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B RECORDE NEGATIVO

GNV atinge o maior preço do
século: R$ 4,25 o metro cúbico
MÁRCIA FOLETTO/09.07.2019

No Estado do Rio, 24%
da frota são abastecidos
com gás natural veicular
B Depois

de gasolina, diesel e
gás de botijão atingirem o
maior valor desde 2001, agora
foi a vez de o GNV (gás natural
veicular) bater um recorde negativo. Segundo dados do Monitor dos Preços do Observatório Social da Petrobras (OSP),
o combustível registrou o maior preço real do século em novembro, com o metro cúbico
chegando a R$ 4,256.
Principal mercado consumidor de GNV no país, o Estado do Rio responde por cerca
de 60% do volume consumido
no Brasil, sendo que 24% da
sua frota utilizam o combustível — considerando todo o território nacional, apenas 2%
dos automóveis são abastecidos com gás natural veicular.
O GNV começou a bater recordes em termos reais em

maio deste ano, a partir do aumento de 39% promovido pela Petrobras, chegando, na
época, a custar R$ 4,02 o m³. A
valorização do barril de petróleo e a desvalorização cambial
impulsionaram a alta.
“Anteriormente, o pico do
GNV aconteceu nos meses de
fevereiro e março de 2019,
quando o metro cúbico alcançou R$ 3,70. De lá para cá, o
preço do combustível manteve-se mais ou menos estável,
com uma queda em meio à
pandemia por conta da diminuição do preço do barril de
petróleo”, disse o economista
Eric Gil Gomes, do Instituo
Brasileiro de Estudos Políticos e Socias (Ibeps) e do OSP.
Mesmo com o preço elevado, o GNV ainda é o combustível mais barato do merca-

do, por isso, este ano registra
um crescimento acentuado
do número de motoristas
que optam pelo combustível
gasoso para os seus veículos.
Levantamento da Secretaria
Nacional de Trânsito (Senatran) mostra que, de janeiro
até 28 de setembro, 163.168
automóveis fizeram a conversão para o GNV, um aumento de 88,5% em relação
ao mesmo período de 2020.
INFLAÇÃO

A gasolina subiu
3,1% em outubro e
já acumula alta de
42,72% em 12 meses

Carros são abastecidos com GNV em um posto do Rio: combustível ainda é o mais barato

Os combustíveis estão entre
os responsáveis pelo IPCA, índice que mede a inflação, ter
subido 1,25% em outubro, na
maior alta para o mês desde
2002, segundo o IBGE. Em 12
meses, a variação da taxa é de
10,67%, a maior desde janeiro de 2016, e ao longo de
2021 acumula alta de 8,24%.
A gasolina subiu 3,1% em
outubro e já acumula alta de
42,72% nos últimos 12 meses. Foi o maior impacto individual no índice. Os nove grupos pesquisados pelo IBGE
para calcular o IPCA tiveram
aumento no mês passado.
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SERGIO MORAES/REUTERS

Reajuste da Petrobras tem efeito cascata
Bruno Rosa, Manoel
Ventura e Vitor da Costa
economia@oglobo.com.br

O reajuste
que a Petrobras pretende aplicar aos contratos para fornecimento de gás a distribuidores
e grandes consumidores tem
potencial de afetar a economia como um todo: da indústria que depende do produto
ao motorista que abastece o
carro com GNV. A estatal pro-

B RIO E BRASÍLIA -

pôs aumentos que significam,
na prática, dobrar ou até quadruplicar o preço da molécula
a partir de 1º de janeiro.
Estimativa da Abegás (associação das distribuidoras) indica que 50% a 80% do volume de gás contratado pelas
empresas vão vencer no fim
deste ano. Rio de Janeiro e Espírito Santo, por exemplo, ficariam 100% “descontratados” caso não cheguem a um

SESI SENAI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2021
RESULTADO DE JULGAMENTO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO
A Comissão Permanente de Pregão da Fundação
Municipal de Saúde de Niterói comunica aos
fornecedores que se encontra(m) à disposição dos
interessados, o(s) edital (ais) abaixo discriminado(s):
PREGÃO ELETRÔNICO --------- Nº: 35/2021
OBJETO: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
EXAMES DE MARCADORES DE HEPATITES VIRAIS,
SOROLOGIAS PARA EXAMES DE IMUNOLOGIA DE
MÉDIA COMPLEXIDADE (ANTICORPOS DA CLASSE
IGG E IGM PARA TOXOPLASMOSE, RUBÉOLA,
CITOMEGALOVÍRUS, ANTICORPOS TOTAIS PARA
IGE E TESTE TREPONÊMICO) E MARCADOR DE
DOENÇA AUTOIMUNE (FAN) COM COLOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS,
POR MEIO DE TERMO DE COMODATO, A SEREM
INSTALADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE
DE NITERÓI
DATA DA REALIZAÇÃO: 30/11/2021
HORA: 10h
LOCAL: COMPRASNET
PROCESSO Nº: 200/4183/2021
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site
www.niterói.rj.gov.br ou na FMS – Niterói

Objeto: Aquisição de chillers em atendimento
às necessidades do SESI e do SENAI
Jacarepaguá.
Vencedor: ENGENHARIA DO CONFORTO
COMÉRCIO E SERVIÇO DE CLIMATIZAÇÃO.
Comissão de Licitação

SENAI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 276/2021
AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Aquisição de equipamentos de
construção civil, em atendimento às
necessidades do SENAI.
Abertura das Propostas: 22/11/2021 às 10h.
Retirada do edital: portaldecompras.ﬁrjan.com.br
Comissão de Licitação

SESI SENAI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2021
AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Aquisição de projetores, em
atendimento às necessidades do SESI e do
SENAI.
Abertura das Propostas: 19/11/2021 às 14h.
Retirada do edital: portaldecompras.ﬁrjan.com.br
Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Secretaria Municipal de Governo

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO
- Tomada de Preços nº 96/2021 – Objeto: reforma geral -Escola M. Marieta Salles Cunha,
conforme edital. Processo Administrativo n°: 5.715/2021. - Data/Hora: 30/11/2021, às 13h30.
- Tomada de Preços nº 97/2021 – Objeto: Cobertura de quadra -Escola Rio Preto, conforme
edital. Processo Administrativo n°: 22.519/2021. - Data/Hora: 01/12/2021, às 13h30. Edital
disponível no site: http://www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia e pregão eletrônico no site
do Banco do Brasil -Informações e-mail: editais.resende@gmail.com -Tel: (0XX24) 3354-4625.
Julio Cezar de Carvalho -Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Sindicato Nacional dos Servidores de Metrologia, Normalização e Qualidade ASMETRO-SN
Avenida Nossa Senhora das Graças nº 50, Prédio 32 Bloco II.
CEP 25250-020 Vila Operária – Duque de Caxias, Rio de Janeiro.
CNPJ 29410339/0001-48

Edital de convocação para realização de Assembleia Geral Extraordinária para readequar a base sindical do sindicato e alterar a sua nomenclatura para sindicato
interestadual dos servidores públicos do Inmetro, com base sindical estabelecida nos
Estados do Rio de Janeiro, Goiás e no Distrito Federal.
Através do Presente edital, atendendo a determinação da Secretaria de Registro
Sindical do Ministério da Economia, convoca toda a categoria proﬁssional dos servidores públicos do INMETRO, regidos pela Lei 11.355/2006 para se reunirem em
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
Data: 15 de dezembro de 2021
Local: Campus Dr. Armênio Lobo da Cunha Filho do Inmetro
Avenida Nossa Senhora das Graças nº 50, Prédio 07. Xerem, Duque de Caxias/RJ
CEP 25250-020 Vila Operária – Duque de Caxias, Rio de Janeiro.
Horário: 12h em primeira convocação e 12h30 em segunda e deﬁnitiva convocação.
Pauta: Adequação dos atos constitutivos para limitar a base da categoria aos Estados de Goiás, Rio de Janeiro e o Distrito Federal, transformando o anteriormente Sindicato Nacional em Sindicato Interestadual dos Servidores Públicos do INMETRO.
Importante: A Assembleia será realizada obedecendo todos os protocolos e normas das autoridades de saúde, com distanciamento, oferta de álcool em gel. O uso de máscara é obrigatório
Duque de Caxias, 1º de novembro de 2021.
Sérgio Ballerini
Presidente do ASMETRO-SN

entendimento, mas a situação
varia em cada estado.
Pode parecer apenas um
debate setorial, entre a Petrobras e seus clientes, mas especialistas indicam que o gás
tem efeito multiplicador. Ele
é usado por indústrias como
as de vidro, cerâmica, siderurgia e petroquímica. O peso
nos custos, em alguns casos,
chega a 30% e deve acabar
sendo repassado ao consumi-

dor. O gás também abastece
as usinas termelétricas, que
foram acionadas este ano por
muito mais tempo que o habitual para garantir a energia
durante o período seco.
O impacto, segundo empresas e associações do setor, será
quase que integral, já que o
preço da molécula do gás representa 65% do preço final,
de acordo com projeção da
Abrace, associação que reúne

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Extrato Contratual
Partes: O Município de Rio Claro e a empresa TERRAJUNIOR TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO
– LTDA – ME.
Processo Licitatório: nº 232/2021
Pregão Presencial: nº 016/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para futura e eventual locação de equipamentos para
execução de serviços de manutenção, conservação de estradas vicinais e vias urbanas, desassoreamento, limpeza de valas, córregos e rios nos distritos e sede do município de Rio Claro/RJ, conforme especiﬁcações contidas no edital e seus anexos no Pregão Presencial nº 016/2021 – Processo
Licitatório nº 232/2021. A formalização deste contrato é decorrente da Ata de Registro de Preço nº
027/2021, assinada em 28 de setembro de 2021, anexada ao Processo nº 232/2021.
Prazo: 12 (doze) meses.
Assinatura: 20/10/2021.
Fundamentos: Pregão Presencial nº 016/2021 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
ROBSON DE OLIVEIRA BASTOS
Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos
CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Valença
Comissão Especial de Pregão Eletrônico

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/PMV/2021
Processo Administrativo nº: 9892/2021
Objeto: Registro de Preços para eventual Contratação de Empresa Especializada em Locação de
Equipamento de Sonorização e Iluminação, para atender aos anseios das diversas comunidades do
município para a realização dos eventos tradicionais e de importância social e cultural do município, conforme descrito e especiﬁcado no Termo de Referência.
Tipo de licitação: Menor preço por Item.
Informações: e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com
Horário: 12h às 17h.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 26 de novembro de 2021, às 10h.
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br; www.gov.br/compras
Retirada do Edital: O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Valença/RJ
(www.valenca.rj.gov.br); www.comprasgovernamentais.gov.br; www.gov.br/compras
Beatriz Mendes L. G. Escrivani
Pregoeira

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRA MANSA/R.J.- AVISOS
- Pregão Presencial 054/21, PA 3922/2021 – Serviços de tornearia, montagem,
cortes e soldas em geral; manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves,
médios e pesados, retroescadeiras, bombas e motores. Dia 01/12/2021 - 09h.
Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (24) 3323-0198, através do e-mail:
licitacao.saae@gmail.com ou ainda na Gerência de Materiais, à Av Homero Leite, 572 –
Saudade – Barra Mansa/RJ. Site http:/portaldatransparência.barramansa.rj.gov.br, no menu
“Licitações e Contratos / Lista Licitações”).

Prefeitura Municipal de Valença
Comissão Especial de Pregão Eletrônico

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/PMV/2021
Processo Administrativo nº: 20.751/2021
Objeto: O objetivo da presente tomada de preços é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO
BAIRRO VADINHO FONSECA (COBERTURA) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, de
acordo com as exigências deste Edital e respectivos anexos.
Tipo de licitação: Regime de Empreitada por Preço Global.
Informações: e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com
Horário: 12h às 17h.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 29 de novembro de 2021, às 15h.
Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Valença
(Centro Administrativo).
Retirada do Edital: O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Valença/RJ
(www.valenca.rj.gov.br).
Comissão de Licitação

os grandes consumidores de
gás. Segundo Adrianno Lorenzon, gerente de Gás Natural da Abrace, o aumento no
preço da molécula a partir de
janeiro vai afetar a todos:
— Muitas fábricas podem ficar inviáveis economicamente
por conta do aumento do preço do gás. E a indústria vai repassar isso para tudo, desde o
frango congelado até a lata de
cerveja e o preço do carro.
t
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Petrobras negocia aumento

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Casimiro de Abreu torna público aos interessados, por intermédio da
Comissão de Pregão, que fará realizar no Auditório do Centro Administrativo Célio
Sarzedas, localizado na Rodovia Amaral Peixoto, S/N, Vila Campo Alegre – Barra
de São João, na modalidade Pregão na forma Presencial, n° 54/2021 - PMCA no
dia 25/11/2021, às 15h, referente a contratação de empresa especializada em
montagem e desmontagem de infraestrutura em ornamentação e decoração de
Festividades Diversas. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no site: http://
www.casimirodeabreu.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, 11 de novembro de 2021.
Elaine Martins Fonseca
Presidente da CPL

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Carmo

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0065/2021
EDITAL Nº 0085/2021
A Prefeitura Municipal de Carmo/RJ, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados que
se fará realizar, na sala da Comissão Permanente de Licitação, Pregão Presencial nº 0065/2021,
Processo Administrativo nº 008235/2021.
Objeto: A presente Licitação tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para fornecimento de TESTE RÁPIDO ANTÍGENO DE SARS-COV-2 (CASSETE), para atender as necessidades do
Centro de Triagem na pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde/FMS, de acordo com as condições e especiﬁcações contidas no Anexo I (Proposta
e Preços) e Anexo II (Termo de Referência), partes integrantes deste Edital.
Data da Licitação: 08/12/2021, às 09h.
Permuta do Edital: 01 (uma) Resmas de papel A5 (500 folhas).
Local e Horário para adquirir o Edital: Praça Princesa Isabel, nº 15, 2º piso, sala 01, Centro Administrativo, Centro-Carmo/RJ, (Setor de Licitações) no horário das 13h às 16h, e/ou pelo site www.carmo.
rj.gov.br, identiﬁcando a empresa solicitante e a licitação desejada.
Carmo/RJ, 10/11/2021.
Ivan Lima Praxedes
Presidente/Pregoeiro
Portaria nº 282/2021

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0066/2021
EDITAL Nº 0087/2021
A Prefeitura Municipal de Carmo/RJ, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados que
se fará realizar, na sala da Comissão Permanente de Licitação, Pregão Presencial nº 0066/2021 SRP,
Processo Administrativo nº 007931/2021.
Objeto: A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual Contratação
de Empresa especializada para fornecimento de UTENSÍLIOS DE COZINHA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Carmo, com fornecimento
regular, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as condições e
especiﬁcações contidas no Anexo I (Proposta e Preços) e Anexo II (Termo de Referência), partes
integrantes deste Edital.
Data da Licitação: 14/12/2021, às 09h.
Permuta do Edital: 01 (uma) Resmas de papel A5 (500 folhas).
Local e Horário para adquirir o Edital: Praça Princesa Isabel, nº 15, 2º piso, sala 01, Centro Administrativo, Centro-Carmo/RJ, (Setor de Licitações) no horário de 13h às 16h, e/ou pelo site www.carmo.
rj.gov.br, identiﬁcando a empresa solicitante e a licitação desejada.
Carmo-RJ, 11/11/2021.
_______________________________
Ivan Lima Praxedes
Presidente/Pregoeiro
Portaria nº 282/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 0088/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 0014/2021
A Prefeitura Municipal de Carmo/RJ, através de seu Presidente da CPL, torna público aos interessados
que se fará realizar, na sala da Comissão Permanente de Licitação, licitação na modalidade TOMADA
DE PREÇOS nº 0014/2021, Processo Administrativo nº 009019/2021, tipo MENOR PREÇO GLOBAL.
Objeto: Contratação de empresa para EXECUÇÃO DE OBRAS DA NOVA REDE DE ÁGUA POTÁVEL, para
abastecimento do Bairro Jardim Centenário no Município de Carmo/RJ, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Carmo/RJ, de acordo com as condições e especiﬁcações contidas
no Anexo I (Proposta e Preços) e Anexo II (Termo de Referência), partes integrantes deste Edital.
Data da Licitação: 29/11/2021, às 09h.
Valor do Edital: 02 (duas) Resmas de papel A5 (500 folhas).
Local e Horário para adquirir o Edital: Praça Princesa Isabel, nº 15, 2º piso, sala 01, Centro Administrativo, Centro-Carmo/RJ, (Setor de Licitações) no horário de 13h às 16h, e/ou pelo site www.carmo.rj.gov.
br, identiﬁcando a empresa solicitante e a licitação desejada.
Carmo-RJ, 11/11/2021.
________________________
Ivan Lima Praxedes
Presidente/Pregoeiro
Port. 282/2021

