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Servidores podem pedir dois empréstimos consignados
referentes à segunda parcela do seu 13º salário

Planejamento informou que,
desde segunda, foram conce-
didos mais de quatro mil em-
préstimos consignados para
os servidores estaduais, em
razão do pagamento do 13º.

O valor devido a ser credi-
tado é acrescido de um custo
efetivo total, que abrange ju-
ros mais taxas, totalizando
1,93% ao mês, a partir de ja-
neiro. O estado vai depositar
nas contas de todos os servi-
dores ativos do Poder Execu-
tivo e inativos e pensionistas
do Rioprevidência, nos dias
18 de janeiro, 17 de fevereiro,
17 de março e 18 de abril, os
valores referentes à segunda
parcela do décimo terceiro
acrescida do custo total.

As quatro parcelas res-
tantes serão depositadas
independentemente da
adesão à linha de crédito. O
servidor que tiver optado
por receber antecipada-
mente nas datas já mencio-
nadas terá os valores debi-
tados pela instituição fi-
nanceira.

O Bradesco informou,
ontem, que os servidores es-
taduais com duas matrículas
podem pedir dois emprésti-
mos referentes à segunda
parcela do 13º salário. Des-
de a segunda-feira, ativos,
inativos e pensionistas nes-
sas condições ou com duas
fontes de pagamento têm
conseguido pegar apenas
parte do crédito consignado. 

Segundo uma professo-
ra, que não quis se identifi-
car, sua agência bancária li-
berou apenas o valor de
uma de suas matrículas. A
Secretaria estadual de Pla-
nejamento confirmou que,
nesses casos, o funcionário
tem direito a dois emprésti-
mos, totalizando a segunda
parcela do abono.

Quem tentar tomar o cré-
dito precisa estar atento à
documentação necessária.
Segundo o governo estadual,
o servidor precisa apresen-
tar, na agência, RG, CPF e o
ID funcional.

A Secretaria estadual de

Crédito para quem
tem duas matrículas

Agência ficou lotada
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CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
PREGÃO PRESENCIAL CMRJ Nº 06/2015 –

PROCESSO Nº. 01623/2015
Contratação de empresa especializada em prestação
de serviços de motoboys, para dinamizar os serviços de
expediente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelo
prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis, de acordo com as
especificações contidas no Termo de Referência.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
O PREGOEIRO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO tornam público e comu-
nicam aos interessados que, diante do não atendimento,
pela licitante vencedora J MACEDO EXPRESS EIRELI
– EPP, das convocações para a assinatura do contrato
relativo ao Pregão nº 06/2015, fica convocada a licitante
MGA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI – ME
para comparecer em sessão pública no dia 05/01/2016,
às 13:00 h, a fim de dar continuidade ao certame, em
havendo interesse desta em manter as condições por
ela ofertadas na sessão pública de 20/08/2015

Na data da nova sessão, deve a empresa trazer seus
documentos de habilitação e proposta de preços devi-
damente atualizados.

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
AVISO

Pregão Presencial Nº. 29/2015
Proc. 03894/2015

DECISÃO DO PREGOEIRO
O PREGOEIRO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO tornam
público e comunicam aos interessados que,
diante da decisão do Pregoeiro, publicada no dia
03/12/2015, de declarar nula a habilitação da
licitante MAKKAL COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS
EIRELI-ME, inicialmente declarada vencedora dos
itens 01, 02, 03, 05 e 06 do Pregão nº 29/2015, e
da não apresentação pela licitante de recurso
no prazo legal, decidem CONVOCAR as segundas
colocadas, COMERCIAL PAPELARIA CAPIXABA LTDA-
ME e LUCJOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para
comparecerem à sessão pública no dia 05/01/2016,
às 15:00 horas, a fim de realizarem procedimento de
desempate de suas propostas de preços referentes
ao item 01 do referido Pregão.

PROFERIMENTO DE DECISÃO DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 106/2015 - SEMAD

PROCESSO 7557/2015
A Prefeitura Municipal de Silva Jardim vem cientificar os participantes do PREGÃO
PRESENCIAL SRP Nº 106/2015 – SEMAD, cujo objeto é Registro de Preços para
eventual contratação de empresa especializada de serviços de copeiragem, prepa-
ro e distribuição de refeições (Cozinheiro), frentista, lavador (higienização de frota),
motorista, operador de máquina pesada, operador de roçadeira, porteiro, telefonista/
recepcionista, trabalhador braçal e vigia, a respeito do recurso impetrado pela em-
presa LOCAL RIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, única impetrante. Do exame da
peça impetrada, das contrarrazões juntadas e embasado por parecer jurídico, INDE-
FERE-SE O RECURSO.

Silva Jardim, 18 de dezembro de 2015.

WANDERSON GIMENES ALEXANDRE
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Gabinete do Prefeito

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUMLIC
COMISSÃO SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 154/2015 – Objeto: contratação de empresa prestadora de
refeições coletivas para o fornecimento e distribuição de refeições e dietas para o
Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori, englobando as áreas de
produção normal, dietética e lactário, para atendimento de pacientes, servidores,
residentes, doadores de sangue, acompanhantes e outros autorizados, por período
de 12 (doze) meses, através do Proc. Adm. nº: 16.087/2015 - Data/Hora: 15/01/2016,
às 13:00 horas. Valor Estimado: 1.612.851,41. Pregão Presencial nº 155/2015
– Objeto: aquisição de fórmulas, suplementos e/ou nutrientes necessários à
operacionalização da Gestão de Terapia Nutricional em atendimento aos pacientes
internados no HMEHSG que necessitem de dietas especiais e para atendimento às
exigências de cadastramento no SUS, através do Proc. Adm. nº: 8.450/2015 - Data/
Hora: 15/01/2016, às 14:00 horas. Valor Estimado: 137.286,76. Pregão Presencial
nº 156/2015 – Objeto: contratação de empresa para realizar manutenção nos
termonebulizadores utilizados nas ações de fumacê realizadas pelo CCZ, através do
Proc. Adm. nº: 15.372/2015 - Data/Hora: 18/01/2016, às 13:30 horas. Valor Estimado:
4.343,45. Pregão Presencial nº 157/2015 – Objeto: aquisição de medicamento para
atender munícipe através de ação judicial, através do Proc. Adm. nº: 25.805/2015 -
Data/Hora: 18/01/2016, às 15:30 horas. Valor Estimado: 2.775,60. Pregão Presencial
nº 158/2015 – Objeto: aquisição materiais de esterilização (indicador químico e
detergente multienzimático), necessários para monitorar a eficácia do processo
de esterilização do CEO Centro e CEO Alegria, através do Proc.Adm. nº: 24.478/2015 -
Data/Hora: 19/01/2016, às 13:30 horas. Valor Estimado: 48.000,00. O edital de Pregão
Eletrônico encontra-se disponível no site www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia/
page/index.asp. Demais informações e questionamentos poderão ser enviados para o
e-mail: licitacao.resende@gmail.com ou obtidas através do tel: (0XX24) 3354-3922.

Carlos José da Silva
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

CONCORRÊNCIA Nº 05/2015
O Município de Itaguaí torna público, para o conhecimento dos interessados, que fica
ADIADA SINE DIE a CONCORRÊNCIA Nº 05/2015, referente à contratação de empresa
especializada para execução de serviços de coleta, transporte e destinação final dos
resíduos sólidos domiciliares (RSD) com aplicação de compactadores, poliguindastes
e caçambas estacionárias, coleta, transporte e destinação final dos resíduos dos ser-
viços de saúde (RSS) de todo o município de Itaguaí – RJ, de acordo com o Termo de
Referência e demais documentos integrantes do presente Edital. Aguardando o retorno
da análise do edital por parte do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A
nova data será publicada no Diário Oficial deste Município, Jornal Expresso e site da
Prefeitura Municipal de Itaguaí reabrindo novo prazo para a realização do certame.

Itaguaí, 22 de dezembro de 2015
Alexandre Silva da Ressurreição - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

PORTARIA N° 186, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR FABIO DA ROSA RAMPAZIO para ocupar o Cargo em Comissão de
ASSESSOR I - GABINETE DE VEREADOR, símbolo DG5, Código Identificador DG5-
039, a contar desta data.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 21 de dezembro de 2015
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARAMUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU




