
  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
(REMARCAÇÃO)

Tomada de Preços n° 004/2021
Processo de Despesas: 192/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada, para execução indireta, sob a modalidade de 
empreitada global - material e mão de obra - objetivando a reforma e reurbanização da Quadra 
Poliesportiva localizada entre as ruas Simar Sales Magalhães Silva e Sete de Setembro no Centro 
– 1º Distrito de Rio Claro-RJ.
Local: Sala de Licitações, localizada na Sede da Prefeitura, sito à Praça Fagundes Varela Av. João 
Baptista Portugal, nº 230 – Centro – Rio Claro/RJ.
Data e Horário: Dia 14 de Julho de 2021 às 09h.
Informações: Qualquer informação poderá ser adquirida no Departamento de Licitação, na Sede 
da Prefeitura, através dos e-mails: licitacao.pmrc@gmail.com ou pelos telefones (24) 3332-1717 
ou 3332-1292 – Ramal 226. O Edital se encontra disponível no sitio municipal e também poderá 
ser adquirido de 09h às 16h no Departamento de Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal de 
Rio Claro - Av. João Baptista Portugal, 230, Centro, Rio Claro/RJ, mediante entrega de 02 resmas 
(500 Fls.) de Papel A4 e no site da Prefeitura municipal de Rio Claro. O interessado deverá com-
parecer munido de carimbo com o respectivo CNPJ da empresa.

Rio Claro/RJ, 28 de Junho de 2021.
ANDERSON SILVA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA/RJ
AVISO DE LICITAÇÃO

OBJETO: futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de combustível
(gasolina comum e óleo diesel S10), para atender a frota de veículos desta municipali-
dade, pelo período de 12 (doze) meses. Tipo menor preço por item. Data: 13/07/2021,
às 09h. 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 08h às 16h.
OBS: caso haja interesse em participar da referida licitação, favor enviar solicitação do
edital através do e-mail setordecompras@pmsmm.rj.gov.br

Cláudio Ribeiro Perdomo
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MESQUITA

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/13244/20

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021
Resta SUSPENSO por período indeterminado SINE DIE a realização do Pregão para contratação
de empresa especializada para fornecimento de alimentação escolar, pré-preparo e distribuição
das refeições, visando atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) nas
unidades escolares e creches de responsabilidade do Município.

Mônica Narciso
Presidente/Pregoeira

Processo: 040/100927/2021. Modalidade: Tomada de Preços TCMRJ Nº 2/2021. Objeto: Re-
forma no prédio sede do TCMRJ, conforme Memorial Descritivo do Projeto nº CPFRO-01/2021.
Prazo de Execução: 30 (trinta) dias corridos. Valor Estimado: R$ 65.537,98. Data da Realiza-
ção: 15/07/2021. Horário: 13:00. Local: Rua Santa Luzia, nº 732, 2º andar (Auditório), Centro,
nesta Cidade.
Retirada do Edital e Anexos: O Edital e respectivos Anexos estão disponíveis na internet aces-
sando o sítio www.tcm.rj.gov.br. Informações podem ser obtidas através do e-mail
sga.licitacao.tcmrj@gmail.com ou do telefone 21 3824-3658.

AVISO DE LICITAÇÃO

  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços n° 006/2021

Processo de Despesas: 193/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada, para execução indireta, sob a modalidade de em-
preitada global - material e mão de obra - objetivando a reforma da sede da Secretaria Municipal 
de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos, localizada na Rua Antônio Grijó Filho, nº 
775 – Parque de Exposição – Rio Claro/RJ.
Local: Sala de Licitações, localizada na Sede da Prefeitura, sito à Praça Fagundes Varela Av. João 
Baptista Portugal , nº 230 – Centro – Rio Claro-RJ.
Data e Horário: Dia 14 de Julho de 2021 às 14h.
Informações: Qualquer informação poderá ser adquirida no Departamento de Licitação, na Sede 
da Prefeitura, através dos e-mails: licitacao.pmrc@gmail.com ou pelos telefones (24) 3332-1717 
ou 3332-1292 – Ramal 226. O Edital se encontra disponível no sitio municipal e também poderá 
ser adquirido de 09h às 16h no Departamento de Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal de 
Rio Claro - Av. João Baptista Portugal, 230, Centro, Rio Claro/RJ, mediante entrega de 02 resmas 
(500 Fls.) de Papel A4 e no site da Prefeitura municipal de Rio Claro. O interessado deverá com-
parecer munido de carimbo com o respectivo CNPJ da empresa.

Rio Claro/RJ, 28 de Junho de 2021.
ANDERSON SILVA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
(REMARCAÇÃO)

O Município de Rio Claro, através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar, licitação do 
tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, abaixo mencionada:
Pregão Presencial n° 009/2021 – Processo de despesa nº 160/2021
Objeto: Registro de preços visando futura e eventual aquisição de material britado, para atendi-
mento a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos do Município 
de Rio Claro/RJ.
Data e hora de abertura da licitação: Dia 13 de Julho de 2021, às 09h. Local: Sala de Licitações, 
situada na Av. João Baptista Portugal, n° 230, Centro, Rio Claro/RJ. O Edital da referida licita-
ção encontra-se disponível no sitio municipal e na Prefeitura Municipal de Rio Claro, situada na 
Avenida João Baptista Portugal, n° 230, Centro, Rio Claro – RJ e poderá ser retirado mediante 
apresentação de carimbo da empresa com CNPJ e duas resmas (500 Fls) de papel A4. Quaisquer 
dúvidas poderão ser dirimidas de 2ª a 6ª feira das 09h às 16h, pelos telefones (24) 3332-1292 e 
3332-1717, ramal 226 ou pelo e-mail: licitacao.pmrc@gmail.com

Rio Claro/ RJ, 28 de Junho de 2021.

ANDERSON SILVA
Pregoeiro

AVISO DE ADIAMENTO COM DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Secretaria Municipal de Governo

Pregão Eletrônico nº 203/2021 – Objeto: Contratação de empresa especializada para 
prestação do serviço de realização de procedimentos de estudo urodinâmico completo. 
Processo Administrativo n° 27.224/2020. Data/Hora: 06/07/2021, às 16h. Informações e-mail: 
lictacaosaude.resende@gmail.com tel: (0XX24) 3354-3922. Editais disponíveis no site: http://
www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia e site do Banco do Brasil.

Julio Cezar Carvalho. Superintendente Municipal de Licitações e Contratos.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS SUMLIC - COMISSÃO SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Casimiro de Abreu torna público aos interessados, por intermédio da Comissão de Pre-
gão, que fará realizar na sala de reuniões da Comissão de Licitação localizada na Rua Miguel Jorge, n.º
100, na Modalidade Pregão na forma Presencial, n° 011/2021 - FMS no dia 09/07/2021, às 9h30, ob-
jetivando aquisição de materiais permanentes, para atender as necessidades do Hospital Municipal
Ângela Maria Simões Menezes. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no site: http://www.casimi-
rodeabreu.rj.gov.br ou em até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à data do recebimento das propostas,
mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel A4 e o interessado deverá estar munido do carimbo do
CNPJ, no endereço acima citado no horário das 09h às 16h30.

Casimiro de Abreu, 29 de junho de 2021.
Elaine Martins Fonseca

Pregoeira

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO

Incentivo para
policiais do Rio
B Policiais militares e civis do Rio
poderão ganhar uma gratifica-
ção para atuar no combate ao
transporte irregular no estado
durante os intervalos das escalas
de serviço. Ontem, foi publicada
no Diário Oficial uma lei que au-
toriza o governo a implantar um
programa de estímulo a esses
dois grupos de servidores para

reforçar o policiamento com tal
finalidade. Aposentados tam-
bém terão a chance de ser con-
tratados, após perícia oficial.

De acordo com a norma, a gra-
tificação levará em conta a carga
horária e a atividade desenvol-
vida. O benefício terá valor com-
patível com outras iniciativas si-
milares existentes no Estado. Operação contra van irregular
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União inclui inativos
e pensionistas na
Transparência
B O Portal da Transparência libe-
rou, ontem, a consulta à remune-
ração de servidores aposentados,
militares veteranos e pensionis-
tas do Executivo federal. Estão
disponíveis dados a partir de
janeiro de 2020. A atualização
será mensal. Depois, serão adici-
onadas informações de períodos
anteriores. É possível realizar
buscas por pessoa e órgão no
portal, escolhendo as opções
“Consultas detalhadas” e “Servi-
dores e Pensionistas”, segundo a
Controladoria-Geral da União. 

Servidor

CAMILLA MUNIZ
camilla.muniz@infoglobo.com.br

Reforma: relator
defende avaliação
para promoções
B O deputado Arthur Maia
(DEM-BA), relator da reforma
administrativa, defendeu que a
avaliação de desempenho dos
servidores tenha foco em premi-
ar bons funcionários em vez de
punir os maus. Durante evento
on-line ontem, ele disse que
“não há nada mais desestimu-
lante do que o modelo que existe
hoje”, em que todos recebem as
mesmas promoções por tempo
de serviço, e pontuou que profis-
sionais mal avaliados devem ser
recuperados pelo Estado. 

B Com a suspensão das aulas
presenciais, muitos motoris-
tas de transporte escolar vi-
ram seus faturamentos des-
pencarem e, por consequên-
cia, não conseguiram pagar
os financiamentos dos veícu-
los. Depois das dívidas de
consumidores com contas de

serviços, o Procon Estadual
do Rio de Janeiro irá promo-
ver um novo mutirão virtual
de negociação de débitos
com bancos. Motoristas que
desejarem negociar os débi-
tos poderão se inscrever até
30 de junho, preenchendo o
formulário online: https://
forms.gle/B1uUU-
eizwMQeWDan7.

“É imprescindível ajudar-
mos este setor que sofreu
drasticamente com a pande-
mia e que oferece um serviço
tão importante. Os proble-
mas relatados pelos motoris-
tas são preocupantes, pois a
inadimplência pode gerar
uma reação em cadeia que
afetam os profissionais que
transportam os alunos e ao
mesmo tempo o consumidor
que depende da disponibili-
dade do serviço com o retor-
no das aulas presenciais”, ob-
servou o presidente do Pro-
con-RJ, Cássio Coelho.

As negociações acontece-
rão virtualmente, entre os di-
as 12 e 13 de julho, por inter-
médio de um servidor da au-
tarquia, que auxilia quem
tem dívidas sobre as melho-
res condições. 

Todas as instituições con-
vidadas pelo Procon que
aceitarem participar do
evento assinarão um termo
se comprometendo a realizar
negociação mais favorável e
com melhores condições das
que são regularmente ofere-
cidas aos consumidores em
suas agências. s

t

Procon-RJ faz mutirão
para ajudar motoristas
Rodada virtual irá negociar
dívidas dos inadimplentes
com os bancos na pandemia
Letycia Cardoso
letycia.cardoso@extra.inf.br

Pandemia suspendeu aulas e deixou motoristas com dívidas

MARCOS RAMOS

B TRANSPORTE ESCOLAR

FERNANDA TRISOTTO
fernanda.trisotto@bsb.oglobo.com.br


