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Aviso de Procura de Imóvel
O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, através de

sua Gerência Executiva no Rio de Janeiro - GEXRJ-Centro, torna público
que necessita locar, pelo prazo de 03 (Três) anos, prorrogável por 02 (dois)
anos (a prorrogação não poderá exceder ao período inicial), ou a critério da
Administração, um imóvel/espaço físico com área construída de no mínimo
300,00 m2 e no máximo 400,00 m2, localizado no Bairro da Tijuca e adjacências,
com as seguintes características: preferencialmente com instalações: de
pontos de lógica, elétrica compatíveis coma ocupação, rede para instalação
de ar condionado, telefone, garagem e/ou estacionamento, para a instalação
dos serviços de seguro social pertinentes à Agência de Seguro Social,
observado o que dispõe o Inciso X, do artigo 24 da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e
alterações posteriores.

As propostas deverão conter, além do prazo de validade de no mínimo,
60 (sessenta) dias, os seguintes dados: descrição minuciosa do imóvel/espaço
físico, localização, área física, instalações existentes, valor locativo mensal em
moeda corrente, assim como se fazer acompanhar do croqui ou planta baixa
do imóvel/espaço físico, cópia da documentação dominial, ou seja, escritura
e certificado atualizado do RGI livre de quaisquer ônus, além de informações
sobre a existência de equipamentos de prevenção contra incêndio compatível
com a área do imóvel/espaço físico e de acordo com a ABNT.

As propostas deverão ser entregues na Rua Pedro Lessa, 36, sala 406
- Centro/RJ, até às 16:00 horas do dia 20 de dezembro de 2019, onde os
proponentes poderão tomar conhecimento do modelo de contrato a ser lavrado.

A locação reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei nº
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e, assim sendo, o INSS
somente se responsabilizará pelos pagamentos dos encargos constantes do
artigo 23 da Lei nº 8.245/91, isto é, taxas remuneratórias de serviços de água,
esgoto e energia elétrica, bem como as despesas ordinárias de condomínio,
caso existam.

O aluguel avençado será reajustado anualmente, tendo por base a variação
acumulada do IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio
Vargas, ou havendo sua extinção, outro índice que vier a ser fixado, de acordo
com os dispositivos legais vigentes.

O INSS reserva-se o direito de optar pelo imóvel/espaço físico que melhor
atender às suas necessidades.

O proponente escolhido, para formalização do contrato de locação
deverá, conforme o caso, apresentar os seguintes documentos: CPF/MF,
CNPJ/MF, documento de identidade, contrato social comprovante de residência,
comprovante de inexistência de débitos com relação ao imóvel/espaço físico
(água/esgoto, luz, taxas de incêndio e condominiais, IPTU). Será exigido, ainda,
situação regular perante o SICAF e CADIN .

As propostas que não atenderem às exigências deste Aviso, não serão
consideradas pelo Instituto.
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OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para
execução de serviços audiovisuais para atender as secretarias municipais em suas
ações administrativas, pelo período de 12 (doze) meses. Tipo menor preço global. Data:
13/12/2019, 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, 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
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Os tempos andam
tão pesados que
no cemitério uma
faixa pede paz —
para os mortos 
e para os vivos

FABIANO ROCHA

São Tomé
B Pinheiro só acredita vendo —
quer a cópia integral do processo
e também da consulta feita à
Procuradoria Geral do Município
sobre a encampação. 

B O nobre teme que a prefeitura
tenha blefado — e eles tenham
aprovado a lei assim mesmo.

A dúvida 
paira sobre o
Pedro Ernesto

B Os nobres do Palácio Pedro
Ernesto, que aprovaram a lei
para a encampação da Linha
Amarela — por enquanto, sus-
pensa pela Justiça — estão com
a pulga atrás da orelha com o
prefeito Marcelo Crivella (PRB). 

B Paulo Pinheiro (PSOL) enca-
minhou um requerimento de
informações ao prefeito queren-
do saber se realmente foi aberto
um processo administrativo
para avaliar o valor de ressarci-
mento a ser pago à Lamsa, co-
mo ordena a Lei de Concessões.

Pior do que o soneto 
B Foi dada a largada, na última sexta-feira, na temporada de
apresentação de emendas ao projeto de orçamento da Pre-
feitura do Rio para o ano que vem. 

B O próprio autor do projeto, o prefeito Marcelo Crivella
(PRB), já mandou 23 remendos, as emendas de 1 a 23. 

B As péssimas línguas do velho Palácio Pedro Ernesto apos-
tam que a emenda de número 24 não será do vereador Mar-
celino D’Almeida (PP).

Olho 
grande
B Washington Reis (MDB),
prefeito de Duque de Caxias,
bate ponto dia sim, outro tam-
bém — religiosamente — no
Hospital do Olho. 

B Recebe os pacientes, encaixa
consultas e fatura com o aten-
dimento da turma.

B Dia desses, ele se animou
tanto que mandou: “Aqui até
cego sai enxergando”.

B Menos, prefeito, menos.

O AMBIENTE Nesta quinta, a
Comissão de Meio Ambiente
da Câmara, presidida por Re-
nato Cinco (PSOL), realiza o
seminário internacional “O
colapso ambiental e a cidade
do Rio”, no Hotel Windsor
Guanabara, no Centro.
.....................

PREMIADA A empresa Condor
Tecnologias Não Letais, de
Nova Iguaçu, recebeu, pelo
segundo ano consecutivo, o
Prêmio Rio Export, promovi-
do pela Firjan, na categoria
Destaque Internacional.

Curral
B De olho nas urnas, o deputa-
do Renato Cozzolino (PRP),
pré-candidato a prefeito de
Magé, não deixou seu reduto
eleitoral a ver navios. 

B Todas as 19 escolas estadu-
ais da cidade vão receber
emendas de R$ 100 mil cada.

Por outro lado...
B Mas ninguém ali é santo. Os
vereadores confirmaram o pro-
jeto por 47 votos a zero, de olho
em outubro de 2020.

B E volta e meia vão à Linha
Amarela gravar vídeos para
suas redes sociais, gabando-se
de terem dito sim à proposta.

Clã poderoso
B O MDB lançará Júlio Gonçal-
ves, atual vice prefeito de Pa-
racambi e hoje no PRB, na
briga pela prefeitura da cidade
no ano que vem.

B Tanto a filiação quanto a esco-
lha do candidato acontecem
sob as bênçãos do deputado
federal Gutemberg Reis (MDB),
irmão de Washington Reis.

Na velocidade
B É bom que os interessados se apressem.

B O prazo termina na hoje.
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B Os frequentadores do Cen-
ter Shopping, em Jacarepa-
guá, na Zona Oeste, viveram
momentos de tensão na tarde
de ontem. Dois criminosos as-
saltaram uma loja do centro
comercial, que fica na Aveni-
da Geremário Dantas, e, ao
tentarem fugir, sequestraram
uma senhora e a fizeram re-
fém dentro de um carro.

De acordo com a Polícia
Militar, homens do 18º BPM
(Jacarepaguá) conseguiram
controlar a situação, e os dois
criminosos foram presos.
Com eles, uma arma foi
apreendida.

Nas redes sociais, as pesso-
as relataram o desespero.
“Acabaram de fazer um se-
questro no Center Shopping.
Trabalhamos feito condena-
dos para chegar no dia do
nosso lazer e acontecer isso,
que país, hein?”, desabafou
uma frequentadora.

ASSALTO NO FLAMENGO

Pela manhã, as Lojas America-
nas da Rua Marquês de Abran-
tes, no Flamengo, sofreu uma
nova tentativa de roubo. De
acordo com informações do 2º
BPM (Botafogo), os crimino-
sos não tiveram sucesso.

Na fuga, atiraram contra
um policial militar que pas-
sava do outro lado da rua. O
homem não chegou a ser
atingido. Os assaltantes
conseguiram fugir em uma
caminhonete roubada,
abandonada em seguida, na
subida da Comunidade do
Morro Azul. O veículo já foi
localizado e recuperado pe-
la guarnição do Projeto La-
ranjeiras Presente. s

t

Mulher é
feita refém
em assalto
a loja
Arthur Leal
arthur.leal@oglobo.com.br

B JACAREPAGUÁ


