
Será criada uma fila única para análise dos processos no INSS

ARQUIVO

B O presidente do Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS), Renato Vieira, infor-
mou, na última terça-feira,
que pretende zerar os pedi-
dos de benefícios em análise
pelo órgão até o fim do ano.
Cerca de 1,3 milhão de pro-
cessos aguardam para ser
analisados, de acordo com o
instituto, depois de já terem
ultrapassado o prazo regular
de 45 dias.

Em entrevista ao jornal
“Estado de S. Paulo”, Vieira
afirmou que isso será feito
por meio de um conjunto de
medidas que integrarão a Es-
tratégia Nacional de Atendi-
mento Tempestivo, que deve
ser regulamentada esta se-
mana por meio de uma por-
taria. Entre as ações para ze-
rar o estoque de benefícios

em análise, estariam as me-
didas publicadas por meio de
um decreto no último dia 26,
que criam uma fila única pa-
ra análise dos processos,
além de um regime de traba-
lho por produtividade, em
vez de frequência.

Na ocasião, o presidente do
INSS explicou ao EXTRA que
pretendia praticamente do-
brar o número de servidores
dedicados exclusivamente à
concessão de benefícios, pas-
sando de cerca de 3.400 para
6 mil neste mês. O decreto
cria cinco centrais de análise
de benefício, divididas por re-
giões do país, em que o funci-
onário público acessará pedi-
dos de outras cidades e esta-
dos. Atualmente, cada servi-
dor é responsável pela sua
agência de lotação.

Odecreto cria ainda, a título
de experiência-piloto, um pro-
grama que vai dispensar o
controle de frequência dos ser-
vidores que baterem a meta de
90 benefícios analisados.

—Hoje, os servidores traba-
lham com horário. O INSS faz
controle de jornada, não de
produtividade. Só que o con-
trole por jornada não é eficaz.
Todos os servidores que passa-
rem a trabalhar na central vão
poder fazer opção de trabalho
por produtividade. Se cumpri-

rem a meta de 90 trabalhos
analisados por mês, estarão
dispensados do controle de
horário — explicou o presi-
dente do INSS.

Segundo ele, a adesão será
facultativa e os servidores
que trabalham com atendi-
mento continuarão tendo
que cumprir a jornada diária.
Paralelamente a isso, os ser-
vidores também terão direito
ao bônus por produtividade
que foi criado para o pente-fi-
no, no valor de R$ 57,50. s

t

INSS quer zerar fila de
espera até o fim do ano
Cerca 1,3 milhão de pedidos
de benefícios aguardam
para ser analisados no país
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Servidor
Servidor pode ter
direito a bônus
B Se for superavitário, os servido-
res poderão receber um bônus de
até 5% do resultado primário —
diferença entre a receita tributária
eos gastos públicos, exceto os gas-
tos com pagamento de juros. É o
que prevê um projeto de lei com-
plementar, aprovado ontem pela
Comissão de Constituição, Justiça
eCidadania do Senado Federal. O

texto trata da responsabilidade
compartilhada entre os servidores
(esferas federal, estadual e muni-
cipal) e os governantes nos resul-
tados fiscais dos governos e cria
regras para conter o aumento dos
gastos públicos, sobretudo os rela-
cionados ao funcionalismo. O au-
tor é o senador Oriovisto Guima-
rães (Podemos-PR). Reunião da CCJ do Senado

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO/DIVULGAÇÃO

STF decide contra
estabilidade de
empregado
B O Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu ontem que a esta-
bilidade do servidor público
garantida pela Constituição Fe-
deral não se estende aos empre-
gados de fundações públicas de
direito privado. A decisão foi por
maioria dos votos (seis a cinco),
seguiu o relator, ministro Dias
Toffoli, presidente do STF. Os
ministros julgaram um recurso
de um empregado dispensado
sem justa causa pela Fundação
Padre Anchieta, que integra o
Centro Paulista de Rádio e TV.

Militar expulso 
não tem direito 
à aposentadoria
B O Tribunal de Justiça do Rio
decidiu pela inconstitucionali-
dade da Lei 8.016/18, que man-
tinha o direito de o militar do
estado expulso da corporação
receber aposentadoria. No ano
passado, o governo questionou
a lei, por meio da Procuradoria
Geral do Estado. A relatora da
ação, desembargadora Nilza
Bitar, disse que há violação ao
princípio de separação dos Po-
deres, quando o Legislativo se
sobrepõe à iniciativa privativa
do Chefe do Executivo. 
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Processo nº 040/100687/2019. Modalidade: Concorrência TCMRJ Nº 1/2019. Objeto: Obras
para o fornecimento e a instalação de 3 elevadores, de acordo com o Anexo VII (Projeto
Básico).
1) RETIFICAÇÃO do Edital, de acordo com o §4º do art. 21 da Lei nº 8.666/1993:
a) O item 11 do Título I do Anexo VII (Projeto Básico) passa a vigorar com a seguinte
redação:
11. SUBCONTRATAÇÕES
11.1 Caso a CONTRATADA não possua corpo técnico para a realização dos serviços de
instalações elétricas, de obra civis e de instalações das máquinas de transporte vertical,
esses serviços poderão ser subcontratados, devendo a CONTRATADA apresentar à
CONTRATANTE os documentos comprobatórios dos serviços subcontratados, obedecendo
fielmente ao diposto no art. 68 da Lei 8.666/93 e ao item 12.8 e seus subitens do Edital.
11.2 Todos os custos para as subcontratações deverão estar inclusos no valor da proposta.
b) Supressão do texto abaixo contido na observação do Anexo V (Declaração de Vistoria):
“- Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa.”
2) NOVA DATA DE SESSÃO PÚBLICA: 09 de setembro de 2019 às 13:30 horas. Local: Rua Santa
Luzia, nº 732, sobreloja, Centro, nesta Cidade.
Informações podem ser obtidas através dos e-mails sga.licitacao.tcmrj@gmail.com ou
agilvan@rio.rj.gov.br ou através do telefone (21) 3824-3658.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Processo de Despesas: n° 210/2019
Pregão Presencial: n° 012/2019
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO e a empresa AMANBELLA COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI ME e MERCADO LUIZA RC LTDA.
Objeto:Registro de preços visando a futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios
em atendimento às Unidades Escolares e Creches da Rede Municipal de Ensino de Rio
Claro/RJ para o período de 03 meses, mediante Recursos Próprios e FNDE-PNAE.
Data da assinatura: 05/08/2019
Vigência: 03 (três) meses, a contar da assinatura.

Elisabete Conceição dos Santos
Secretária Municipal de Educação

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 06/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Qualquer informação poderá ser obtida na Secretaria Municipal de Administração da
Prefeitura Municipal de Rio Claro/RJ (Av. João Baptista Portugal, 230, Rio Claro/RJ) ou
pelos telefones (024) 3332-1292 ou 3332-1717 ramal 226.

Leia-se Pregão Eletrônico 078/19 – processo 534/19 – Objeto: Material p/ construção civil.
Classificar Biota Ltda EPP, CNPJ 07.430.035/0001-00, como tendo apresentado o 4º melhor preço T.P. 004/19,
proc. 491/19.
Pregão 81/19 – Proc. 541/19 – Objeto: Bobina de papel térmico. Dia: 21/08/2019 – 09:00 horas.
Altera data Pregão 74/2019 – PCMSO, processo 490/19 para o dia 21/08/2019 – 15:00 horas, tendo em vista
alteração média.
Pregão SRP 080/19 – Proc. 537/19 – Objeto; Materiais hidráulicos (cap, extremidade, colar e tubo). Dia:
22/08/2019 – 09:00 horas.
Pregão 79/19 – Proc. 538/19 – Objeto: manutenção de disjuntores. Dia: 23/08/2019 – 09:00 h.
Homologa/adjudica TP 04/19 – Construção de muro, proc. 491/19 em favor RJ Fernandes Ltda EPP – valor
R$ 79.072,31
Cópia do(s) Edital(is) poderão ser obtidas mediante requerimento formal. E-mail: cpl@saaevr.com.br – Sites:
www.portalvr.com/servicos/licitacao, www.saaevr.com.br e www.bbmnet.com.br. Mais informações CPL tel:
(24) 3338-9065. SARAH MACHADO - MAT. 19755 – PREGOEIRA SAAE/VR

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
DE VOLTA REDONDA/RJ

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de Patrulha Mecanizada (Caminhão – veículo
novo, zero km, 2019/2019) para o fortalecimento agropecuário do município, contemplado no Convênio
858504/2017 - MAPA. Tipo menor preço por item. Data: 21/08/2019, às 14:00h. 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
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 014/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA/RJ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES
Aviso de licitação

Pregão Eletrônico nº. 009/2019
Processo nº. 151/2019. Objeto: Contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação
e prestação de serviços de acesso à internet Banda Larga a ser instalado nas unidades de saúde do Município de
Mendes. Fase de credenciamento, recebimento de Propostas e Documentação: 21/08/2019, às 09h. Divulgação
da fase de classificação preliminar das propostas e início da Fase de Lances: 21/08/2019 às 09h com término
às 10h. Edital disponível e local da realização da sessão pública: “Pregão Eletrônico” disponível no site:
http://www.caixa.gov.br/ (http://www.licitacoes.caixa.gov.br/).

Mendes/RJ, 06 de agosto de 2019.
Ismael Gomes de Souza - Secretário Municipal de Saúde.

Na edição nº 8.384, página 12 do Jornal Extra do dia 07 de agosto de 2019, na
Publicação do Aviso de Adiamento da Concorrência Pública nº 003/2019.
Onde se lê: Rio Bonito, 05 de julho de 2019. Leia-se Rio Bonito, 05 de agosto de
2019.

Rio Bonito 07 de agosto de 2019.
Marcio Munehar Kiuchi
Presidente da CPL

ERRATA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO

Processo n° 20.849/2018
A Concorrência Pública n°001/2019, que trata de Concessão de Prestação de Serviço de
Transporte Público Coletivo Urbano, CONVOCA para Audiência Pública a ser realizada em
27 de agosto de 2019, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, às 14h.

Comissão Especial de Licitação

CONVOCAÇÃO

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIALNº. 024/2019 - SRP - REMARCAÇÃO
Processo nº. 2363/2018. Objeto: Eventual aquisição de materiais diversos, tais como tubos e conexões de rede
de água e esgoto, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos e Habitação,
com vigência para 12 (doze) meses, utilizando-se do Sistema de Registro de Preços. Fase de credenciamento,
recebimento de propostas e documentação: Dia 21/08/2019, às 10h. Valor do edital: 01 resma de papel A4.
Retirada do edital e informações: Avenida Júlio Braga, nº. 86, Centro, ou através do telefone (24) 2465-0661 /
e-mail: cplmendes@hotmail.com / site: www.mendes.rj.gov.br.

Mendes, 19 de julho de 2019.
Júlio Cesar Moreira Carvalho. Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação.

Extrato Contratual
I Termo Aditivo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Partes: O Município de Rio Claro e a empresa S JORGE C MONTEIRO ME.
Processo de Despesas nº: 178/2018.
Pregão Presencial nº: 012/2018.
Objeto: O presente Termo tem por objeto, a prorrogação e acréscimo de valor dos contratos, no qual a
CONTRATADA se compromete a executar os serviços de locação de máquinas multifuncionais laser e tanque de
tinta, incluindo assistência preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos, exceto papel, pelo período
de 12 (doze) meses, para atendimento a diversos setores da Prefeitura; conforme condições e especificações
contidas no Projeto Básico.
Prazo: 12 (doze) meses.
Assinatura: 01/08/2019.
Fundamentos: Pregão Presencial nº012/2018 – Artigo 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Contrato nº.047/2018
Valor: R$ 71.803,80 (setenta e um mil, oitocentos e três reais e oitenta centavos).
Dotações Orçamentárias: 02.04 Secretaria Municipal de Administração – 04.126.0002.2.007 APOIO
ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – 3.3.90.40.01.00.00.00 – FONTE 10000.

JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Contrato nº.048/2018
Valor: R$ 60.963,60 (sessenta mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos).
Dotações Orçamentárias: 02.06 Secretaria Municipal de Educação – 12.126.0004.2.034 APOIO E MANUTENÇÃO
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – 3.3.90.40.01.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO –
FONTE 10510.

ELISABETE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação

Extrato
Contrato nº001/2019/FMAS

Dispensa nº001/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Partes: O Município de Rio Claro e a LOCADORA a Srª. MARIA LÚCIA SANTOS DE SOUZA.
Processo de Despesas: nº 107/2019.
Objeto: O LOCADOR, por este instrumento, dá em locação ao LOCATÁRIO o imóvel, situado na Rua Prefeito Mozart
César Vale, nº 116 – Centro – Rio Claro/RJ.
PARÁGRAFO ÚNICO: A presente locação tem por finalidade a instalação provisória da Casa Abrigo Orninda da
Cunha Muller, pelo período de 06 (seis) meses, visto que o imóvel situado à Rua Azaléia, s/nº – Alambarí – Rio
Claro-RJ, onde funciona a Casa Abrigo encontra-se em reforma.
Valor global: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
Dotação Orçamentária: nº 06.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 08.244.0030.2.094 SERVIÇO DA
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS.
Prazo: 06 (seis) meses.
Assinatura: 01/08/2019.
Fundamentos: Dispensa nº 018/2019, Art. 24, Inciso X da Lei nº 8666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Júlio César Rocha Camargo
Fundo Municipal de Assistência Social

B A Assembleia Legislativa
do Estado do Rio aprovou
ontem, em primeira discus-
são, um projeto de lei que
propõe que as concessioná-
rias e municípios que admi-
nistram rodovias no Estado
do Rio sejam obrigados a
disponibilizar, nas praças
de pedágio, a opção de pa-
gamento em cartões de cré-
dito. O texto ainda precisa
ser votado em segunda dis-
cussão pela Casa. O projeto
de lei 116/19, da deputada

Lucinha (PSDB) comple-
menta a Lei 8.014/18, que
já obrigava qualquer con-
cessionária de serviço pú-
blico a aceitar, em todas as
bilheterias disponibiliza-
das, o pagamento de tarifas
por meio de cartão de débi-
to. Caso a medida seja apro-
vada, as concessionárias te-
rão até 90 dias para adapta-
ção. Em caso de descumpri-
mento, será cobrada multa
de cinco vezes o valor da ta-
rifa do pedágio.

Pedágios poderão ser pagos com cartão 

B O terceiro lote de restitui-
ções do Imposto de Renda
da Pessoa Física de 2019
(ano-base 2018), cuja con-
sulta será liberada hoje, vai
incluir 2.978.614 contribu-
intes. O crédito será feito
no próximo dia 15, na con-
ta indicada no momento da
declaração. Serão pagos
R$ 3,8 bilhões. A consulta
poderá ser feita pelo site
http://receita.econo-

mia.gov.br/ ou pelo Recei-
tafone 146. Outra opção é
usar o aplicativo Pessoa Fí-
sica. É preciso ter o número
do CPF em mãos. Segundo
o órgão, essa leva de devo-
luções inclui as declara-
ções transmitidas até 6 de
abril, que tenham sido en-
viadas sem pendências. O
lote vai incluir contribuin-
tes que caíram na malha fi-
na em anos anteriores.

IR: restituições para 2.978.614 contribuintes


