ECONOMIA 11

O DIA I QUARTA-FEIRA, 9.1.2019

Proposta para Previdência Social deve ser
apresentada a Bolsonaro semana que vem
A proposta de Reforma da
Previdência, que deve ser
apresentada ao presidente
Bolsonaro na próxima semana, terá duas vertentes: uma
com a criação da idade mínima para aposentadorias com
prazo de transição aos trabalhadores que já contribuem
no atual modelo previdenciário; e a adoção de um sistema
de capitalização. Atualmente, o modelo é de repartição,
quando o segurado ativo paga
os benefícios de quem já está
aposentado pelo INSS.
Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a primeira vertente visa melhorar
o atual sistema, baseado nas
contribuições mensais dos trabalhadores. A ideia é que no
novo modelo ocorra equiparação entre o público e o privado.
Guedes informou ontem,
após reunião com o ministro
da Casa Civil, Onix Lorenzoni,
que a equipe econômica faz
simulações para definir a proposta de emenda à Constitui-
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FORÇA-TAREFA NO ESTADO

ESTOQUE DA DÍVIDA

ESFORÇO PARA ELEVAR RECEITA

ção a ser encaminhada ao Congresso a partir de fevereiro.
Para o futuro, a intenção do
governo é instituir o regime
de capitalização, em que cada
trabalhador faz sua poupança individual para aposentadoria. Conforme o ministro
da Economia, será criado um
novo regime previdenciário e
trabalhista no país.
MP DO PENTE-FINO

Outro ponto abordado foi a
medida provisória que será
apresentada hoje a Bolsonaro com iniciativas antifraudes contra o INSS, que visa
diminuir de R$ 17 bilhões a
R$ 20 bilhões as perdas até
o mês de dezembro.
A MP trará as diretrizes
para fazer pente-fino em pensões por morte, aposentadorias rurais e auxílio-reclusão.
Assim que for publicada, a MP
terá força de lei, mas precisará
ser aprovada pelo Congresso
em até 120 dias para se tornar
lei definitivamente.

DIA A DIA

SEGUNDA CESTA MAIS CARA É DO RIO
Os moradores de 18 capitais do
país pagaram mais pela cestabásica no ano passado. Pesquisa
do Dieese mostrou que, entre
dezembro de 2017 e de 2108, as
maiores altas foram em Campo Grande (15,46%), Brasília (14,76%) e Belo Horizonte

SERVIDOR

(13,03%). No mês passado, a
mais cara foi a de São Paulo, que
custava, em média, R$ 471,44;
Rio (R$ 466,75); e de Porto Alegre (R$ 464,72). O Dieese calculou em R$ 3.960,57 o salário
mínimo para suprir despesas de
um trabalhador e a família.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo para
purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL AVENIDA SÃO JOSEMARIA
ESCRIVÁ Nº 560 BLOCO 07 APTº 1.006 BAIRRO: ITANHANGÁ RIO DE JANEIRO RJ
CEP 22753200
1º leilão 28/01/2019 partir 11:00 horas
2º leilão 25/02/2019 partir 11:00 horas
Local AVENIDA ERASMO BRAGA N° 227 GRUPO 704, BAIRRO: CENTRO, RIO DE
JANEIRO, RJ RIO DE JANEIRO RJ
Agente Financeiro: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Mutuarios:
ANGELA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, CPF 79601693734,
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilao
Informações tel (21) 2533-1066 ou Av. Almirante Barroso, nº63 - Sl 1514 - Centro
- Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.031-003
Leiloeiro Oficial
NORMA MARIA MACHADO.
SED:1DF60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 SMS
Processo Administrativo n. º 12166/2018
A Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de equipamentos de uso odontológico para atender às necessidades das unidades
administradas pela Secretaria Municipal de Saúde. Data: 04/02/2019 às 10h. Os interessados
em retirar o Edital deverão comparecer à Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro – Maricá/RJ,
portando carimbo contendo CNPJ e Razão Social, 01 (UM) CD-RW virgem e uma resma, das 08h
às 16:30h ou solicitar pelo e-mail maricacpl@gmail.com. Informações pelo sitio www.marica.rj.gov.
br Telefones: 3731-2067 | 2637-2053 | 2637-2054 | 2637-2055 | 2637-3706 | 2637-4208
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2018 SRP
Processo Administrativo n. º 10974/2018
A Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Registro de Preços para aquisição de
geradores. Data: 04/02/2019 às 14h. Os interessados em retirar o Edital deverão comparecer à Rua
Álvares de Castro, n.º 346, Centro – Maricá/RJ, portando carimbo contendo CNPJ e Razão Social,
01 (UM) CD-RW virgem e uma resma, das 08h às 16:30h ou solicitar pelo e-mail maricacpl@gmail.
com. Informações pelo sitio www.marica.rj.gov.br Telefones: 3731-2067 | 2637-2053 | 2637-2054 |
2637-2055 | 2637-3706 | 2637-4208
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – PREGÃO PRESENCIAL N. º 136/2018 SRP - REABERTURA DE PRAZO
Processo Administrativo n° 19383/2018
A Pregoeira, no uso de suas atribuições, informa que o Pregão supracitado, objeto Registro
de Preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Elétricos com data marcada para o dia
28/01/2019 às 14h, fica remarcada para o dia 05/02/2019, às 14h, devendo as empresas que já
retiraram o Edital fazê-lo novamente, em decorrência da ausência da apresentação das Amostras,
conforme o Item 11 do Edital. Os interessados em retirar o Edital poderão fazê-lo através do site
www.marica.rj.gov.br, pelo e-mail maricacpl@gmail.com ou comparecer à Rua Álvares de Castro,
n.º 346, Centro – Maricá/RJ, portando 01 (UM) CD virgem e uma resma, das 08h às 16:30h.
Informações pelos endereços supracitados ou pelos Telefones: 3731-2067 | 2637-2053 | 2637-2054
| 2637-2055 | 2637-3706 | 2637-4208
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – PREGÃO PRESENCIAL 141/2018 – ERRATA
Processo Administrativo n° 21212/2018
A Pregoeira, no uso de suas atribuições, comunica aos licitantes a seguinte Errata ao Edital do
Pregão supracitado:
Onde se lê
E.5- Ao final da fase de habilitação, as amostras serão analisadas pelo Pregoeiro e a Equipe de
Apoio e somente serão aceitas aquelas que forem totalmente compatíveis com as descrições
constantes no Termo de Referência deste edital. Caso alguma amostra apresentada pela empresa,
seja reprovada, independentemente do motivo apurado, não será admitida nova análise em outra
amostra, em substituição à reprovada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 31/2018 – ERRATA
Processo Administrativo n° 19193/2018
A Presidente da CPL, no uso de suas atribuições, comunica aos licitantes a seguinte Errata ao
Aviso, publicado no Jornal Oficial de Maricá pág.05 do dia 31/12/2018 e no Jornal O DIA, pág.
09 do dia 31/12/2018: Onde se lê Data: 08/02/2019 às 11:30h Leia-se: Data: 08/02/2019 às 10h.
Informações pelo sitio www.marica.rj.gov.br., e-mail: maricacpl@gmail.com e Telefones: 3731-2067
| 2637-2053 | 2637-2054 | 2637-2055 | 2637-3706 | 2637-4208.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 32/2018 – ERRATA
Processo Administrativo n° 19194/2018
A Presidente da CPL, no uso de suas atribuições, comunica aos licitantes a seguinte Errata ao
Preambulo do Edital do Pregão supracitado:
Onde se lê: Data: 08/02/2018.
Leia-se: Data: 08/02/2019.
Informações pelo sitio www.marica.rj.gov.br., e-mail: maricacpl@gmail.com e Telefones: 3731-2067
| 2637-2053 | 2637-2054 | 2637-2055 | 2637-3706 | 2637-4208.

■ O estoque da dívida ativa do Estado do Rio era da ordem de R$ 70
bilhões antes do Refis (programa
de refinanciamento de dívidas),
sendo que alguns integrantes do
governo e da Procuradoria apontam números diferentes. No conjunto de devedoras, estão Refinaria de Manguinhos; Rodopetro;
Arrows; Trim e massa falida da
Varig. A Petrobras é apontada
como uma das principais devedoras — na prática, a estatal discute
os créditos tributários.

ATENÇÃO ESPECIAL

O

aumento da receita estadual
foi um dos pontos centrais
do discurso do governador
Wilson Witzel (foto), ontem, durante a cerimônia de posse do procurador-geral do Estado, Marcelo
Lopes, que recebeu o cargo de Rodrigo Zambão. Witzel reafirmou
que sua equipe terá uma força-tarefa para melhorar a situação do
caixa fluminense, e destacou que,
sem isso, o governo pode chegar a
julho sem dinheiro.
“Estamos realmente com dificuldades. Se não fizermos nenhuma medida de contingência
e negociação, vamos chegar em
julho sem dinheiro. Temos restos
a pagar de mais de R$ 11 bilhões,
déficit de R$ 8 bilhões, e precisamos agir, cobrar os sonegadores,

NA PROCURADORIA
cobrar a dívida ativa, nos empe■ O procurador-geral, Marcelo Lonhar”, declarou.
pes, ressaltou a atuação da PGE na
O governador acrescentou que o linha defendida por Witzel. Seguntrabalho conjunto das secretarias do Lopes, haverá uma equipe “com
a aplicações de sanções a
já começará a ser feito. E sinalizou vistas
empresas”. Ele garantiu que haverá
que o combate à sonegação fiscal uma atenção especial no âmbito
será um dos pilares para melhorar da dívida ativa, cujo trabalho já
vinha sendo elaborado pelo órgão.
os resultados da arrecadação.
“Vamos adotar uma postura pela
“Peço aos procuradores que se consensualidade”, indicou.
ajudem mutuamente para que a
CONTROLADORIA
gente consiga, junto com o secretário de Fazenda, Luiz Cláudio ÓRGÃO ‘CENTRAL’
Carvalho, e com o Sérgio Aurelia■ A temática do combate à corno (presidente do Rioprevidên- rupção
mais uma vez tomou as
cia), buscar soluções para não declarações do governador e tamchegarmos ao final do ano com bém do procurador-geral. E ficou
esse déficit. Tenho certeza de que ainda mais notória a relevância
que a Controladoria Geral do Esvamos conseguir entregar um es- tado (CGE), comandada pelo detado muito melhor para o próxi- legado da Polícia Federal Bernarmo governador do que o que re- do Barbosa, terá nesses quatros
anos. Será de lá que sairão muitas
cebemos”, afirmou.
medidas de impacto no estado.

   

  
            
            
              
         
           
                 
            
               
            
         
         
      ¡
     


     
   

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP NO 087/2018 PMERJ – Tipo Menor
Preço Global
Processo no E-09/094/100407/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO
CÁRNEOS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS
DIVERSAS UNIDADES POSSUIDORAS DE RANCHO DA PMERJ
Realização: 23/1/2019, às 10h.
Valor Total Estimado: R$ 18.213.242,47 (dezoito milhões, duzentos e
treze mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos)
Local: www.compras.rj.gov.br.
O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico
www.compras.rj.gov.br, podendo, alternativamente, ser adquirida uma
via impressa, mediante apresentação de mídia gravável, na Rua Evaristo
da Veiga no 78, CEP: 20031-040, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

Leia-se: E.5- Ao final da fase de habilitação, as amostras serão analisadas pela Comissão Especial
da Secretaria de Educação e somente serão aceitas aquelas que forem totalmente compatíveis com
as descrições constantes no Termo de Referência deste edital. Caso alguma amostra apresentada
pela empresa, seja reprovada, independentemente do motivo apurado, não será admitida nova
análise em outra amostra, em substituição à reprovada.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – PREGÃO PRESENCIAL 126/2018 – Errata
Processo Administrativo n° 19014/2018
A Pregoeira, no uso de suas atribuições, comunica aos licitantes a seguinte Errata do Edital do
Pregão supracitado.
Onde se lê:
OBS: Deve ser colocado dentro do envelope de Proposta de Preços uma via da Proposta impressa
e um CD contendo arquivo do Word e Excel com a Proposta devidamente preenchida, em teor igual
ao da impressa.
Leia-se:
OBS: Deve ser colocado dentro do envelope de Proposta de Preços uma via da Proposta impressa
e um CD contendo arquivo do Word e Excel com a Proposta devidamente preenchida, em teor igual
ao da impressa e deverá obedecer ao item 14 “a” do termo de Referência.

VÁRIAS EMPRESAS
ALEXANDRE BRUM / AGENCIA O DIA

Reforma terá idade
mínima e capitalização

Três Rios, 04 de janeiro de 2019.
Memorando Especial n.° 001/2019
Assunto: Parecer da Comissão em relação à documentação da empresa
Comissão de Procedimento de Manifestação de Interesse Público
Senhor Diretor,
venho por meio deste, informar que, conforme aviso de Chamamento Público 001/2018,
publicado em 06 de novembro de 2018, dezesseis empresas solicitaram o Edital por e-mail e apenas uma
empresa, a DPC Desenvolvimento LTDA, demonstrou interesse, apresentando o requerimento de autorização
para apresentação dos estudos técnicos, juntamente com a documentação solicitada.
A comissão reuniu-se, analisou a documentação apresentada pela Empresa DPC
Desenvolvimento LTDA, e concluiu que a mesma apresentou documentação necessária e obrigatória
constante no Edital.
Uma vez cumprida todas as exigências estabelecidas, salvo melhor juízo, não se vislumbra
óbice para autorização da Direção dessa Autarquia quanto à elaboração do estudo, uma vez que este não
importa em qualquer custo para esta Autarquia.
Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
Luciana dos Santos Monnerat Xavier
Secretária da Comissão

Wagner César de Mello Jardim
Membro da Comissão

Márcio Mesquita Malafaia
Membro da Comissão

Alan Carlos Venâncio Almeida
Membro da Comissão

Ao
Ilmo. Sr.
Alberto dos Santos Lavinas
Diretor do SAAETRI

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
RIO DE JANEIRO /RJ

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70, tendo
em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos da certidão
apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de que estamos
autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei
nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a promover a execução
extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de
08/01/19, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá
ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1C24B - CONTRATO: 3134495000539 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
- EMGEA - AG JACAREPAGUA
ENDERECO DO IMÓVEL: ESTRADA MARECHAL MIGUEL SALAZAR MENDES DE MORAES ,
N°424 , APT:210 , BLOCO:03 BAIRRO: TAQUARA - JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO RJ
CELIA PALOMO LASSALA , BRASILEIRO(A), PROFESSORA , CPF: 10271058749, CI:
1525602 IFP VIÚVO(A).
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTAÇÕES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

RIO DE JANEIRO /RJ
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70, tendo
em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos da certidão
apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de que estamos
autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei
nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a promover a execução
extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de
08/01/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:89452 - CONTRATO: 102038500223-8 - EMPRESA GESTORA DE ATIVO
- EMGEA - AG BANGU
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA CERES, N°143, APT : 303 , BAIRRO : BANGU - RIO DE
JANEIRO - RJ
SARA CHAVES DOS SANTOS , BRASILEIRO(A), FUNCIONARIA PUBLICA FEDERAL,
CPF: 33648905791, CI: 3237477 IFP RJ CASADO(A) COM ERUNDI CABOCLO DOS
SANTOS , BRASILEIRO(A), PROTÉTICO AUTONOMO , CPF: 28869397734,CI: 3412193
IFP RJ
JOACI CABOCLO DOS SANTOS, BRASILEIRO(A), AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CPF:
46429867749, CI: 04004921-5 IFP SEPARADO(A) CONCENSU.
CIA PROVINCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

EDITAL DE CIENCIA DE PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÃO

Pelo presente edital, por estar(em) em lugar incerto e não sabido, ter ocultado ou
recusado o recebimento da carta de ciência de leilão, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario
(s) abaixo: Primeiro Público Leilão e Segundo e Último Público Leilão serão
realizados nos dias:
1º leilão 28/01/2019 partir 11:00 horas
2º leilão 25/02/2019 partir 11:00 horas
Local: AVENIDA ERASMO BRAGA N° 227 GRUPO 704, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ
Agente Financeiro: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA na forma da Lei (DecretoLei Nº 70 de 21.11.66) e Regulamentação Complementar, para pagamento da dívida
hipotecária em favor do(a) EMGEA - Empresa Gestora de Ativos, por se acharem
vencidas e não pagas as obrigações pecuniárias referentes ao financiamento imobiliário.
1- Mutuário (s):
ARNALDO CORREIA DOS SANTOS, CPF 01152217780,
ELEN SILVA SANTOS, CPF 02087349703
SED:1E2DA
IMÓVEL: RUA CAMINHO DOS CARNEIROS Nº 110 BLOCO 22 APT 104 BAIRRO:
CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO RJ CEP 23013550
2- Mutuário (s):
LUIS FERNANDO GOMES FREIRE , CPF 91106966791,
NILZA PEREIRA DE SOUZA FREIRE, CPF 95031561734
SED:85486
IMÓVEL: RUA MURILO DE ALVARENGA (ANTIGA RUA PROJETADA 10 LOTE 01), N° 65
BLOCO 3 APTO 409 BAIRRO: CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO RJ CEP 23071040
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilao
Informações tel (21) 2533-1066 ou Av. Almirante Barroso, nº63 - Sl 1813Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.031-003
Leiloeiro Oficial
NORMA MARIA MACHADO.

