2020 às 16:00
horas. Valor Estimado: R$ 586.700,00 Edital disponível no site: http://www.resende.rj.gov.
br/blogtransparencia/page/index.asp. e no site do Banco do Brasil. Informações e-mail:
licitacaosaude.resende@gmail.com ou tel. (0XX24) 3354-3922.

Julio Cezar Carvalho. Superintendente Municipal de Licitações e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 10/2020

A Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Itatiaia torna pública aos interessados
data de realização do Pregão Eletrônico nº 10/2020, do tipo MENOR VALOR POR ITEM, para
aquisição de medicamentos, por Registro de Preços, através da Secretaria Municipal de Saúde
do Município de Itatiaia/RJ. Referente ao P.A. nº 333/2020, às 10:00 (dez horas), do dia 10 de
julho de 2020. O Edital do Pregão Eletrônico poderá ser retirado através da página eletrônica
do Banco do Brasil S/A. – www.licitacoes-e.com.br e no site da Prefeitura, através do Link:
http://itatiaia.rj.gov.br/licitacoes. Demais informações e questionamentos poderão ser envia-
dos para o e-mail: licitacoes.itatiaia@gmail.com e/ou obtidas através do telefone: (24)3352-
1267. Itatiaia/RJ, 29 de junho de 2020.

Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
A Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Itatiaia torna pública aos interessados
a data de realização da Concorrência pública nº 08/2020 do tipo MENOR PREÇO SOB REGIME
DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa especializada para prestar
serviços de revitalização da Praça Merisa, Rua 12, Bairro Jardim Itatiaia. Referente ao P.A nº
3203/2019, às 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 05 de agosto de 2020, em cuja data e
horário serão recebidos e abertos os respectivos envelopes, na sala de licitações localizada
à Praça Mariana Rocha Leão, Nº 20, Centro, Itatiaia - RJ.O Edital deverá ser retirado no site
da Prefeitura, através do Link: http://itatiaia.rj.gov.br/licitacoes. Dúvidas tel: (24) 3352-1771,
ou 3352-6777, ramal 310, email – licitaca.itatiaia@yahoo.com.br. Ao Gabinete, Efetuar pu-
blicação nos termos do art. 21, incisos II e III da Lei 8.666/93. Em caso de não cumprimento
integral da publicidade nos termos do artigo citado, encaminhar ao Departamento de Li-
citações, Ato Normativo, Instrução Normativa, ou Decreto, que formalizem a publicidade
praticada, não se prestando a tal parecer opinativo. Itatiaia/RJ, 30 de junho de 2020.

Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações

Partes: O Município de Rio Claro e a Empresa PLANENGE PLANEJAMENTO ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA – ME.
Processo Licitatório: nº 185/2019.
Tomada de Preço: nº 009/2019
Objeto: O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo do Contrato nº031/2019,
no qual a CONTRATADA se obriga a executar indiretamente, com fornecimento de material e
emprego mão de obra – Objetivando a Reforma da Quadra de Esportes no Município de Rio
Claro-RJ, mediante contrato de repasse nº 862853/2017/ME/CAIXA, celebrado entre a União
Federal, por intermédio do Ministério dos Esportes, representado pela Caixa Econômica
Federal e o Município de Rio Claro-RJ.
Prazo: 11 (onze) meses.
Assinatura: 19/05/2020.
Fundamentos: Tomada de Preço nº 009/2019 - Artigo 57, § 1º, Inciso II da Lei nº 8666/93 de
21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLAUDIA DE SOUZA RODRIGUES ELIAS
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Eventos, Esporte e Lazer.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

EXTRATO
I TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 031/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2020 - FME
Processo: 1265/20
Objeto: “Conjunto De Procedimentos Necessários Objetivando O Registro De Preços Para Futuras
Aquisições De Livros Paradidáticos De Conteúdo Regionais Culturais Locais, Destinados A Atender
As Turmas Do Ensino Fundamental I E Ii Da Rede Municipal De Ensino, Nos Termos Da Legislação
Vigente, Especialmente, A LEI Nº 8666/93 e o Decreto Municipal 24/20”
Critério De Julgamento: Menor preço item. Data E Hora De Abertura: 16/07/2020 ÀS 10:00h.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2020 - FME
Processo: 325/20
Objeto: “Conjunto De Procedimentos Necessários Objetivando O Registro De Preços Para Futuras
Aquisições De Coleções De Livros Paradidáticos Com Foco Nas Campanhas De Combate À Dengue,
Zikavirus E Chikungunya Destinados Aos Alunos E Professores Da Rede Pública Municipal De Ensino
De Itaboraí, Nos Termos Da Legislação Vigente, Especialmente, A Lei Nacional Nº 8.666/93, Lei
Nacional Nº 10.520/02 e o Decreto Municipal Nº 60/15” - Critério De Julgamento: Menor preço item.
Data E Hora De Abertura: 20/07/2020 ÀS 10:00h
Para maiores informações : e-mail cpl@itaborai.rj.gov.br - Beatriz Maciel Caetano - Pregoeira da PMI

AVISO DE LICITAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Tomada de preços nº 31/2020 - Objeto: contratação de empresa especializada para executar
serviços de drenagem e pavimentação, calçada e iluminação na Avenida Jefferson Geraldo
Bruno , conforme edital Processo Administrativo n° 15.897/2020. Data/Hora: 20/07/2020 as
14:30 horas. Valor Estimado: R$ 1.453.181,18. Edital disponível 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.

AVISO DE MARCAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02600/2020

COTA PRINCIPAL PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTA RESERVADA
EXCLUSIVA PARA ME, EPP e COOPERATIVAS EQUIPARADAS

AVISO DE MARCAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02600/2020

EXCLUSIVA PARA ME, EPP e COOPERATIVAS EQUIPARADAS

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal do Carmo

A Prefeitura Municipal de Carmo-RJ torna público aos interessados que se fará realizar na
QUADRA CIRO VIEIRA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL COSENDEY CORTES, S/N, CENTRO - CARMO/RJ,
o Pregão Presencial nº 0020/2020 - Processo Administrativo nº 02600/2020, no dia 14 de Julho de 2020,
às 09h00min, sendo o objeto a “aquisição de cestas básicas de alimentos ricos em proteínas
para pessoas idosas e com deficiências acolhidas no serviço de acolhimento institucional e
em atendimento no serviço de proteção especial para pessoas com deficiência, idosas e suas
famílias, de acordo com as especificações, quantitativo e condições constantes do Termo de
Referência – Anexo I do edital”.
Os interessados poderão retirar o Edital na Comissão Permanente de Licitação/Pregão da
Prefeitura de Carmo, no horário das 10:00 às 17:00 horas, diariamente, exceto aos sábados,
domingos, feriados e pontos facultativos, solicitar o envio do Edital por e-mail no endereço:
licitacao@carmo.rj.gov.br, e pelo site www.carmo.rj.gov.br, identificando a empresa solicitante e
a licitação desejada.

Carmo, 30 de Junho de 2020.
João Vítor Cruz Rezende

Presidente da CPL/Pregoeiro
Portaria 075/2020

A Prefeitura Municipal de Carmo-RJ torna público aos interessados que se fará realizar na
QUADRA CIRO VIEIRA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL COSENDEY CORTES, S/N, CENTRO - CARMO/
RJ, o Pregão Presencial nº 0021/2020 - Processo Administrativo nº 02601/2020, no dia 16 de Julho
de 2020, às 09h00min, sendo o objeto a “aquisição de kits de higiene para pessoas idosas e
com deficiências acolhidas no serviço de acolhimento institucional e em atendimento no serviço
de proteção especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, de acordo com as
especificações, quantitativo e condições constantes doTermo de Referência – Anexo I do edital”.
Os interessados poderão retirar o Edital na Comissão Permanente de Licitação/Pregão da
Prefeitura de Carmo, no horário das 10:00 às 17:00 horas, diariamente, exceto aos sábados,
domingos, feriados e pontos facultativos, solicitar o envio do Edital por e-mail no endereço:
licitacao@carmo.rj.gov.br, e pelo site www.carmo.rj.gov.br, identificando a empresa solicitante e
a licitação desejada.

Carmo, 30 de Junho de 2020.
João Vítor Cruz Rezende

Presidente da CPL/Pregoeiro
Portaria 075/2020

B A maioria dos proprietári-
os de veículos que pagaram
a mais o valor do seguro DP-
VAT no início do ano no Rio
(mais de 54,5 mil) ainda não
pediu a devolução do di-
nheiro. O pedido pode ser
realizado até 31 de dezem-
bro deste ano. Têm direito a
essa devolução os proprietá-
rios que pagaram o atual
exercício com o valor de
2019. Para solicitar o reem-
bolso, basta acessar a plata-
forma da Seguradora Líder
(http://restituicao.dpvatse-
gurodotransito.com.br/).

Mais de 54 mil não
pediram restituição
do DPVAT no Rio

B Mais postos do Detran-RJ
passaram a entregar as
Carteiras Nacionais de Ha-
bilitação no Rio. Estarão
disponíveis nos novos lo-
cais 2.380 documentos so-
licitados antes da pande-
mia. As novas entregas se-
rão realizadas nas unida-
des do Itaboraí Plaza,
Sulacap Shopping e Guada-
lupe Shopping. As carteiras
emitidas nos postos de ha-
bilitação do Méier e do
Boulevard Shopping (Vila
Isabel) estarão disponíveis
na sede do departamento. 

Detran-RJ amplia
número de postos
que entregam CNH

B O prazo para a entrega da
declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física 2020
(IRPF) se encerrou às 23h59
de ontem. Segundo o secre-
tário especial do Fisco, José
Barroso Tostes Neto, a ex-
pectativa era de 32 milhões
de contribuintes entregas-
sem o documento até o en-
cerramento do prazo.

A multa para quem não fez
a declaração dentro do prazo
é de, no mínimo, R$ 165,74.
O valor máximo corresponde

a 20% do imposto devido.
— Quem não conseguir en-

tregar a declaração a tempo
pode fazer isso a partir de
amanhã (hoje), mas haverá
incidência de multa. O pro-
grama continuará disponível
— disse Tostes.

Das 32 milhões de declara-
ções esperadas, 19,7 milhões
são de imposto a restituir e 6
milhões com imposto a pagar.
Quem ficou com imposto a pa-
gar teve que efetuar a quitação
da primeira parcela ou cota

única ainda ontem. As demais
parcelas terão de ser pagas no
último dia útil dos próximos
meses. Ontem, antes mesmo
do fim do prazo, cerca de 1 mi-
lhão de contribuintes já esta-
vam na malha fina. 

Os motivos mais comuns
são omissão de rendimentos e
despesas médicas sem com-
provação. Quem estiver na
malha pode acessar o extrato
da declaração através do cen-
tro de atendimento virtual da
Receita e corrigir erros. s

t

Programa para enviar
IR segue disponível hoje

Contribuinte pode enviar declaração hoje, mas pagará multa

ARQUIVO

B A pandemia eliminou a ocu-
pação de 7,8 milhões de traba-
lhadores de março a maio, o pe-
ríodo que concentrou a quaren-
tena mais restritiva para com-
bater a propagação da doença.
Significou um corte de 8,3%
num único trimestre, de acordo
com a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contí-
nua (Pnadc), divulgada ontem
pelo IBGE. É menor número de
pessoas ocupadas desde 2012,
início da série da pesquisa.

— Foi uma queda acentua-
da num curto intervalo de
tempo — afirmou Adriana
Beringuy, responsável pela
pesquisa do IBGE. 

Mesmo com esse tombo na
ocupação, a taxa de desem-
prego pouco subiu. Passou de
11,6% no trimestre terminado

em fevereiro, antes da pande-
mia, para 12,9%. Dos mais de
7 milhões que perderam em-
prego, só 368 mil foram pro-
curar trabalho. O que significa
que um universo de 7,4 mi-
lhões que foram demitidos ou
impedidos de trabalhar pela
pandemia está na inatividade,
esperando o melhor momento
para voltar ao mercado. 

Se todas essas 7,4 mi-
lhões de pessoas fossem
consideradas desemprega-
das, a taxa de desocupação
subiria para 18,9%, quase
um quinto dos trabalhado-
res. Se metade voltar, a taxa
seria de 16% e não os 12,9%
que o IBGE captou. 

Conforme a situação for
normalizando, essas pessoas
vão voltar para o mercado de
trabalho, pressionando a ta-
xa de desocupação, ou vão

para informalidade.
— As pessoas estão per-

dendo o emprego, mas por
causa da crise, não estão indo
buscar novos trabalhos. Não
estão entrando no número
de desempregos — afirma o
pesquisador do IDados, Bru-
no Ottoni. 

Outro indicador que dá a
dimensão da situação crítica
do mercado de trabalho é o
nível de ocupação, qual a

parcela da população em ida-
de de trabalhar (14 anos ou
mais) está ocupada. A crise
fez essa parcela ficar abaixo
de 50%. Dos 7,8 milhões que
perderam o trabalho, 74%
eram informais, segundo o
IBGE. Pessoas que ficaram
impedidas de trabalhar com
a quarentena. s

t

Quase 8 milhões perderam trabalho
Grupo está na inatividade,
esperando melhor momento
para voltar ao mercado
Cássia Almeida
cassia@oglobo.com.br

B PESQUISA NACIONAL

MAIS AFETADOS

Dos 7,8 milhões que
perderam o trabalho,
74% eram informais,

segundo o IBGE

TOMBO NO MERCADO

FONTE: IBGE

Indústria Comércio Agricultura Construção Transporte

QUEDA NA POPULAÇÃO OCUPADA POR SETOR ECONÔMICO
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